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Zadeva: Obravnava in izdaja soglasja k Planu poslovanja Javnega zavoda RIC Bela 
krajina za leto 2008 
 
V skladu s 26. �lenom Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Ur. l. 
RS, št. 23/2004-UPB), v nadaljevanju RIC, je Javni zavod dolžan posredovati ob�inam 
ustanoviteljicam program dela in finan�ni na�rt za naslednje prora�unsko leto, h kateremu 
ob�ine ustanoviteljice dajo svoje soglasje. 
 
Plan poslovanja Javnega zavoda RIC Bela krajina je obravnaval Svet zavoda na svoji seji dne 
06.03.2008 in ga v predlagani vsebini tudi potrdil. 
 
Plan poslovanja je obravnaval tudi Ob�inski svet Ob�ine �rnomelj na svoji seji dne 20.03.2008 
in nanj izdal soglasje, s tem, da se v to�ki 10. »Podro�je podjetništva« dopolni tako, da se doda 
novo podro�je 10.3, ki se glasi:   
»V letu 2007 je bila izdelana študija izvedljivosti za razvoj podpornega okolja. Predlog študije je 
med drugimi ustanovitev mrežnega inkubatorja s sedežem v Novem mestu z enotami še v 
�rnomlju, Metliki in Ko�evju. V nadaljevanju se je potrebno s strani Ob�ine �rnomelj odlo�iti za 
izgradnjo potrebne infrastrukture – poslovne zgradbe v kateri bo možno zagotavljati prostore za 
nova podjetja, oziroma je predvidena izgradnja poslovne stavbe z uporabno površino 800 m« 
na lokaciji v poslovni coni TRIS Kanižarica. Trenutno je Ob�ina �rnomelj v fazi presoje 
smotrnosti izgradnje in iskanja ugodnih finan�nih virov za sofinanciranje priprave projektne 
dokumentacije in izvedbe investicije.  
Ocenjeno je, da je bolj smotrno vložek ob�ine predviden v izgradnjo infrastrukture inkubatorja 
nameniti za zagotavljanje ustreznega kadra, v okviru sinergijskega nastopa med TRIS 
Kanižarica in RIC Bela krajina, kajti obstoje�a infrastruktura v TRIS Kanižarica zadoš�a za 
za�etek delovanja inkubatorja. Razvojni center Novo mesto lahko na takšen na�in nemoteno 
izvaja projekt mrežnega inkubatorja na regijskem nivoju in sicer v smislu samostojne dislocirane 
enote v �rnomlju. S primernim in potrebnim novo zaposlenim kadrom lahko takoj pri�nemo z 
naborom potencialnih novo nastajajo�ih podjetij.« 
 
 
PREDLOG OB�INSKEMU SVETU: 
Izda se soglasje k  Planu poslovanja Javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2008. 
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