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Program  konference  
 
Datum;  22. junij 2010 ob 9.00 uri   
Kraj: velika dvorana Jamskega dvorca pri Postojnski jami, Postojna 
 
Program: 
 
Uvodni pozdrav  
mag. Igor Blažina, direktor GZS OZ Postojna 
 
Aktualno dogajanje v gospodarstvu in vloga (eko) inovacij v prestrukturi-
ranju gospodarstva 
mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS 
 
Inovativnost za razvoj Slovenije  
Prof. dr. Marko Jaklič, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani  
 
Z inovativnostjo do dodane vrednosti 
Mag. Violeta Bulc, Vibacom d.o.o. Ljubljana 
 
Zelena javna naročila in (eko) inovacije  
Marjana Dermelj, Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve 
 
Projekt Medossic - Predstavitev rezultatov analize o (eko)inovacijah v NKR 
Mag. Primož Kunaver, Inštitut »Jožef Stefan«  
 
Podpora kulturi (eko)inoviranja 
Mag. Boštjan Požar, direktor RRA NKR Zeleni Kras 
 
Orodja za trajnostno inovativnost 
Dušan Bevc MBA 
 
OKROGLA MIZA:  
IZKUŠNJE IN POTREBE GOSPODARSTVA ZA  SPODBUJANJE (EKO )
INOVIRANJA 
Moderator mag. Violeta BULC 
 
PODELITEV PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE ZA LETO 2009 

 
GZS OZ Postojna   RRA Notranjsko kraške regije d.o.o. 
mag. Igor Blažina, direktor  mag. Boštjan Požar, direktor 

 

1. 

2. 

3. 
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Namen 3. razvojne konference: 
 
· Predstaviti potencial (eko)inoviranja za 

razvoj gospodarstva in širše; 
· predstaviti obstoječe podporno okolje 

za razvoj gospodarstva in (eko)
inoviranja; 

· udeležence spodbuditi k razmisleku o 
lastni aktivnosti pri spodbujanju regijske-
ga gospodarskega razvoja; 

· pridobiti povratne informacije udele-
žencev glede navedenih tem; 

· nuditi možnost za povezovanje različnih 
gospodarskih akterjev 
predstavitev in podelitev Priznanj za 
najboljše inovacije v Notranjsko kraški 
regiji za leto 2009. 

(Eko)inoviranje kot element      
razvoja  gospodarstva 
 
Namen vsebinskega sklopa je udeležence 
informirati o potencialu (eko)inoviranja za 
spodbujanje razvoja gospodarskih subjek-
tov in pri tem pokazati na možnosti, ki se 
glede na trende, novo zakonodajo, smer-
nice EU ipd. kažejo kot perspektivne. Prvi 
sklop vsebuje 
 
· Osrednji nagovor  (vloga  (eko)inovacij 

v aktualnem prestrukturiranju gospo-
darstva)  

· Nacionalna podpora (eko)inovacijam 
in zelena naročila, primeri dobre prakse 

· Zeleni kras – podpora kulturi (eko)
inoviranja v Notranjsko kraški regiji 

Akvarij za človeško ribico v Postojnski jami,     
foto; Miran Kambič 

Programske usmeritve tretje razvojne konference 

Eko-inovacije: Inovacije za 
trajnostni razvoj 
Notranjsko-kraška regija ima bogato naravno dediščino in dobro ohranjeno  okolje. Kot 
ekoregija z imenom Zeleni kras smo se zavezali delovanju v smeri trajnostnega razvoja. 
Vse to vzpostavlja dobro osnovo za razvoj gospodarstva. V gospodarstvu Notranjsko-
kraške regije imajo pomembno vlogo predelovalna dejavnost lesa, kovin in živil, kemijska 
in  elektro-industrija ter gradbeništvo. Velik potencial ima razvoj turistične dejavnosti. Za 
doseganje gospodarskega preboja so pomembni ustrezni visoko usposobljeni, specializi-
rani kadri ter višja stopnja povezanosti med gospodarstvom in središči znanja za vzposta-
vitev učinkovitega podpornega okolja (tehnološki centri, industrijske cone, razvoj podpor-
nih storitev … ). Ključ razvojnega preboja regijskega gospodarstva pa predstavlja inovati-
vnost in še posebej eko inovacije. Pri tem pomembno vlogo igra vzpostavitev inovacijske 
kulture, ki vpliva na uspešnost inoviranja.  
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Okrogla miza:  
Izkušnje in potrebe gospodarstva 
za spodbujanje (eko)inoviranja  
 
Namen okrogle mize je predstaviti konkret-
ne izkušnje inovatorjev (v glavnem lanski 
nagrajenci za inovacije, na regionalnem in 
nacionalnem nivoju) z (eko)inoviranjem ter 
pri tem izpostaviti ključne dileme, ki se poja-
vljajo pri tem: pozornost je usmerjena v pri-
merjavo izkušenj  posameznih organizacij, 
pri čemer je pozornost usmerjena tako v 
procese (eko)inoviranja pri posameznem 
projektu kot tudi v organizacijsko okolje, ki 
je pri tem služilo kot spodbuda (ali pa ovi-
ra). Na osnovi informacij, pridobljenih s 
pogovorom med sodelujočimi na okrogli 
mizi, bi želeli pridobiti podrobnejši vtis o: 
· dolžini in stroških procesa (eko)

inoviranja; 
· težavah, ki so se pri (eko)inoviranju 

pojavljale; 
· rešitvah, ki so jih v podjetju poiskali za te 

težave; 
· izkušnjah o dobrih praksah za spodbu-

janje (eko)inoviranja znotraj organizaci-
je (npr. posebni pristopi, postopki, 
metode ali sistemi, ki se interno uporab-
ljajo za ta namen); 

· izkušnjah o sodelovanju med različnimi 
oddelki znotraj podjetja ter tudi o sode-
lovanju med razvojnimi oddelki med 
različnimi organizacijami; 
finančnih virih, s katerimi so sofinancirali 
svoje (eko)inovacije … 

 
Sodelujejo:  
Kovinoplastika Lož d.d. (g. Miran Mišič), 
Kolektor Liv d.d. Postojna (g. Andrej Kobal), 
Javor Pivka (g. Robert Tornič),  
Plama-pur (g. Damijan Krt),   
moderator; ga. Violeta Bulc, Vibacom  
 
Diskusiji med udeleženci okrogle mize bo 
sledila splošna razprava, v katero se bodo 
lahko vključili tudi udeleženci konference. 
Namen tako zastavljene razprave je prido-
biti tudi oceno slednjih o stanju (eko)
inoviranja v Notranjsko-kraški regiji in o pri-
čakovanjih od podpornega okolja v regiji 
in državi. 
 

Podelitev priznanj inovatorjem  
 
Namen vsebinskega sklopa je predstaviti 
nagrajene inovacije in inovatorje v letu 
2010 in pri tem izpostaviti tiste, ki predstav-
ljajo primer dobre (eko)inovacije.  
 

Spremljevalni program 
 
Razstava inovacij:  
· Kovinoplastika Lož, Kolektor Liv, Epic,   

Adept plus d.o.o, Brest d.o.o. Javor Piv-
ka, PIVKA Perutninarstvo d.d., Turizem 
kras d.d. Frank Proizvodnja strojev Valter 
Frank, s.p., Grahor Branko, Osnovna šola 
Dragotin Kette Ilirska Bistrica,  

· predstavitev primera umestitve naselja 
Crex Crex na obrežje Cerkniškega jezera  

· informacijska stojnica Urada za varovan-
je intelektualne lastnine,  

· informacijska stojnica Dušan Bevc s.p. 
podjetniško svetovanje. 

 

Gozd, foto: Špela Habič 
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Urnik konference: 

Čas Vsebina Nosilec 

(Eko)inoviranje kot element razvoja gospodarstva 

09.00 – 09.10 Uvodni nagovor in pozdrav  
Mag. Igor Blažina, 
direktor GZS Območna 
zbornica Postojna 

9.10 – 9.20 
Aktualno dogajanje v gospodarstvu in 
vloga (eko)inovacij v prestrukturiranju 
gospodarstva 

Mag. Samo Hribar Milič, 
generalni direktor GZS  

9.20 – 10.20 
Okrogla miza s strokovno razpravo (vodi: Violeta Bulc): Izkušnje in 
potrebe gospodarstva za spodbujanje (eko)inoviranja z razpravo 

10.20 – 10.50 Inovativnost za razvoj Slovenije 
Prof. Dr. Marko Jaklič, 
Ekonomska fakulteta ULJ 

10. 50 – 11.05 Zelena javna naročila in (eko)inovacije 
Marjana Dermelj, Služba 
Vlade RS za razvoj in 
evropske zadeve 

(Eko)inovacije v Notranjsko-kraški regiji 

11.05 – 11.20 
Projekt Medossic – predstavitev 
rezultatov analize o (eko)inovacijah v 
Notranjsko-kraški regiji  

Primož Kunaver, Inštitut 
»Jožef Stefan«  

11.20 – 11.30 
   

Zeleni kras – podpora kulturi 
(eko)inoviranja 

Mag. Boštjan Požar, RRA 
Notranjsko-kraške, d.o.o.  

11:30 – 11.40 Orodja za trajnostno inovativnost 
Dušan Bevc MBA,  
poslovno svetovanje 

11.40 – 12.00 
Zaključek tematskega dela konference (Igor Blažina, GZS Območna 
zbornica Postojna) 

Priznanja GZS za inovacije 

12.00 – 12.50 Podelitev priznanj inovatorjem 

12.50 – 13.00 Skupinsko slikanje 

13.00 – 15.00 Pogostitev in  druženje 
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Cerkniško jezero, foto: Špela Habič 

Uvodne besede k  
tretji razvojni konferenci  

regije Zeleni kras 
 

Mag. Igor Blažina 
direktor GZS OZ Postojna 
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Dobrodošli na 3. razvojni 
konferenci Zelenega krasa – kar je 
novo ime za Notranjsko kraško 
regijo. Razvojno konferenco tudi 
letos organizira Območna 
gospodarska zbornica Postojna v 
sodelovanju z Regijsko razvojno 
agencijo Notranjsko kraške regije 
iz Pivke. 

Na prvi razvojni konferenci smo 
iskali veliko skupno zgodbo regije, 
ki se je najbolj nakazovala v 
turizmu. Lani  smo to skupno 
zgodbo prepoznali pod novim 
imenom regije in pod krovno 
blagovno znamko Zeleni kras, ki s 
poudarkom na trajnostnem 
razvoju že daje prve rezultate ne 
le v turizmu, ampak v vseh 
segmentih gospodarskega in 
družbenega dogajanja v regiji. 

Vesel sem, da so se povabilu 
med govorce odzvali in prišli  iz 
Ljubljane v Postojno,  mag. Samo 
Hribar Milič, generalni direktor 
GZS, mag. Violeta Bulc iz podjetja 
VIBACOM, prof. dr. Marko Jaklič iz 
Ekonomske fakultete, ga. Marjana 
Dermelj iz Službe Vlade za razvoj 
in evropske zadeve in mag Primož 
Kunaver iz Inštituta Jožef Štefan. Iz 
Pivke oz. Prestranka pa sta prišla 
mag. Boštjan Požar, direktor RRA  
in g. Dušan Bevc podjetniški 
svetovalec in zastopnik program-
skih rešitev za vzpodbujanje 
trajnostne inovativnosti. 

 

Celotna tretja razvojna konfe-
renca je posvečena inovativnosti.  
Na 8. tradicionalni razpis za izbor 
najboljših inovacij v regiji smo letos 
prejeli kar 30 inovacij, lani 17, kar 
nas postavlja ob bok najbolj 
inovativnim regijam v državi. Prav 
zato bomo prisluhnili tudi izku-
šnjam in potrebam predstavnikov 
štirih  podjetij iz regije, ki se dne-
vno srečujejo z izzivi inoviranja – 
Kovinoplastiki Lož, ki je lani prejela 
zlato priznanje ne le v regiji 
ampak tudi na nacionalnem 
nivoju,  Kolektor Liv, ki je lani na 
nacionalnem tekmovanju prejel 
bronasto priznanje, Plama–pur, ki 
je v  osmih letih tega regio-
nalnega tekmovanja med 
najuspešnejšimi udeleženci in 
skupina Javor, ki je, to sedaj že 
lahko povem,  letošnji regijski 
zmagovalec in prejemnik zlatega 
priznanja. 

Tretja razvojna konferenca 
ponuja še nekaj novosti: spremlje-
valno prireditev – razstavo lanskih 
treh zmagovalnih inovacij- revolu-
cionarno okno Kovino-plastike 
Lož, sesalec Kolektor Liv in opažni 
element Epic Eco podjetja Epic. 
Predstavljajo se tudi letošnje 
inovacije, Urad RSLO za intelektu-
alno lastnino iz Ljubljane, zanimiv 
predlog ureditve bivalnih hišic za 
opazovanje  narave ob 
Cerkniškem jezeru.  

 

mag. Igor Blažina 

Na prvi razvojni konferen-
ci smo iskali veliko skupno 
zgodbo regije, ki se je 
najbolj nakazovala v turiz-
mu. Lani  smo to skupno 
zgodbo prepoznali pod 
novim imenom regije in 
pod krovno  blagovno 
znamko Zeleni kras, ki s 
poudarkom na trajnost-
nem razvoju že daje prve 
rezultate ne le v turizmu 
ampak v vseh segmentih 
gospodarskega in druž-
benega dogajanja v 
regiji. 

Spoštovani člani GZS OZ Postojna,  
dame in gospodje, cenjeni gostje, dragi prijatelji! 

Uvodna beseda 
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Letos smo tudi prvič pripravili 
Zbornik Razvojne konference in 
brošuro Regijski kazalniki gospo-
darjenja NKR v letu 2009. 

Razvojne konference pa ne bi 
bilo brez  članov območne gospo 
darske zbornice Postojna. Gospo-
darska kriza je globoko zarezala 
tudi gospodarstvo naše regije. 
Padec naročil na tradicio-nalnih 
trgih narekuje iskanje novih tržišč, 
prestrukturiranje proizvo-dnje, 
ustvarjanje novih izdelkov in stori-
tev, likvidnostni  krč pa zahte-va 
maksimalno racio-nalizacijo vseh 
stroškov in hitro prilagajanje. 

Poročilo o poslovanju gospo-
darskih družb Notranjsko kraške 
regije v letu 2009  izkazuje, da se 
je regija po neto čistem dobičku 
uvrstila kar na 5. mesto med 12 
regijami v Sloveniji. V regiji deluje 
852 gospodarskih družb, ki zapo-
slujejo 9.241 ljudi. Po velikosti je 15 
velikih in 14 srednjih, vse ostalo so 
mikro in mala podjetja.  

Celotni prihodki gospodarstva 
regije so znašali 898 mio € in so kar 
za 17% nižji kot lani. Čisti dobiček 
vseh družb je nižji za 22%, neto 
celotni dobiček je nižji za 77%, 
neto čisti dobiček pa kar za 95%  
in na nivoju regije znaša le 668.000 
€ (lani 13 mio €, leta 2007 pa 26 
mio €)).  Čista izguba se je pove-
čala za 70% na 17 mio € (lani 10 
mio €, predlani 5 mio €). Izvoz je 
nižji  za 19%, uvoz za 26%, neto 
dodana vrednost za 8% in znaša 
25.777 € (SLO 34.168 €). Še najmanj 
so se znižale povprečne plače za 
1,3% in zaposlenost, ki je nižja za 
0,8% in znaša 8,2% medtem ko je 
Slovensko povprečje 10,2 %. 

V letu 2009 sta najbolje 
poslovali gospodarstvi v občini 
Ilirska Bistrica in Cerknica. 

Na domačem trgu je bilo 
ustvarjenih 58% prihodkov, na 
trgih EU 32% in na trgih izven EU 10  
%. Poleg gospodarskih družb je 
poslovalo 1.893 samostojnih 
podjetnikov, ki so ustvarili 133 mio 
€ prihodkov, kar je 6% manj kot 
leto poprej, zaposlovali so 1.819 
delavcev, ki so ustvarili 21.804 € na 
zaposlenega (9% manj kot leto 
poprej), skupaj pa so ustvarili 6 
mio € neto dohodka, kar je 42% 
manj kot leto prej.  

Rezultati za leto 2009 so odraz 
izjemno zaostrenih razmer, ki so 
pustile hude posledice povsod 
tam, kjer so se podjetja soočila s 
hitrimi spremembami na trgu in 
togo zakonodajo in se zato niso 
uspela niti mogla dovolj hitro 
prilagoditi. Prilagoditve razmeram 
so nujne, a to ne bo mogoče brez 
skupnih naporov celotne družbe,  
delodajalcev, države in deloje-
malcev. Zaposleni, ki na lastne oči 
vidijo pomanjkanje naročil in trud 
vodstev podjetij za premago-
vanje krize, razumejo resnost 
položaja in so pri tem pripravljeni 
sodelovati. Žal pa tega pogosto 
ne vidijo zastopniki iz sindikalnih 
central niti odločevalci na državni 
ravni, ki nimajo ustreznih izkušenj iz 
gospodarstva. 

Gospodarstvo nujno potrebuje 
konkurenčnejše okolje za poslo-
vanje, ki je v letu zdrsnilo na 
svetovni lestvici za 20 mest, prož-
nejšo zakonodajo, dostop do 
finančnih virov, olajšave za investi-
cije, boljše sodelovanje z razisko-
valnimi institucijami, davčne 

Gospodarstvo nujno 
potrebuje konkurenč-
nejše okolje za poslova-
nje, ki je v letu dni zdrsni-
lo na svetovni lestvici za 
20 mest, prožnejšo zako-
nodajo, dostop do 
finančnih virov, olajšave 
za investicije, boljše 
sodelovanje z razisko-
valnimi institucijami, 
davčne razbremenitve, 
pomoč pri prodoru na 
nova tržišča, cenejšo 
državo in poenostavitve 
administrativnih postop-
kov. 
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razbremenitve, pomoč pri prodo-
ru na nova tržišča, cenejšo državo 
in poenostavitve administrativnih 
postopkov. 

V zadnjem letu dni  je bilo v 
regiji veliko narejenega. Naj ome-
nim le nekatere dosežke, ki so 
posebej pomembni za gospo-
darstvo. Regija dobiva nove pro-
izvodne prostore podjetja 
Delamaris, ki je prišel pod okrilje 
Pivke Perutninarstva. V Postojni je 
zrasel nov hotel Kras, država je 
obnovila grad Snežnik in načrtuje 
širitev osrednjega slovenskega 
vojaškega vadbišča na Počku in 
Baču, ki naj bi se raztezal na 14% 
regije.  Velik korak naprej predsta-
vlja razvod optičnega široko-
pasovnega omrežja po naseljih 
občine Postojna. Izgra-jenih je bilo 
veliko novih stanovanj in 
infrastrukturnih objektov. 

Imamo pa tudi težave zaradi 
dviga minimalne plače in uravni-
lovke med plačilnimi razredi,  
odsotnostjo z dela. Cene komunal
-nih storitev rastejo, kar predstavlja  
ob padcu proizvodnje dodatne 
izjemno visoke obremenitve go-
spodarstva. Proizvajalci in doba-
vitelji elektrike nekaterim podjet-
jem v regiji zaračunavajo dvakrat 
dražjo elektriko od tržne cene, kar 
bo iz regije v dveh letih odneslo 
okoli 3 mio € prepotrebnega de-
narja za razvoj. Ne vemo, kje bo 
potekala avtocesta proti Hrvaški 
meji in kdaj bo zgrajena.  Lahko le 
ugibamo, tudi s pomočjo slike iz 
sveže študije Javnega prometa v 
Ljubljanski urbani regiji. 

 
 
 

Dobili smo novega ministra  in 
teze za regionalni razvoj Slovenije, 
ki naj bi zagotavljale skladnejši 
regionalni razvoj RS kot doslej.  

Pripravljene so smernice nove 
ga Nacionalnega razvojno razi-
skovalnega in inovacijskega pro-
grama Slovenije za obdobje 2010 
– 2014, od katerega si obeta mo 
merljive cilje za višanje doda ne 
vrednosti v gospodarstvu, poveč-
anje skupnih vlaganj v razi-skave 
in razvoj s strani javnega in zaseb-
nega sektorja, tesnejše sodelova-
nje raziskovalcev z gospodarst-
vom ter koordinirano medresor-
sko sodelovanje vseh ministrstev. 

Pozdravljamo centre odličnosti 
in kompetenčne centre kot nove 
oblike povezovanja gospodarstva 
in raziskovalne sfere za doseganje 
prebojnih inovacij za razvoj novih 
tehnologij, vključevanje v medna-
rodne mreže in preboj v sam vrh 
svetovne znanosti. 

Jutri prihaja v Postojno minister 
Golobič na sedež Gozdnega 
gospodarstva, ki ima pomembno 
vlogo pri utekočinjanju lesa v 
nastajajočem Centru odličnosti 
polimernih materialov in tehno-
logij Polimat. 

Na koncu se želim zahvaliti 
pokroviteljem današnje konferen-
ce in sicer Družbi Turizem Kras d.d. 
Postojna, Pivki Perutni-narstvo d.d. 
Pivka, ter medijskemu pokrovitelju  
Studio Proteus iz Postojne, ki je po-
skrbel za prenos konference v 
živo, ogledati pa si jo bo moč tudi 
v večernih ponovitvah. 

Besedo prepuščam gostom, 
vam pa želim prijeten dan še 
naprej.  

Igor Blažina 

Pozdravljamo centre 
odličnosti in kompeten-
čne centre kot nove 
oblike povezovanja 
gospodarstva in razisko-
valne sfere za dosegan-
je prebojnih inovacij, za 
razvoj novih tehnologij, 
vključevanje v medna-
rodne mreže in preboj v 
sam vrh svetovne zna-
nosti. 
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Povzetek kazalnikov 
uspešnosti poslovanja 
družb v notranjsko kraški 
regiji za leto 2009 
 
Družbe v Notranjsko – kraški regiji so v letu 2009: 
 

· Zaposlovale 9.241 delavcev, ali za 0,8 % manj kakor v letu 
2008. 

· Ustvarile 238.210 tisoč evrov neto dodane vrednosti, ali     
8 % manj kakor v letu 2008. 

· Ugotovile 18.439 tisoč evrov čistega dobička, 22,0 % 
manj kakor v letu 2007. Čisti dobiček je ugotovilo 502 
družb, 58 % vseh. Največ čistega dobička, 47,9 % so 
ustvarile družbe predelovalne dejavnosti. 

· Imele 17.771 tisoč evrov čiste izgube, za 70 % več kakor v 
letu 2008. Čisto izgubo je v letu 2009 ugotovilo 320 družb, 
37 % vseh. Največ čiste izgube so ugotovile družbe s pod-
ročja predelovalne dejavnosti, 64,4 % čiste izgube vseh 
družb. 

· Ugotovile 668 tisoč evrov neto čistega dobička, za 94,8 % 
manj kakor v letu 2008 in se glede na njegovo višino uvrs-
tile na peto mesto v Sloveniji. 

· Ustvarile 239.213 tisoč evrov neto dodane vrednosti, 9 % 
manj kot v letu 2008. Neto dodana vrednost na zaposle-
nega je znašala 25.777 tisoč evrov, 8,2 % manj kakor v 
letu 2008 in bila za 24,6 % nižja od slovenske. 

· Povprečna mesečna plača na zaposlenega je bila 1.107 
evrov, za 1,3 % nižja kakor v letu 2008 in je za 15,5 % nižja 
od slovenske.  
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PODROČJA  DEJAVNOSTI Družbe v 
%

Zaposleni 
v %

Čisti 
prihodki od 
prodaje v %

C - Predelovalne dejavnosti 23,80 61,60 51,50
10 - Proizvodnja živ il 5,9 2,2 1,94
14 - Proizvodnja oblačil 1,50 0,14 0,04
16 - Obdelava in 
predelava lesa 24,00 17,16 18,32
20 - proizvodnja 
kemikalij,   kemičnih 
izdelkov 1,00 0,14 0,25
22 - proizvodnja gume in 
plastičnih mas 10,00 8,42 13,24
23 - Proizvodnja 
nekov inskih mineralnih 
izdelkov 2,00 4,03 6,14

G - Trgovina; vzdrževanje in    
popravila motornih vozil 24,90 9,60 21,60
A - Kmetijstvo in lov, 
gozdarstvo, ribištvo 2,00 6,80 8,00
F - Gradbeništvo 13,30 6,50 4,90

H - Promet in skladiščenje 5,00 3,70 3,70
M - Strokovne, znanstvene 
in tehnične dejavnosti 12,90 1,10 0,60

SKUPAJ  vrednostno 852 9.241 869.447.000 €

Za notranjsko-kraško gospodarstvo sta najpomembnejši dve 
področji poslovanja : predelovalna dejavnost in trgovina.  

SPLOŠNI GOSPODARSKI PODATKI 
 

Letna poročila za leto 2009 je AJPES, izpostavi Postojna predlo-
žilo 852 družb (v Sloveniji 53.897 družb).  
 
1.1 Struktura družb po velikosti:  

1.2. Delež najpomembnejših dejavnosti (SKD) v regiji: 

Velikost Gospodarske družbe Zaposleni Čisti prihodki od prodaje Sredstva 
število delež v % število delež v 

% znesek v tisoč 
EUR delež v % znesek v 

tisoč EUR delež v % 
Mikro 784 92,0 2.789 30,2 196.196 22,6 203.612 19,7 
Majhna 39   4,6 1.590 17,2 133.415 15,3 155.988 15,1 
Srednja 14   1,6 1.372 14,8 186.059 21,4 196.282 19,0 
Velika 15   1,8 3.490 37,8 353.777 40,7 477.484 46,2 
SKUPAJ 852 100,0 9.241 100,0 869.447 100,0 1.033.367 100,0 
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58

32

10

domači trg

trg EU 

trg izven EU

Struktura prihodkov družb po trgih za leto 2009 v odstotkih 

1.3 Deleži družb, zaposlenih, prihodkov in neto poslovnega  
izida v letu 2009 po občinah v Notranjsko- kraški regiji 

TEMELJNI 
PODATKI DRUŽBE ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD 

PRODAJE NETO ČISTI 
DOBIČEK/IZGUBA 

OBČINE število delež v % število delež v 
% v tisoč EUR delež 

v % 2009 
v tisoč 
EUR 

 2008 
v tisoč 
EUR 

SKUPAJ 852 100,0 9.241 100,0 869.447 100,0 668 13.133 
Cerknica 242 28,4 2.105 22,8 202.156 23,3 3.153 3.734 
Ilirska Bistrica 174 20,4 1.528 16,5 163.536 18,7 3.628 3.160 
Loška dolina 45 5,3 1.148 12,4 85.066 9,8 -3.863 863 
Pivka 77 9,0 1.467 15,9 130.994 15,1 -661 2.098 
Postojna 290 34,1 2.774 30,0 272.150 31,3 -1.576 2.972 
Bloke 24 2,8 219 2,4 15.545 1,8 -13 306 

1.4 Struktura prihodkov družb po trgih za leto 2009 
 
Več kot polovica poslovnih prihodkov je bila dosežena s pro-
dajo na domačem trgu. Ti so z zneskom 499.096 tisoč evrov za 
16 % nižji kot v letu 2008. Pomembna skupina prihodkov iz pos-
lovanja so tudi čisti prihodki od prodaje na trgu EU, kjer so druž-
be  v letu 2009 dosegle 279.227  tisoč evrov tovrstnih prihod-
kov, 13 % manj kakor v letu 2008. Ti prihodki predstavljajo 32 % 
celotnih poslovnih prihodkov. Na trgu izven EU pa so gospo-
darske družbe Notranjsko-kraške regije ustvarile 91.124 tisoč 
evrov čistih prihodkov od prodaje, 20 % manj kot v letu 2008.  
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2. GOSPODARSKA MOČ REGIJE 
 
2.1 Dodana vrednost 2009 (struktura po regijah v Slo = 100) 
Dodana vrednost je novo ustvarjena vrednost in izraža predv-
sem gospodarsko aktivnost družb. Dodano vrednost v znesku 
239.213 tisoč evrov je ugotovilo 710  družb  ali 83,3 % vseh. 
Izgubo na substanci v znesku 1.003 tisoč evrov je izkazala  116 
družb, 13,6 % vseh. NKR ustvari 1,4 % dodane vrednosti v Slove-
niji. 

Regija Odstotek 

Osrednjeslovenska 43,4 

Podravska 11,1 

Savinjska 11,1 

Gorenjska 7,6 

Jugovzhodna Slovenija 7,4 

Goriška 4,9 

Obalno-kraška 4,7 

Pomurska 2,4 

Spodnjeposavska 2,4 

Koroška 2,2 

Notranjsko-kraška 1,4 

Zasavska 1,3 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2005 2006 2007 2008 2009

Čista dobičkovnost skupnih prihodkov
Gospodarnost poslovanja
Donosnost sredstev

2.2 Gibanje celotne gospodarnosti, čiste dobičkonosnosti skup-
nih prihodkov in donosnosti sredstev v letih od 2005 do 2009    
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Indeks Indeks
2009 2008 2009/2008 2009 2008 2009/2008

Prihodki 897.952 1.075.729 83 71.842.228 84.061.052 85
Odhodki 893.611 1.057.042 85 70.844.281 81.697.646 87
Neto celotni dob./izguba 4.341 18.687 23 997.946 2.363.406 42
Čisti dobiček 18.439 23.583 78 2.665.413 3.260.742 82
Čista izguba 17.771 10.450 170 2.115.987 1.544.859 137
Neto čisti dobiček/izguba 668 13.133 5 549.426 1.715.883 32

POSTAVKE POSLOVNEGA 
IZIDA (zneski v  tisoč €)

NKR regija SLOVENIJA

V letu 2009 so družbe v Notranjsko-kraški regiji kot celota ugo-
tovile 668.000 evrov neto čistega dobička, za 94,8 % manj 
kakor v letu 2008 in se glede na njegovo višino uvrstile na viso-
ko peto mesto v Sloveniji. 

Notranjsko-
kraška regija

Slovensko 
povprečje Indeks

Neto dodana v rednost na zaposlenega 25.777 € 27.102 € 95
Bruto plača na zaposlenega (povpr. plača 
za leto 2009 - v ir AJPES)

1.107 € 1.310 € 85

BDP na prebivalca v  regiji (2007) 12.903 € 17.123 € 75
Stopnja brezposelnosti (mar. 2010) 8,2% 10,6% 77
Štev ilo študentov na 1.000 prebivalcev 
(šol.leto 2007/2008)  

57,9 56,3 103

2.3 Notranjsko-kraška regija v primerjavi s slovenskim           
povprečjem 
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Regije 2008 2009

1. Osrednjeslovenska 969.224 452.269

2. Jugovzhodna Slovenija 246.168 210.106

3. Gorenjska 124.426 146.178

4. Spodnjeposavska 86.568 86.177

5. Notranjsko-kraška 13.133 668

6. Koroška 44.225 -5.973

7. Zasavska 7.000 -5.998

8. P9omurska 22.674 -20.789

9. Goriška 83.504 -22.723

10. Sav injska 48.749 -41.100

11. Podravska 156.045 -87.999

12. Obalno-kraška -85.835 -161.388

Skupaj 1.715.881 549.428

Neto čisti dobiček ali izguba v 000 EUR

3. GIBANJA 
 
3.1 Gibanje neto čistega dobička v Notranjsko-kraški regiji  
v obdobju od 1999-2009 

4. POSLOVNI IZID DRUŽB PO REGIJAH  
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Pripravili:    Mag. Igor Blažina, direktor GZS OZ Postojna 
 Tina Januš, strokovna sodelavka na OZ Postojna  
 Marija Horvat, strokovna sodelavka  na OZ Postojna  
Viri: 
  Informacije o poslovanju gospodarskih družb, AJPES 2009 
  SURS, Slovenske regije v številkah 2009  
  GURS 
  ARR  
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DELO 
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Inovativnost za razvoj Slovenije  
 

 
Prof. dr. Marko Jaklič  

 
 

Ekonomska fakulteta 
Univerze v Ljubljani 

 
 

 
 

Ustvarjalna Slovenija za kakovost življenja 
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Z inovativnostjo do  
dodane vrednosti  

 
 
 

Mag. Violeta Bulc 
 
 
 

Vibacom d.o.o.  
Ljubljana 
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Zelena javna naročila in     
(eko) inovacije 

 
 

Marjana Dermelj 
 
 

Služba Vlade RS  
za razvoj in evropske zadeve 
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Projekt Medossic 
 

Predstavitev rezultatov analize   
o (eko) inovacijah v 

Notranjsko kraški regiji 
 

 
mag. Primož Kunaver 

 
 
 

Zunanji sodelavec Inštituta Jožef Stefan 
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General indicators Crete Cyprus Malag
a 

Ferr. 
Rav.

March
e

Coast
al

-Karst

Inner
-Karst

SE
Slove.

Avera
ge

St. 
deviat

Gross domestic expenditure 
on R&D (as % of regional GDP) 0,93% 4,50% 1,01% 13,00

% 0,64% 0,40% 2,70% 3,31% 0,04

Gross domestic expenditure 
on R&D (total %) 0,45% 9,40% 1,50% 1,10% 0,40% 11,10

% 3,99% 0,04

By sources of financing R&D:

a.) business companies 8,00% 22,22% 37,00
%

60,35
%

45,50
%

73,60
%

91,80
%

98,60
%

54,63
% 0,30

b.) government funds 26,67% 22,70
%

10,07
% 6,90% 19,40

% 6,60% 1,40% 13,39
% 0,09

c.) higher education funds 42,22% 40,00
%

29,06
%

47,40
% 4,00% 32,54

% 0,15

d.) private non-profit 
organizations 6,67% 0,51% 0,20% 2,46% 0,03

e.) funds from abroad 12,00% 3,00% 1,70% 5,57% 0,05

Researchers by region (in %) 0,82% 10,80
%

10,20
% 2,40% 1,90% 0,80% 3,50% 4,35% 0,04

Female researchers (as % of 
all researchers in the region) 32,00% 39,21

%
30,00

% 8,70% 55,10
%

33,00
% 0,15

Average number of 
researchers per research 
organisation

14,10
%

11,50
%

13,80
%

13,13
% 0,01

Applied research (as % of total 
research)

41,70
%

53,60
%

100,00
%

66,60
%

65,48
% 0,22

2.1. Primerjava izbranih kazalnikov sodelujočih regij  

2.1. Primerjava izbranih kazalnikov sodelujočih držav  

Greece Cyprus Italy Spain Slovenia Average St. dev.

Gross domestic expenditure 
on R&D (as % of regional 
GDP)

4,50% 1,15% 1,27% 1,60% 2,13% 1,59%

Gross domestic expenditure 
on R&D (total %) 0,58% 0,45% 2,27% 1,10% 1,02%

By sources of financing R&D:

a.) business companies 25,86% 22,22% 48,80% 45,50% 59,30% 40,34% 15,78%

b.) government funds 20,69% 26,67% 17,20% 43,70% 34,50% 28,55% 10,71%

c.) higher education funds 50,00% 42,22% 30,30% 3,30% 0,30% 25,22% 22,53%

d.) private non-profit 
organizations 1,72% 6,67% 3,70% 0,50% 0,20% 2,56% 2,68%

e.) funds from abroad 12,00% 7,00% 5,80% 8,27% 3,29%

Female researchers (as % of 
all researchers in the region) 36,00% 32,00% 48,80% 38,86% 33,10% 37,75% 6,73%

Average number of 
researchers per research 
organisation

14,70% 14,70%

Applied research (as % of 
total research) 48,30% 67,50% 57,90% 13,58%
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2.3. Primerjava izbranih kazalnikov nacionalnega       
povprečja in Notranjsko-kraške regije  

Main socio-economic characteristics National Regional - NKR

Tertiary students per 1,000 population (2007/08) 56.3 57.9

Tertiary students as % of the population aged 19-26 (2007) 51.8 53.3

Women in tertiary education as % of all students in tertiary education 
(2007/08)

58.2 58.4

a) Persons with basic education (%) 39.2 37.6

b) Persons with upper secondary education (%) 50.7 49.4

c) Persons with tertiary education (%) 10.1 12.2

Average number of attendance in general libraries per its member 
(2007)

18 22

Craft enterprises in activities C-K as % of all enterprises in these 
activities (2007)

36.2 45.9

Gross investments in new fixed assets (%) (2007) 100 1.5

Per capita gross investments in new fixed assets in EUR (2007) 2,994 1,775

Road goods transport, loaded in Slovenia in mio tonne km (2007) 6,575.3 137.6

Arrivals of foreign tourists per 1,000 population (2007) 867 727

Overnight stays of foreign tourists per 1,000 population (2007) 2,411 1,101

Agricultural holdings (%)(2007) 100 3.7

Gross fixed capital formation for environmental protection as % of 
regional GDP (2006) 0.9 0.4
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Orodja digitalne dobe za  
trajnostno inovativnost 

 
 

Dušan Bevc MBA 
 
 
 

Zastopstvo Invention Machine za Slovenijo 
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Zeleni kras - 

podpora (eko) inoviranju 
 

 
mag. Boštjan Požar 
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Predstavitev uvodničarjev 
Mag. Igor Blažina  
iz Postojne (rojen 1961), direktor GZS Obmo-
čne zbornice Postojna od aprila 2005, od 
julija 2007 tudi direktor Zbornice za poslova-
nje z nepremičninami na GZS, nekdaj direk-
tor družb: Kolosej kinematografi Ljubljana, 
Agroind Vipava 1894 d.d. Vipava, Kmetij-
ska zadruga Vipava, pred tem tudi asistent 
za vinogradništvo na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani, vodja svetovalnega oddelka na 
Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana. 
Pobudnik in organizator Razvojne konferen-
ce Notranjsko kraške regije.   
 
 
Mag. Samo Hribar Milič   
rojen 1958 v Ljubljani, poročen, dva otroka. 
Samo Hribar Milič je od junija 2007 General-
ni direktor Gospodarske zbornice Slovenije. 
Od novembra 2006 do junija 2007 je bil 
začasni predsednik GZS. Do novembra 
2006 je bil generalni sekretar Združenja 
delodajalcev Slovenije. V zadnjih letih je bil 
aktivno vključen v socialni dialog v Sloveniji 
kot predstavnik delodajalcev, bil član soci-
alno ekonomskega sveta Slovenije, in 
neposredno udeležen v kolektivnih pogaja-
njih. 
Na svoji poklicni poti je bil v letih 2002-2003 
direktor  v podjetju Pristop, vodilne PR in  
oglaševalske agencije v Sloveniji. Pred tem 
je bil devet let na Gospodarski zbornici Slo-
venije, kjer je bil podpredsednik Gospodar-
ske zbornice Slovenije, projektni direktor in 
sekretar Združenja za drobno gospodarstvo  
Slovenije. V začetku devetdesetih je bil sve-
tovalec za podjetništvo, pred tem pa vod-
ja oddelka za zaposlovanje in poklicno 
usmerjanje na Zavodu za zaposlovanje Slo-
venije. V tem času je bil tudi svetovalec 
mnogim podjetjem, kot tudi predavatelj 
podjetništva na Gea College-u, v Ljubljani. 
Svojo poklicno kariero je pričel v osemde-
setih kot odgovorni urednik Radia Študent 
ter nadaljeval na Radiu Glas Ljubljane, kjer 
je  bil sprva novinar, potem pa pomočnik 
direktorja. Magistriral je na področju socio-
logije.  

Prof. dr. Marko Jaklič,  
roj. 1962 v Ljubljani, je dr. ekonomskih zna-
nosti. Leta 1988 je odšel na podiplomski štu-
dij ekonomije na New School for Social 
Research, New York, ZDA, kjer je leta 1990 
magistriral. V letih 1991 in 1992 je bil na 
enoletnem študiju in raziskovalnem delu na 
European University Institut, Firence, Italija 
ter na Wiener Institut fur Internationale 
Wirthschaft-svergleiche, Dunaj, Avstrija. Je 
redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljub-
ljani, kjer je nosilec različnih predmetov na 
dodiplomskem in podiplomskem študiju s 
področij politike konkurenčnosti (indu-
strijska politika, tehnološka politika, spodbu-
janje podjetništva...), nacionalne (regio-
nalne) razvojne strategije, (mednarod-     
nega) strateškega managementa in orga-
nizacije. Kot predavatelj in raziskovalec 
redno gostuje na tujih poslovnih in eko-
nomskih šolah. Je predstojnik Inštituta za 
socioekonomsko in poslovno evalvacijo na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Sodeluje pri 
mnogih tujih in domačih raziskovalnih pro-
jektih.  Že več kot 15 let deluje tudi na pod-
ročju moderatorskega svetovanja in mode-
ratorskega izobraževanja. Sodeluje z mno-
gimi slovenskimi podjetji predvsem na pod-
ročju strateškega razvoja in organizacije 
(na primer: Zavarovalnica Triglav, NKBM, 
SID, Sava, TCG Unitech Lth, JUB, Kolektor, 
Iskra, MKZ, Hit, Unichem, Actual, Adria 
Mobil, HIT, PKZ…). Je član različnih medna-
rodnih strokovnih združenj (European Inter-
national Business Academy, Academy of 
International Business, Academy of Mana-
gement idr.). Je član ekonomskega sveta 
predsednika slovenske vlade. 
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Mag. Violeta Bulc, PMBA,  
po končani fakulteti za elektrotehniko v Lju-
bljani je nadaljevala študij v San Franciscu, 
kjer je magistrirala na Univerzi Golden 
Gate, lastnica in direktorica podjetja VIBA-
COM d.o.o. Ljubljana,  je uveljavljena sve-
tovalka na področju inovativnih poslovnih 
modelov in trajnostnega razvoja (poslovnih 
sistemov), soustavnoviteljica Inštituta za 
poslovno rast in kreativnost IPRK, publicistka 
in predavateljica v Sloveniji in tujini, nosilka 
številnih priznanj za poslovno inovativnost in 
dvakratna prejemnica nagrade FENIKS 
(2004 in 2006) za slovenski projekt leta na 
področju  management consultinga.  Je 
avtorica poslovne knjižne uspešnice »Ritmi 
poslovne evolucije«.   
 

Marjana Dermelj                                             
je zaposlena na Službi Vlade RS za razvoj in 
evropske zadeve, kjer se med drugim 
ukvarja s področjem zelenega javnega 
naročanja. Po študiju kemije je opravila 
podiplomski študij s področja varstva okolja 
in okoljskega upravljanja. Skoraj osem let je 
bila zaposlena v nevladni organizaciji 
Umanotera. 

Mag. Primož Kunaver  
deluje kot samostojni raziskovalec in sveto-
valec (Primum d.o.o.) ter je v okviru Oddel-
ka za komunikacije in prenos tehnologije 
zunanji sodelavec Instituta Jožef Stefan. Po 
študiju strojništva je naredil še magisterij iz 
organizacije in poslovanja. Svojo karierno 
pot je začel v podjetju Seaway, več let pa 
je bil zaposlen v svetovani organizaciji ITEO 
Svetovanje. Že 11 let deluje na področju 
poslovnega svetovanja na področju poslo-
vnih strategij, optimizacij poslovnih proce-
sov, panožnih analiz ter tudi tehnološkega 
razvoja. Vodil ali sodeloval je pri izvedbi 84 
svetovalnih ali raziskovalnih slovenskih in 
evropskih projektov, ima prijavljena dva 
industrijska patenta ter vrsto strokovnih 
objav.  
 

 
 

Mag. Boštjan Požar  
se s področjem regionalnega razvoja 
ukvarja od leta 1998, ko se je zaposlil na 
Skladu za razvoj občine Pivka. Na RRA Not-
ranjsko-kraške regije, d.o.o. je zaposlen od 
njene ustanovitve dalje, najprej kot v.d. 
direktorja, potem kot svetovalec, od janu-
arja 2008 pa to institucijo uspešno vodi kot 
direktor. Magistriral je s področja regional-
nega razvoja, na katerem deluje ves čas 
svoje poklicne kariere. 
 
 
Dušan Bevc, MBA,   
je diplomiral iz tehnične fizike na Univerzi v 
Ljubljani in  zaključil MBA študij na poslovni 
šoli IEDC Bled. Zaključil je različne podi-
plomske tečaje, med drugim na IBM 
Advanced Management School, La Hulpe, 
Belgija. Od leta 1981 do leta 1999 je bil 
zaposlen v Fotoni, vodilnem slovenskem 
proizvajalcu medicinske in vojaške opto-
elektronike ter optičnik komunikacij. Med 
drugim je bil vodja laboratorija za optična 
vlakna, vodja marketinga za oddelek opti-
čnih komunikacij, direktor vojaškega pro-
grama in podpredsednik Fotone. Ima  dol-
goletne izkušnje na področju  analize in 
komercializacije  novih tehnologij, nacio-
nalnih in mednarodnih vladnih programov 
in kooperacij in  politike ter izvajanja proti-
dobav. Od leta 1998 do 2006 je bil predse-
dnik Sekcije obrambne industrije na GZS. 
Vrsto let je bil tudi predstavnik  v  NATO 
industrijski svetovalni skupini ( NIAG - NATO 
Industry Advisory Group). Ima  veliko med-
narodnih izkušenj  na področju prodaje in 
marketinga z vodenjem večmilijonskih pos-
lov, mednarodnih kooperacijskih sporazu-
mov in strateškega poslovnega sodelovan-
ja. Je zastopnik  visoko-tehnološkega pod-
jetja OPTOMEC (www.optomec.com) za 
JV Evropo, distributer in zastopnik  pro-
gramskih rešitev za vzpodbujanje trajnostne 
inovativnosti podjetja Invention Machine 
(http://www.invention-machine.com) in  
broker vodilnega svetovnega spletnega  
portala za trgovanje s tehnološkimi rešitva-
mi YET2.com (http://www.yet2.com).  
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Eko-inovacije: Inovacije za trajnostno rast,  
ki je bila 22. junija 2010 v Postojni.  
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