
 

 

 
 
 
 
Pivka, 28. maj  2012  
 

 

 
V a b i l o 

 
 

Vljudno Vas vabimo na 4. razvojno konferenco Notranjsko-kraške regije  
in gospodarski forum SLOHRA GLOBALNET z naslovom 

 
 

SKUPAJ ZA RAZVOJ IN KONKURENČNOST,  

 
 

ki bo v torek, 12. junija 2012, ob 9.00 uri, 
 

v osrednji dvorani Jamskega dvorca pred Postojnsko jamo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

               Mag. Boštjan Požar 
 Direktor RRA Notranjsko-kraške 

regije, d.o.o.  
 

 

  
  

Vabilu prilagamo program konference. 



 

4. razvojna konferenca Notranjsko-kraške regije  

in gospodarski forum SLOHRA GLOBALNET 
z naslovom 

SKUPAJ ZA RAZVOJ IN KONKURENČNOST 
 

Torek, 12. junij 2012, ob 9.00 uri, 
Velika dvorana Jamskega dvorca, Postojna 

 
 
Programske usmeritve: 
 
V Notranjsko-kraški regiji se soočamo z vse bolj poostrenimi gospodarskimi razmerami, ki 
jih najbolj zaznamujejo velike poslovne težave nekaterih večjih podjetij v regiji. Ta 
situacija je značilna za večino sektorjev, ki so prisotni v regiji, ne glede na njihovo 
siceršnjo perspektivnost. Za regijo je ob tem značilna tudi visoka mobilnost delovne sile in 
vedno izrazitejši odtok intelektualnega kapitala. V regiji novih delovnih mest ni, še posebej 
mladi (in predstavniki ostalih ranljivih skupin) imajo težave pri zaposlovanju in se zato 
odločajo bodisi za trajno selitev v druge regije ali pa živijo v regiji, zaposlitev pa iščejo v 
drugih regijah. Hkrati delodajalci poročajo o vedno večjem neskladju med znanjem 
izkušenih sodelavcev in znanjem in kompetencami novih, mladih zaposlenih, ki ga 
zaznavajo zaradi povečevanja starostnega razkoraka generacij v podjetjih ter dejstvu, da 
izobraževalni sistem premalo sledi potrebam gospodarstva. Za regijo je značilna tudi 
šibkost podpornega okolja (finančni mehanizmi, inkubatorji, tehnološki center ipd), za 
njegovo okrepitev ter večjo konkurenčnost pa bi potrebovali bistveno višjo stopnjo 
povezanosti med gospodarstvom, institucijami znanja, pa tudi drugimi razvojnimi akterji 
kot so lokalne skupnosti in druge podporne institucije. Podobna situacija je značilna za 
širše čezmejno območje Slovenije in Hrvaške. 
 
Ob vsem navedenem se zato postavlja vprašanje, kako se lahko regijsko gospodarstvo 
odzove na te okoliščine oziroma kako lahko razvojni partnerji s sodelovanjem in ustreznimi 
vzvodi prispevajo k izboljšanju pogojev dela gospodarstva v regiji in s tem k izboljšanju 
globalne konkurenčnosti? Po eni strani so podjetja pri poslovanju omejena z dejavniki, na 
katere nimajo vpliva, po drugi strani pa obstajajo rešitve problemov, ki neposredno 
zadevajo tudi njihovo poslovanje, vendar teh ni na vidiku. Namen razvojne konference in 
gospodarskega foruma SLOHRA GLOBALNET je povezati vse relevantne razvojne akterje v 
regiji in na širšem čezmejnem območju, ki lahko s svojim delovanjem prispevajo k 
razreševanju za regijo pomembnih razvojnih vprašanj in odpreti prostor, v katerem bo 
mogoče iskati priložnosti za skupne rešitve opredeljenih razvojnih težav. Tako bo dogodek 
ponudil: 

 opredelitev smernic za gospodarski razvoj, kakor ga določajo nacionalne in EU 
strategije ter informacije o obstoječih in načrtovanih finančnih instrumentih; 

 predstavitev nekaterih že obstoječih instrumentov podpore za razvoj gospodarstva 
in inovacijske kulture v regiji; 

 identifikacijo aktualnih problematik regijskega gospodarstva in pa tudi širše ter 
skupno iskanje rešitev le-teh; 

 možnosti tesnejšega povezovanja različnih gospodarskih akterjev (triangel 
gospodarstvo/lokalne skupnosti/podporno okolje);  

 možnosti spodbujanja gospodarskega razvoja preko sodelovanja s sosednjimi (tudi 
čezmejnimi) regijami; 

 priložnosti, ki si jih obeta gospodarstvo ob vstopu Hrvaške v EU;  

 predstavitev in podelitev Priznanj za najboljše inovacije v Notranjsko-kraški regiji 
za leto 2011. 



 

Program konference: 
 

9.00 – 9.20 Uvodni nagovori 

 mag. Boštjan Požar, direktor RRA NKR  

 g. Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor 

9.20 – 9.30 Razvoj gospodarstva – možnosti in priložnosti prihajajoče finančne 
perspektive 

 Predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

9.30 – 10.20 S sodelovanjem za razvoj in konkurenčnost gospodarstva, okrogla 
miza (povezuje: mag. Aleš Cantarutti, direktor CEMP pri GZS)  

 Sodelujoči: 
- g. Robert Smrdelj, župan Občine Pivka 
- g. Mitja Strohsack, direktor in lastnik podjetja Brest pohištvo, 

d.o.o. 
- g. Janez Suša, direktor in lastnik podjetja ORO, d.o.o. 
- g. Tomo Garantini, direktor Regionalnega centra za razvoj Zagorje 
- g. Boštjan Požar, direktor RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. in 

GZS, Območna zbornica Postojna  

10.20 – 10.35 Odmor 

10.35 – 10.45 Promocija globalne konkurenčnosti podjetnikov začetnikov - 
predstavitev projekta GLOBALNET  

 g. Hrvoje Felker, RRA Porin, Rijeka 

10.45 – 11.35 Ponovno skupaj – Hrvaška v EU, okrogla miza  
(povezuje: g. Aleš Cantarutti) 

 Sodelujoči:  
- g. Matej Rogelj, predstavnik Centra za mednarodno poslovanje pri 

GZS 
- g. Nikola Bunjevac, trgovinski ataše na Veleposlaništvu Republike 

Hrvaške v Ljubljani 
- g. Tomaž Kačar, predsednik Poslovnega kluba slovensko-hrvaških 

gospodarstvenikov iz Zagreba 
- g. Davor Zidarić, direktor podjetja Centrometal iz Macinec 

(Hrvaška) 
- ga. Meta Ravšelj, vodja logistike prodaje v podjetju Kovinoplastika 

Lož, d.d.  

11.35 – 11.40 Pozdravni nagovor:  
mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS  

11.40 – 12.20 Podelitev priznanj inovatorjem  

12:20 -  Zaključek in pogostitev 

 
  
Spremljajoči program: 
 
RAZSTAVA NAGRAJENIH INOVACIJ; namen razstave je promocija nagrajenih inovatorjev 
Notranjsko-kraške regije ter njihovih inovacij. 
 
B2B SREČANJA; namen aktivnosti je ponuditi slovenskim in hrvaškim podjetjem priložnost 
za pogovor o možnostih poslovnega sodelovanja med njimi.  

 
 


