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Kočevje - Del kočevskih podjet-
nikov je nezadovoljen z javnim
razpisom, ki ga je na podlagi pro-
grama spodbujanja konkurenčnosti
in ukrepov razvojne podpore Po-
kolpju objavila Služba vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko. Ta je za sofinanciranje
začetnih investicij in ustvarjanje
novih delovnih mest podjetnikom
iz sedmih občin jugovzhodne regije
namenila pet milijonov evrov. Letos
bo tako na voljo 3,2 milijona, priho-
dnje leto pa še 1,8 milijona evrov
nepovratnih sredstev. Ta bodo na-
menjena le gospodarskim subjek-
tom, registriranim po zakonu o
gospodarskih družbah in ne za-
vodom, društvom ali kulturnikom,
kot so upali nekateri.

A če so slednji svojo neupra-
vičenost do denarja že preboleli, se
med podjetniki v Kočevju še vedno
pojavljajo vprašanja o smiselnosti
tovrstne pomoči. Robert Pantar iz
Mizarstva Pantar, ki zaposluje tri
delavce, meni, da se država po-
moči loteva z napačnega konca.
»Sama pomoč bi bila v redu, če bi
posli normalno potekali in če bi
bila plačila dolžnikov redna. Če
tega ni, je tudi državna pomoč
brezpredmetna. Denarja, da bomo

lahko delali, ne rabimo, prav tako
ne rabimo strojev, če niso urejene
niti osnovne stvari,« je kritičen
Pantar. Tudi o morebitnih dodat-
nih delovnih mestih, ki naj bi
nastala s pomočjo države, nima
najboljšega mnenja. »Če na osnovi
te pomoči zaposlim delavca, leto
dni porabim samo za to, da ga
naučim vseh postopkov. Ko bi taisti
delavec začel prinašati dobiček, pa
gre stran in je kup ur porabljen za
nič,« še pravi Pantar.

Nad razpisom so precej razo-
čarani tudi v Kolektorju, ki v Ko-
čevju zaposluje več kot 60 ljudi.
Pogoji razpisa, trdijo v podjetju, so
se oblikovali in spreminjali skozi
celotno obdobje njegove priprave.
»Zdaj, ko so dokončno pripravljeni
in je razpis objavljen, pa so pogoji
oblikovani tako, da Kolektor izpade
iz igre za pridobitev sredstev. In to
kljub dejstvu, da smo za projekt
pripravljeni in sposobni financirati
70-odstotni delež sredstev, ki pre-
segajo milijon evrov,« poudarja di-

rektor kočevskega Kolektorja Ivan
Jereb in dodaja, da bo neuspeh pri
poskusu pridobitve razvojnih sred-
stev vplival tudi na odločitve pod-
jetja pri nadaljnjih oblikah po-
slovanja v kočevski regiji.

Njegovim besedam o spremi-
njanju razpisnih pogojev pritrjuje
direktorica Razvojnega centra Ko-
čevje Ribnica Milena Glavač, ki
razume tudi razburjenje ob ne-
navadno kratkih razpisnih rokih.
Podjetniki imajo .za prijave pro-
jektov na voljo le mesec dni časa.
Na odločitev o tem, kdo bo sred-
stva dobil, bodo morali počakati
do sredine avgusta, skrajni rok za
oddajo njihovih zahtevkov pa se
konča že 26. oktobra. »Roki za
prijavo in realizacijo investicije so
dejansko zelo kratki. A podjetjem,
ki so o naložbi razmišljala že prej
in imajo določene stvari napeljane,
bo na razpisu uspelo,« zatrjuje
Milena Glavač.


