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Program dela Območne razvojne agencije KRASA in BRKINOV sloni na programih dela
Podjetniško pospeševalnega centra občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana in je
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zasnovan tako, da smo v programu dodatno podarili aktivnosti na področju razvojne funkcije.
Pripravljen je ob predpostavki, da bo ORA pričela z dejavnostjo v začetku leta 2006.
Območne razvojne agencije KRASA in BRKINOV, ki so jo ustanovile občine Divača,
Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana izvaja aktivnosti pospeševanja podjetništva na območju
vseh štirih kraških občin. Glavnina delovanja se nanaša na naslednja področja:
Prednostna področja delovanja se morajo razdeliti na dve temeljni:
Þ programiranje
Þ pripravljanje izvedbenih projektov

Aktivnost 1:Lokalna razvojna funkcija
-

-

Usmerjanje , koordiniranje lokalnega razvoja;
Vodenje in koordinacija lokalnega razvojnega partnerstva;
Aktivno sodelovanje v Gospodarskem svetu občine Sežana ;
Koordinacija lokalnih interesov na Regionalnem nivoju;
Programiranje: Sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega
programa;
Priprava razvojnega programa podeželja za občine
Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana;
Priprava izvedbenih projektov in koordinacija aktivnosti pri prijavljanju
neposrednih spodbud za leto 2007;
Razvoj poslovnih con na Krasu in Brkinih.

Ena od prioritetnih nalog, ki jih bo ORA izvajala tudi v letu 2006 je izvajanje Regionalnega
razvojnega programa Južne primorske statistične regije v katero so vključene občine Divača,
Ilirska Bistrica, Izola, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Piran in Sežana skupaj z razvojnimi
agencijami s tega območja.
Leto 2006 je zadnje leto v tekočem programskem obdobju 2004-2006. Zaradi tega, ker se v
bistvu zaključuje prvo programsko obdobje in z njim tudi večina razpisov, ki so bili
predvideni smatramo, da se moramo v prvi vrsti posvetiti programiranju za naslednje
programsko obdobje 2007 – 2013 in si na ta način omogočiti koriščenje sredstev EU.
Omejitveni faktor na katerega ne moremo vplivati je razdelitev Slovenije na dve kohezijski
regiji.
1.1. Regionalni razvojni program za obdobje 2007 – 2013 /
Območni razvoji program 2007 – 2013
Vse slovenske regije se trenutno nahajajo v zadnjem letu izvedbe regionalnih razvojnih
programov za obdobja do leta 2006. Naša statistična regija je v letu 2003 pripravila regionalni
program za obdobje 2004-2006. Po navodilih Sveta vlade RS za strukturno politiko in
regionalni razvoj je potrebno v letu 2006 pristopiti k pripravi nove generacije regionalnih
razvojnih programov. Ti bodo sestavljeni iz strateškega in programskega dela. Strateški del se
pripravi za območje razvojne regije oziroma za širše območje, če se to izkaže kot potrebno. V
večjih razvojnih regijah se v strateškem delu regionalnega razvojnega programa lahko
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upoštevajo in posebej izkažejo tudi posebnosti in skupen razvojni interes teritorialno in
funkcionalno zaključenih regij z izraženo in splošno prepoznavno geografsko in kulturno
identiteto ter podobnimi razvojnimi problemi.
Þ Strateški del regionalnega razvojnega programa sestavljajo prikaz in ovrednotenje
doseženih rezultatov RRP v prejšnjem programskem obdobju1; problemska analiza za
posamezna področja in regijo, katere namen je ugotoviti glavne razvojne vrzeli regije;
analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti regije, ki predstavlja podlago za
oblikovanje vizije razvoja regije ter določitev prioritet regije s kvantificiranimi cilji in
opis izbranih strategij za doseganje ciljev; analiza skladnosti regionalnih prioritet s
Strategijo razvoja Slovenije, Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, Strategijo
regionalnega razvoja Slovenije, z Državnim razvojnim programom, ustreznimi
državnimi, skupnimi in občinskimi prostorskimi akti ter nacionalnimi sektorskimi
prioritetami za tekoče obdobje; analiza pričakovanega učinka programa glede na
trenutno stanje, upoštevajoč postavljene cilje s poudarkom na področju varstva okolja,
zdravja, zaposlovanja in enake možnosti; ocena globalnega javnofinančnega okvira za
izvajanje RRP; podrobno razčlenjen institucionalni okvir izvajanja, spremljanja,
nadzora in vrednotenja RRP; prikaz aktivnosti za uveljavitev načela partnerstva in
enakopravnosti sodelujočih institucij v postopku priprave in izvajanja RRP; in
aktivnosti za seznanjanje javnosti s cilji in rezultati RRP.
Þ Programski del regionalnega razvojnega programa vključuje nosilce izvajanja
programov in ukrepov; terminski načrt izvedbe ukrepov za programsko obdobje;
indikativne finančne načrte s prikazom stroškov in navedenimi viri (državni proračun,
proračuni lokalnih skupnosti, ostali domači javni viri, mednarodne donacije po vrstah
in zasebna sredstva) po posameznih letih programskega obdobja; navedbo geografskih
območij, na katerih se bodo izvajali ukrepi; ter opredelitev okvirnih projektov, s
katerimi bodo ukrepi izvedeni.
Pričakovani rezultati projekta priprave regionalnega razvojnega programa so:
1. izdelan regionalni razvojni program, ki predstavlja temeljno podlago za nadaljnji razvoj
regije, saj opredeli:
§ razvojne prednosti in zaostanke regije,
§ vsebinsko, kadrovsko in finančno ovrednoti programe in projekte za spodbujanje
regionalnega razvoja;
2. oblikovana nosilna projektna skupina, ki vključuje strokovnjake s posameznih vsebinskih
področij, ki so usposobljeni za izvajanje programov, ukrepov in projektov;
3. okrepljena deficitarna znanja in veščine za implementacijo RRP (npr.: projektno in timsko
delo, vodenje, motiviranje, medosebno komuniciranje in sodelovanje, idr.).
Vsa določila, ki veljajo za pripravo regionalnega razvojnega programa, veljajo tudi za
območne razvojne programe. Ti se lahko pripravijo na pobudo občin, ki so vključene v
območno razvojno partnerstvo. Če se torej odločijo občine znotraj regije , da pripravijo svoj
območni razvojni program, ga morajo pripraviti istočasno, ravno tako morajo cilje
območnega razvojnega programa uskladiti s cilji regionalnega razvojnega programa in
1

Pred pripravo novega RRP je smiselno prikazati in ovrednotiti dosežene rezultate RRP prejšnjega
programskega obdobja (kaj je bilo načrtovano, kaj je bilo doseženo in kateri so vzroki za neuresničitev ), saj bo
to olajšalo analizo stanja in problemov razvoja, ki je predmet strateškega dela RRP, in hkrati grobo nakazalo na
nadaljnje prioritetne aktivnosti.
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smiselno uporabljati določila za pripravo regionalnega razvojnega programa. Območni
razvojni program mora biti integralni del regionalnega razvojnega programa.
Območni razvojni program se pripravi lahko tudi na pobudo pristojnega ministrstva ali
lokalnih skupnosti za območje, ki so s posebnimi predpisi s področja ohranjanja naravne in
kulturne dediščine določeno kot varstveno območje ali območje, ki je s posebnimi predpisi
določeno kot področje prestrukturiranja.
1.2. Neposredne regionalne vzpodbude 2007
V letu 2006 bomo nadaljevali s koordinatorskimi deli s katerimi bomo zagotavljali
usklajenost
prijav projektov za sofinanciranje v okviru izvedbenih delov regionalnih
razvojnih programov v sklopu neposrednih regionalnih spodbud za leto 2007 . Ker se
projektom , za katere se akterji odločijo na osnovi sklepa Programskega odbora regije,
sredstva ne dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, temveč se jim ravno zaradi njihove
prioritetnosti v celotni regiji za izvedbeni del RRP dodeljuje indikativne kvote, je po
izkušnjah iz leta 2004 potrebno predhodni usklajevanje , pomoč oz. prijava projektov .
Izhodišča za izbor projektov so sprejeti regionalni razvojni programi regij. Viri za te projekte
so rezervirani v okviru proračunske postavke 1136 : Sofinanciranje izvedbenih delov RRP pri
Službi vlade za strukturno politiko.
Po potrebi bomo za občine, ki se bodo odločile za prijavo na neposredne spodbude za leto
2007, pripravili tudi vloge.
Predvidoma se bodo tudi v letu 2007 neposredne regionalne spodbude namenjale za
sofinanciranje dveh področij in sicer:
1. Prioritetnih regionalnih projektov
2. Prioritetnih javnih infrastrukturnih projektov
1.3. Razvoj poslovnih con na Krasu in Brkinih
Za leto 2006 predvidevamo nadaljevanje izvajanja projektov, ki smo jih za občini Divača in
Sežana pripravili v letu 2005. To področje delovanja je v tesni povezavi s poročilom o
opravljenem delu za leto 2005.

Aktivnost 2 : Podjetniška funkcija
·
·
·
·

Izvajanje vavčerskega sistema svetovanja v ključno z
izvajanjem generalističnega in specialističnega svetovanja v
okviru Območne razvojne agencije
Informiranje in animiranje podjetnikov za udeležbo na
razpisih
Priprava razvojnih programov
Promocijske aktivnosti
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·

Izvajanje dejavnosti lokalne referenčne informacijske točke
za strukturne sklade, pooblaščene za
informiranje
zainteresirane javnosti s strani PCMG
· Izvajanje aktivnosti na področju diseminacije paketov
informacij do uporabnikov
· Izvajanje aktivnosti na področju izvajanja projekta E-VEM
· Izvajanje registracij samostojnih podjetnikov v okviru
referenčne točke »Vse na enem mestu«
V skladu s sestankom Lokalnih podjetniških centrov, katerega je 21.11.2005 v Celju sklical
JAPTI se v letu 2006 predvideva izvajanje naslednje aktivnosti:
- nadaljevanje delovanja mreže LPC-jev,
- nadaljevanje izvajanja e-Vem,
- izvajanje področja raziskav in razvoja, znotraj katerega bodo objavili razpise za področje
mladih raziskovalcev ter raziskovalno dejavnost v gospodarstvu,
- nadaljevali bodo z razpisi za financiranje tehnoloških parkov in inkubatorjev,
- nadaljevali bodo z razpisi za poslovne cone,
- z razpisi vzpodbujali žensko podjetništvo,
- objavili razpise za uvajanje poslovne odličnosti v podjetja v sodelovanju z Inštitutom za
naravoslovje,
- objavili razpise za uvajanje e-poslovanja v podjetja,
- skozi razvojne projekte bodo skušali vzpodbujati tudi grozde, vendar jih žal Ministrstvo za
gospodarstvo ne podpira več.
ORA bo nadaljevala z izvajanjem funkcije pospeševanje podjetniškega razvoja s tem, da
bomo nudili bomo naslednje storitve:
1.
3.
4.
5.
6.
7.

Splošno brezplačno svetovanje za podjetnike.
Specialistično svetovanje .
Priprava in izdelava posameznih projektov po naročilu.
Pomoč začetnikom pri preverjanju poslovnih idej in odpiranju podjetij.
Priprava in izvajanje lokalnih razvojnih programov.
Pomoč podjetnikom pri pripravi poslovnih načrtov in programov investicij ter prijavah na
razpise in pridobivanju drugih virov sredstev.
8. Izvajanje svetovanja za začetnike-svetovanje glede vzpodbud.
9. Sodelovanje pri prestrukturiranju podjetij.
10. Koordinacija in izvajanje nalog iz APZ.
11. Strokovna pomoč občinam pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov.
12. Svetovanje za podjetja v krizi – stečaji.
13. Izobraževanje/usposabljanje.
14. Organizacija delavnic po tematskih področjih.
15. Promocijska dejavnost.
16. Nadaljevanje sodelovanja z razvojnimi institucijami, ki so nosilci lokalnega razvoja na področju,
ki ga pokriva PPC ( ZRSZ, enota Sežana; Kmetijsko pospeševalna služba, OOZS, Sloveneta d.o.o.,
GZS itd.).
17. Čezmejno sodelovanje poslovnih subjektov

Za stranke bomo tudi v bodoče imeli enak urnik kot doslej, zato ga posebej ne navajamo.
Načrt dela predvideva v okviru Območne razvojne agencije izpeljavo letno cca. 200 ur dela
svetovalca organizatorja ter generalističnih svetovalnih ur in dodatno še 150 ur in 460 ur
specialističnih svetovanj.
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2.1. Vavčerski sistem svetovanja
Za leto 2006 je predviden prenos ozvajanje funkcije vavčerskega sistema svetovanja iz
Podjetniškeg pospeševalnega centra na Območni razvojno agencijo Krasa in Brkinov. To je
možno na dva načina:
1. Dogovor z JAPTI o prenosu v času trajanja tekočega razpisa.
2. Prijava na nov razpis za izvajalce vavčerskega sistema:
Izvajalci vavčerskega sistema svetovanja podaljševati statuse vsaki dve leti ( zadnji razpis
je bil za obdobje 2003-2005) in seveda pri tem izpolnjevati tudi kadrovske in ostale
pogoje določene s strani JAPTI.
Podjetniško funkcijo bo vršla ORA predvidoma dveh nivojih:
1. na nivoju organizacijskega vodenja sistema za območje 5 občin ( Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen, Ilirska Bistrica-s slednjo se o tem dogovarjamo za vsako leto posebej)
2. na nivoju generalističnega in specialističnega svetovanja
Natančnejši prikaz strukture delovanja vavčerskega sistema svetovanja je objavljen na spletni
strani <http://www.pcmg.si> zato, v nadaljevanju podajamo le oceno potencialnih
svetovancev iz našega območja. Število potencialnih svetovancev je zasnovano na podlagi
povprečnega števila strank, ki se tedensko oglašajo na našem naslovu in s katerimi tudi
sklenemo pogodbo o vključitvi v vavčerski sistem svetovanja. Poudarjamo, da je to ocena
tistih s katerimi nameravamo skleniti pogodbe o vključitvi v vavčerski sistem svetovanja.
Tabela št.1: CILJNE SKUPINE SVETOVANCEV
Ciljne skupine svetovancev
Brezposelne osebe

Ocena števila potencialnih svetovancev
25
60

Delujoča podjetja v tem:
-Podjetja z razvojnim projektom
-Podjetja v rasti
-Podjetja v težavah

30
25
5

Storitve, ki jih ciljne skupine bodo lahko koristile v okviru programa po subvencioniranih cenah, v
splošnem opredelimo kot:
· individualno podjetniško svetovanje,
· skupinsko podjetniško svetovanje
o
o

Svetovanja s področja poslovnih funkcij podjetja (npr.: proizvodnja, prodaja,
trženje, finance ipd.)
Priprava razvojnih programov in projektov (npr.: organizacija proizvodnje,
poslovni in investicijski programi in načrti, krepitev poslovnega sodelovanja in
skupna vlaganja, inovacije in zaščita intelektualne in industrijske lastnine,
vzpostavljanje celovitih sistemov kakovosti, finančna reorganizacija, načrt
internacionalizacije, priprava strateških dokumentov, priprava marketinških strategij,
priprava internih aktov in dokumentacije podjetja, priprava projektov za izgradnjo in
prenovo informacijskih sistemov, priprava programov s področja človeških virov,
priprava poslovnih načrtov za rast podjetja in pridobivanje lastniških virov
financiranja ipd.).

Značilnosti vavčerskega sistema svetovanja, ki so pomebne za njegovo operativno izvajanje v letu
2006:
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1. Cene storitev programa (neto) ostajajo spremnjene že od začetka delovanja sistema:
4.200 sit /uro za svetovalca organizatorja;
5.900 sit /uro za generalistično svetovanje in
7.600 sit / uro za specialistično svetovanje.
Opomba: Zadnji dve postavki se za ciljno skupino delujočih podjetjij upoštevata v višini 50 %.
2. V primerjavi s preteklimi leti, za leto 2006 predvidevamo upad povpraševanja po vključitvi v
vavčerski sistem svetovanja iz strani delujočih podjetij, saj smo iz strani Javne agencije za
podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) – naslednice PCMG, prejeli nova navodila o izvajanju
omenjenega sistema. Le ta zahtevajo od delujočega podjetja dodatno dokumentacijo, ki jo je potrebno
predložiti ob vključitvi. Glede na omenjena navodila je potrebno predložiti tudi Potrdilo o poravnanih
davčnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 15 dni. Navedeno smatramo za vstopno oviro, četudi se
je z novimi navodili povišala kvota za delujoča podjetja iz 300.000 sit na 1.000.000 sit, kar pa
povprečno podjetje skoraj ne more pokoristiti v tekočem letu.

Dinamika samozaposlovanja brezposelnih oseb ostaja po naših ocenah enaka kot v preteklih
letih.
3. V skladu z navodili JAPTI ciljna skupina kmetije in prebivalstvo na podeželju, ter potencialni
podjetniki niso več niso več upravičeni za prejemanje subvencij iz vavčerskega sistema svetovanja.
4. Za izvajanje sistema je potrebno poleg generalistične licence ter licence Zavoda za zaposlovanje
narediti v skladu z najnovejšimi navodili tudi izpit iz poznavanja navodil o izvajanju vavčerskega
sistema svetovanja. Za pozitiven razultat kandinat potebuje 85 % točk.
5. JAPTI uvaja t.i. » pripravnike za izvajanje vavčerskega sistema svetovanja« , ki bodo v pomoč
svtovalcem organizatorjem. Tudi za to je predvideno tri devno usposabljanje.
6. V sklopu te aktivnosti predvidevamo, da bomo opravili med 190 in 200 ur storitev svetovalca
organizatorja, kar pravzaprav pomeni, da bomo po našim predvidevanjih imeli 85 vključitev v
vavčerski sistem svetovanja. JAPTI nam namreč »prizna » 2,5 svetovalne ure svtovalca organizatorja
za eno vključitev ter 10 % od števila ur izstavljenega na posameznem vavčerju. Slednje pa nam
odobri šele potem, ko predloži svetovanec resornemu organu popolen zahtevek za subvencijo. Ker je
sistem poročanja in uvaljavljanja zahtevkov dokaj kompliciran se v kar 80 % primerov dogaja, da
zahtevki niso poloni, kar ima za posledico, da tudi mi za naše sicer že pravlejno delo ne dobimo
plačila oz. ga dobimo za nekajmesečno zamudo.
Nadalje bomo v sklopu vavčerskega sistema svetovanja , v okviru dela svetovalca generalista
pripravili 10 poslovnih načrtov za brezposelne osebe po ceni, ki je predpisana s strani JAPTI ( 15
ur po posameznem PN).
V letu 2006 bono predvidoma opravili cca 300 ur dela svetovanj svetovalca specialista, ki bodo
namenjene predvsem pripravi vlog za črpanje EU sredstev .
Predvideno je torej zmanjšanje obsega dela svetovalca organizatorja, obseg generalističnih
svetovanj naj bi ostal na enakem nivoju, specialistična svetovanja pa bodo porastla gede na leto
2005 za. 15 %.
V finančnem načrtu je ta postavka navedena v sklopu prihodkov – točka 2.

2.2. Aktivnost lokalne informacijske točke za strukturne sklade in izvajanje aktivnosti
na področju diseminacije paketov informacij do uporabnikov
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Aktivnost lokalne info točke za strukturne sklade bomo izvajali tudi v letu 2006. Svoje stranke,
lokalno prebivalstvo, institucije – nosilke gospodarskega razvoja in ostale interesente bomo po
ustaljenem načinu informirali o temah povezanih z Evropsko unijo, sredstvi, ki so na voljo iz različnih
Strukturnih skladov EU in aktualnimi novostmi na področju dela in življenja v EU. Ustaljen način
informiranja: diseminacija tiskanih gradiv na različnih predstavitvah, ki jih organizira ORA, preko
običajne pošte interesentom, ki nas kontaktirajo preko telefona in osebno strankam na razgovorih na
sedežu ORA ter posredovanje tiskanih brošur na najbolj frekventna mesta. Vsem interesentom so v
naših prostorih vedno na voljo različna gradiva, ki jih lahko pregledajo ob obisku ORE.
Aktivnost, ki jo izvajamo v skladu s pogodbo in prejetimi pooblastili, je tudi razpošiljanje aktualnih
informacij preko elektronske pošte in drugih komunikacijskih sredstev do ciljnih skupin. Tedensko se
bo razpošiljalo po elektronski pošti elektronske publikacije kot so: Moj spletni priročnik, Dober dan
partnerstva, Eic novice (dvakrat v mesecu). Na enak način se bo promoviralo različne dogodke, ki jih
bo prirejal PCMG - JAPTI in so zanimivi za podjetnike in ostale nosilce gospodarskih dejavnosti. Po
potrebi oziroma na predlog lokalnih partnerjev (Banka Koper, Območna Obrtna zbornica Sežana,
Območni zavod za zaposlovanje) se bo razpošiljalo obvestila in novice, ki jih ti subjekti želijo
posredovati podjetnikom, občinam in ostalim lokalnim institucijam. Poleg tega se bo redno obveščalo
ciljne skupine o dogodkih, ki jih bo pripravljala ORA, kot so različni seminarji, usposabljanja,
predstavitve, delavnice, srečanja in drugi dogodki. Poleg tega se bo po elektronskem mediju
kontaktiralo z različnimi mediji in razpošiljalo različne članke, ki bo jih pripravlja ORA. Njena
naloga bo še nadalje stalna skrb za posredovanje pisnih gradiv, brošur, predstavitev vavčerskega
sistema svetovanja in podobnih materialov na frekventne točke, kot so na primer občinski uradi,
knjižnice, Območna obrtna zbornica Sežana in podobne ter posredovanje prej naštetih gradiv strankam
ORE in posredovanje gradiv ob različnih dogodkih, ki se jih udeležuje bodisi ORA ali jih prireja sama.
Poleg naštetih aktivnosti se bo velik poudarek dalo tudi sledečim aktivnostim:
Vzdrževanje obstoječe baze elektronskih naslovov:
Najprej bo potrebno izvesti pregled razmer v obstoječi bazi elektronskih naslovov in sicer preveriti
elektronske naslove, ki jih imamo sedaj v bazi in jih, če bo potrebno ažurirati. Hkrati bomo preverili
elektronske naslove tistih podjetnikov, ki se k nam vračajo osebno z individualnimi stiki. Odkar smo
pogodbeno vezani pokrivati lokalno območje tudi z razpošiljanjem informacij preko elektronskih
medijev, smo ustvarili neprecenljivo bazo elektronskih naslovov, ki sega tudi čez predpisano območje
(interesenti tudi iz Ilirske Bistrice in zamejstva). Ugotavljamo tudi, da so elektronska sporočila dobro
sprejeta in predvsem brana, saj pogosto stranke telefonsko ali osebno iščejo dodatne informacije v
zvezi z razposlanimi paketi.
Širitev obstoječe baze elektronskih naslovov:
S pomočjo novih javno izdanih podatkov o internetnih naslovih bomo pregledali in uskladili stanje
obstoječe baze podatkov in vanjo dodali na novo pridobljene elektronske naslove. Elektronske naslove
bomo kot do sedaj zbirali tudi na svetovanjih, ki bodo potekala bodisi v sklopu vavčerskega sistema
svetovanja, kot tudi izven omenjenega sistema na različnih promocijskih aktivnostih, ki jih bomo
izvajali.

Priprava in izvedba analize uporabnosti in branosti paketov informacij med uporabniki, ki mora
zagotavljati vse podatke predpisane s strani PCMG - JAPTI:
Vsako leto pripravimo anketni vprašalnik in ga posredujemo s pomočjo elektronske in običajne pošte.
Tako bo tudi v naslednjem letu, odgovore bomo zbirali na prej omenjene načine in po končanem
zbiranju opravili analizo v skladu z navodili PCMG - JAPTI.
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V finančnem načrtuje ta postavka navedena v sklopu prihodkov – točka 8.

2.3. Razvoj spletnih in drugih instrumentov za disiminacijo informacij
V letu 2006 se bomo usmerili predvsem v nadaljnji razvoj spletne stran, ki smo jo okvirno postavili
že v letu 2005 in registracijo domene ora.si .
Ker si delimo spletno stran skupaj z družbo Inkubator in se bomo z ustanovitvijo Območne razvojne
agencije izločili iz tega podjetja, je potrebno spletno stran postaviti v skladu z našimi zahtevami in z
namenom posredovanja informacij. V nadaljevanju podajamo načrt/koncept spletne stran, ki je
skladen z konceptom že postavljenih spletnih strani spletni ostalih agencij ( primer RRA Severne
Primorske).
Predvidena vsebina strani:
Logotip z naslovom in ostalimi podatki, kje nas najdete....)
Predstavitev
Poslanstvo
Aktualno (Moj spletni priročnik .......in ostale informacije)
Obvestila
Vavčerski sistem svetovanja
Dogodki ( delavnice, srečanja, usposabljanja ....)
Koristni dokumenti ( RRP, DRP Pilotni projekt Kras, Interreg ....)
Koristne povezave (PCMG, GZS,OZS, ....)
Elektronska pošta
Prijavi se
Zahteve:
Stran mora imeti števec dostopov z možnostjo mesečnih statistik
Stran mora biti vpisana v spletne iskalce na internetu
Stran mora biti 2 jezična ( SLO/ANGL)

V finančnem načrtuje ta postavka navedena v sklopu odlivov – točka 23.

2.4. Izvajanje Phare projekta E vem in izvajanje registracij samostojnih podjetnikov v
okviru referenčne točke »Vse na enem mestu«
V letu 2005 je Ministrstvo za javno upravo pričelo z izvajanjem projekta » Vse na enem
mestu«. Projekt je nastal v sklopu antibirokratskega programa s ciljem poenostavitve,
pospešitve postopkov registracije raznih pravno-organizacijskih oblik podjetništva in
nudenja vseh potrebnih informacij podjetnikom. Uvedba sistema bo po mnenju zgornjega
ministrstva pozitivno vpljivala na :
- znižanje stroškov za ustanovitev podjetja,
- skrajšanje časa, potrebnega za ustanovitev podjetja,
- odpravo ovir, ki omejujejo rast obstoječih podjetij,
- oblikovanje ugodnejših pogojev za nove zaposlitve.
V skladu s tem projektom se morajo vse navedene storitve se morajao izvajati na enem
mestu. Storitve sistema so brezplačne, zanje se tudi ne zaračunava upravnih taks. Sistem se
izvaja preko Upravnih enot, Občin, Obrtne zbornice Sovenije, gospodarsek zbornice
Slovenije, mreže JAPTI, sistem vključuje tudi AJPES in DURS kot izvajalske točke. Glede
na dejstvo, da delujemo v sklopu mreže JAPTI je bilo seveda potrebno, da smo že v letu
2005 pristopili k izvajanju tega projekta tudi mi. Za izvajanje je potrebno v prvi vrsti
zagotoviti osnovna znanja s tega področja ter minimalno tehničo opremo, ki je ravno tako
predpisana. Glede na dejstvo, da smo oba navedena pogoja izpolnejvali, smo se aktivirali kot
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izvajalska točka sistema že v juliju 2005. Takšen status nam deja več prednosti, med
drugim nam bo tudi v letu 2006 mogočal pridobivanje potrebnih informacij, sodelovanje na
sprotnih usposabljanjih razpisanih s strani Ministrstva za javno upravo itd. V letu 2005 pa
smo tako imeli že možnost prijave na Nacionalni program PHARE 2003 ; Ekonomska in
socialna kohezija; Vzpostavitev sistema »Vse na enem mestu« (One-Stop-Shop), ki je bil
namenjen referenčnim točkam E -VEM , ki so izpolnjevale osnovni pogoj, da so imele
zaposlenega vsaj enega svetovalca generalista, da bodo pridobile vse pogoje za izvajanje te
aktivnosti. Seveda smo to priložnost izkoristili in pripravili kot prijavitelj prijavo, ki
smo jo oddali 22.08.2005, kasneje smo bili izbrani in 14.11.2005 smo pdpisali pogodbo s
katero smo pridobili skupaj s partnerjem Razvojnim centrom Ilirska Bistrica 75.344
EUR nepovratnih sredstev. Projekt je zasnovan tako, da bomo projektne aktivnosti izvajali
do vključno 31.08.2006. Projektne aktivnosti so sledeče: sklop A – nabava potrebne opreme,
sklop B – uspasabljanje za izvajanje E- Vem in sklop C – promocijske aktivnosti v projektu
smo predvideli tako za prijavitelja kot partnerja tudi sredstva za pokrivanje človeških virov. V
projektu smo s partnerjem razdelili naloge in sicer RC Ilirska Bistrica je odgovorne za
izvadbo sklopa C, za kar mu pi projektu seveda pripada tudi ustrezen delež sredstev. Zato smo
v finančnem načrtu predvideli usterzen prenos sredstev.
Povzetek prijavljenega projekta:
Prijavitelj bo skupaj s partnerjem – Razvojnim centrom Ilirska Bistrica ter drugimi
sodelujočimi organizacijami vzpostavil mrežo , ki bodo skupno skušale v čim krajšem času
omogočiti podjetnikom izvedbo registracijskih postopkov in pridobitev vseh potrebnih potrdil
za delovanje na enem mestu (bodisi v Sežani oziroma v Ilirski Bistrici). Prav tako pa bodo te
organizacije zagotavljale informacije, ki se nanašajo na registracijo in delovanje podjetja. Zaradi
tega je projekt usmerjen zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti VEM sistema, t.j. v
pridobivanje potrebnih znanj, informacijsko-komunikacijska tehnologije (IKT) ter pisarniško
opremo. Po drugi strani bo nabavljena oprema v tem omogočila nemoteno komuniciranje med
partnerji in med
drugimi sodelujočimi organizacijami ter med različnimi javnimi
administrativnimi organi. Projekt predvideva vzpostavitev 2 vstopnih točk VEM v Sežani in
Ilirski Bistrici. Celotno obravnavano območje sestavlja pet občin zaledja Južne Primorske
statistične regije, ki imajo skupno 37.719 prebivalcev in ki predstavljajo tudi potencialne
uporabnike storitev VEM.
Cilj operativnega izvajanja E-vem: V letu 2006 načrtujemo , da se bomo preko E-Vem
sistema v Sežani registriali cca 50 podjetnikov.

Problem opreativnega izvajanja E vem referenčne točke je pa v tem, da naše delo, ki ga
opravljamo pri izvajanju in stroški, ki jih izvajanje povzroča nimajo trajnih finančnih
virov, kar je definitivno problem za taterega pričakujemo rešitev v sklopu pogajanj
med JAPTI in Ministrstvom za javno upravo oz. Ministrstvom za gospodarstvo.
Trenutno pa navedenih storitev dejansko nimamo finančno pokritih.
V finančnem načrtu je ta postavka navedena v sklopu prihodkov – točka 7 in okviru postavke prenos
sredstev iz leta 2005. Kot odliv je navedena postavka v okviru točk 4., 8, 12.,15., 19. in 21. poleg
tega bo izvrševanje projekta vpljivalo tudi na nekatere druge postavke, vandar pa v manjši meri (
provizije banke, poštnine, storitve...)
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Aktivnost 3 : Razvoj človeških virov
o Izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja na področju
samozaposlovanja v sodelovanju z RZZS;
o Organizacija usposabljanj, seminarjev in posvetov;
o Organizacija, koordinacija in izvajanje delavnic na temo razvoja človeških
virov ( dodatna znanja na področju podjetništva ...);
o Sodelovanje v pri izvajanju projektov na področju človeških virov (Srednja
Šola Srečko Kosovel Sežana).

Aktivnost 4 : Integriran razvoj turizma in podeželja
-

koordinacija lokalnih turistični akterjev za skupno promocijo regije
analiziranje turistične ponudbe regije in možnosti za razvoj cone
analiziranje turističnega povpraševanja po regiji
oblikovanje novih turističnih produktov regije zaradi enakovredne
distribucije turističnega obiska regije
- spodbujanje vlaganj v obnovo in gradnjo turistične infrastrukture
- vpenjanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo
- vključevanje v različne turistične mreže in poti
- Vzpostavljanje grozdov;
- Razvoj podeželja z razvojem kmetijskih dejavnosti na osnovi višje dodane
vrednosti - uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kot ene od osnov
za ohranjanje poseljenosti podeželja v sodelovanju in koordinaciji z
Kmetijsko svetovalno službo v Sežani;
- Informiranje, motiviranje za prijavljanje na javne razpise MG in MKGP;
- Priprava razvojnih programov;
- Promocijske aktivnosti

4.1. Program dela za področje podeželja 2006
Glede nato, da smo imenovani za upravljavce in izvajalce programa podeželja občin
Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana, bo skladno s prijavljenim projektom potrebno izvesti vse
aktivnosti za zaključek uvajalne faze, torej izdelavo tega programa. Rok izvedbe aktivnosti je
januar – junij 2006. Tako bo potrebno izvesti delavnice potrebne za nabor vseh ključnih
faktorjev so navodila programskega odbora, imenovanega za izdelavo tega RPP. Slednji je
odločilno telo. Pri koordinaciji in izpeljavi vseh aktivnosti za pripravo elaborata se bo tako
potrebno držati smernic prav programskega odbora.
Vse skozi ob izdelavi tega programa je potrebno izvajati tudi javne predstavitve aktivnosti
bodisi v medijih, na spletnih straneh oziroma kot informacijsko gradivo.
Obstoječa partnerstva oziroma lokalne akcijske skupine, ki pa se bodo porajale ob pripravi
tega programa je potrebno na primeren način institucionalizirati oziroma urediti pravni status.
Udeleževati se bo potrebno tudi sestankov in delavnic Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, kjer bodo sproti podana navodila za izdelavo programa ter vseh poročil.
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Pri pripravi RPP bomo sodelovali s Kmetijsko svetovalno službo Sežana, katera bo k
elaboratu pripomogla s strokovnimi izhodišči, prav tako je za izdelavo RPP ključno
soedlovanje z vsemi lokalnimi skupnostmi, društvi in prebivalstvom.
V zaključku leta pa bo potrebno skrbeti za izpeljavo izvedbenega dela RPP, saj je to
nadaljevalna faza, kjer je pomemben nabor vseh ključnih projektov za izpeljavo RPP.
V finančnem načrtu je ta postavka navedena v sklopu prihodkov – točka 3.
4.2. Program dela za področje turizma 2006

Že v letu 2005 smo vzpodbudili delovanje TIC-a s sofinanciranjem javne delavke.
Slednjemu bomo skušali pomagati tudi pri pripravi vlog za različne razpise. Zaradi dejstva, da
v letu 2006 nismo mogli podaljšati zaposlitve delavke načrtujemo, da bomo v sklopu širitve
dejavnosti Območne razvojne agnecije Krasa in Brkinov prevzeli delovanje TIC Sežana na ta
način, da bo občina Sežana zagotovila sredstva za plačo ( drugu brutto skupaj z vsemi
povračili) delavke , ki bo izvajala dejavnost turističnega infirmiranja v TICu . Načrtujemo,
da bomo z omogočanjem izvedbe obvezne študijske prakse vsaj eni osebi z našega območja,
ki študira na Turistici v Portorožu , pridobili tiste osnutke kataloga/prospekta, ki ga najbolj
potrebujemo na turističnem področju oz. kakšno drugo storitev.
V povezavi z občino Sežana bomo poskušali na razpisih pridobiti sredstva za vzpostavitev
Regionalnega turističnega informacijskega centra Kras. Projekt je ključen za razvoj
kakovostnih informacijskih tokov, ki bi obiskovalcem omogočali pridobivanje informacij o
območju.
Kot partnerji bomo sodelovali pri izvedbi projekta Strateško izvedbeni predlog tematskih
poti. Predlog tematskih poti se bo razvil za celotno območje Brkinov z vsemi strokovnimi
podlagami za izvedbeno fazo. Prijavitelj je bila občina Ilirska Bistrica, projekt pa izvaja
Razvojni center Ilirska Bistrica. Predvidoma je izvajanje projekta zaključeno junija 2006.
V dogovoru z občinami bomo pripravili tudi konkretne projekte za kandidiranje na razpise
Interreg Slovenija-Hrvaška npr. obuditev kolesarske ceste, promocijski zemljevidi občin,…
V povezavi s tem smo stopili v partnerstvo tudi z Euro info centrom iz Kopra.
Že v letu 2004 smo pričeli z izdelavo projektov za kulinarično promocijo kraške kuhinje in
razvoj blagovne znamke Krasa. Projekte bomo skušali v letošnjem letu prijaviti na različne
pobude kot npr. Interreg Slovenija – Italija.
Že letos smo imeli različne zainteresirane stranke za izdelavo vlog na razpis Turistična
infrastruktura Ministrstva za gospodarstvo. Vendar žal so bili za njih razpisni pogoji slabi in
delež sofinanciranja premajhen. Tudi v letošnjem letu bomo glede na interese strank skušali
sodelovati na razpisih za razvoj turizma Ministrstva za gospodarstvo.
Že v prejšnjih letih pa smo skupno z zunanjimi izvajalci vzpostavili 12 turističnih kmetij .
Slednje bomo sedaj skušali za promotivne in druge namene povezati.
Sledeča dejavnost je vzpostavitev turistične vodniške službe . S ciljem širitve na celotno
območje Krasa in Brkinov , smo trenutno pričeli pogovore z občino Sežana. Občina Sežana je
pripravila osnutek odloka o turistični vodniški službi za njeno območje. V kolikor bodo tudi
druge občine zainteresirane za njeno širitev, bomo odlok in njegovo izvajanje razširili tudi
nanje.
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Glede na predloženi osnutek odloka smatramo, da je potrebno proučiti njegove finančne
posledice , opredeliti je potrebno časovno obdobje za pripravo njegovega izvajanja in izvedbo
usposabljanje bodočih vodnikov. Predvsem pa je potrebno zagotoviti stabilno in tajno
delovanje TICa.
V finančnem načrtu je ta postavka navedena v sklopu prihodkov – točka 4a.

Aktivnost 5: Razvoj ORE
Prednostno je potrebno urediti kadrovsko strukturo zaposoelnih v Območni razvojni agenciji
Krasa in Brkinov.
Za leto 2006 predvidevamo postopno zaposolitev štirih oseb :
1. Direktorja
- vodenje Območne razvojne agencije
- sodelovanje z zunajimi institucijami in Svetom Ora
-priprava in koordiniranje priprave projektov
-koordiniranje izvajanja vseh dejavnosti
-zunaje pridobivanje informacij pomembnih za delovanje
2. Koordinatorice/vodje projektov I s sledečim delovnim področjem:
-priprava projektov
-pomoč pri izvajanju projektov
-svetovalec organizator za vavčerski sistem svetovanja
Predvidena zaposlitev je za določen čas.
3. Koordinatorice projektov III s sledečim delovnim področjem:
- sodelovanje pri pripravi projektov
- sodelovanje pri izvajanju projektov
- izvajanje informiranja o razpisih z uporabo različnih medijev
- izvajanje funkcije pripravnika za vavčerski sistem svetovanja
Predvidena zaposlitev je za določen čas.
4. Koordinatorice projektov III s sledečim delovnim področjem:
- izvajanjem informiranja v Turistično informacijskem centru
- koordiniranje turističnih vodnikov
- sodelovanje pri pripravi projektov
- sodelovanje pri izvajanju projektov
Predvidena zaposlitev je za določen čas.
Na ta način bodo zagotovljeni minimalni kadrovski pogoji za izvajanje dejavnosti Območne
razvojne agnecije Krasa in Brkinov.
Naše delovanje pa bo vsekakor še naprej usmerjeno v:
- Izvajanje aktivnosti povezanih z zagotavljanjem standardov kakovosti, ki so
predpisani s strani JAPTI
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-

Vključevanje sodelovanje in koordinacija razvojnih aktivnosti z RRA Južne
Primorske

ORA bo na lokalnem nivoju tudi v naprej sodelovala z :
·
·
·
·
·
·
·

Občinami ustanoviteljicami;
Lokalnem razvojnem partnerstvom;
Delujočimi podjetji (male in srednje velike družbe po Zakonu o
gospodarskih družbah in samostojni podjetniki posamezniki);
Brezposelne osebe, prijavljene na ZRSZ;
Ostali potencialni podjetniki;
Kmetijami in prebivalstvom na podeželju;

Ostalim prebivalstvom.

Na regionalnem nivoju bo sodelovala z :
·
·
·
·

Regionalno razvojno agencijo Južne Primorske;
Ostalimi regionalnimi razvojnimi agencijami , predvsem notranjskokraško regionalno razvojno agencijo in Regionalno razvojno agencijo
Severne Primorske;
ARR – regionalna pisarna Štanjel;
Zamejskim deželnim gospodarskimi združenjem.

Območna razvojna agencija bo, glede na vsa izhodišča, ki smo si jih ustvarili v zadnjih štirih
letih ostala še naprej članica sledečih mrež:
1. Član Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo pri Javni agenciji za podjetništvo in
investicije;
2. Član mreže lokalnih razvojnih partnerstev pri
Pospeševalnem centru za malo
gospodarstvo;
3. Član mreže za referenčnih lokalnih centrov za pridobivanje, oblikovanje in razpošiljanje
paketov informacij do uporabnikov pri Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo;
4.Pooblaščen izvajalec vavčerskega sistema svetovanja za območje občin Divača, HrpeljeKozina, Komen, Sežana in Ilirska Bistrica;
5. Član združenja svetovalcev vavčerskega sistema svetovanja;
6. Član projektne mreže Slovenije – slovenskega združenja za projektni management;
7. Pooblaščena referenčna izvajalska točka »E- vem » .
Iz navedenega izhaja temeljne naloge Območne razvojne agencije:
· izvajanje programov in projektov na področju pospeševanja podjetništva,
razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni;
· izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih
programov;
· priprava območnega razvojnega programa za območno razvojno partnerstvo , v
sodelovanju z Regionalni razvojno agencijo;
· koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva;
· izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni;
· zastopanje območnega razvojnega partnerstva v projektni skupini;
· druge izvajalske naloge na lokalnem nivoju.
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Ostali projekti
Glede na to, da v trenutku priprave programa za leto 2006 ni znana struktura razpisov za
prihodnje leto, lahko podamo le predvidevanja za projekte za katere smatramo, da bi lahko
bili aktualni v prihodnjem letu:
1.Interreg III Slovenija Hrvaška – skupna prijava z območjem hrvaške Istre za področje
podeželja.
Rang projekta cca. 50.000 - 100.000 EUR.
Rok za prijavo: februar 2006
2. Interreg Slovenija/Italija – skupna prijava na področju povezovanja turizma/podeželja
Rang projekta cca. 50.000 - 100.000 EUR.
Rok za prijavo: ni znan
3. Interreg Slovenija/Italija – skupna prijava na področju okolja za 4 kraške občine .
Rang projekta : ni znan
Rok za prijavo: ni znan
4. Žensko podjetništvo – pospeševanje ženskega podjetništva na Krasu in Brkinih z
izvedbenim projektom.
V Sežani, januar 2006

Gradivo pripravila:
Vlasta Sluban, univ.dipl.ekon.
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