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Glavnina delovanja se nanaša na naslednja področja:
Prednostna področja delovanja se morajo razdeliti na dve temeljni:
Þ programiranje
Þ pripravljanje izvedbenih projektov

Aktivnost 1: Izvajanje območne razvojne funkcije
-

Usmerjanje, koordiniranje območnega razvoja;
Vodenje, koordinacija in nadgradnja območnega razvojnega partnerstva
(Pogodba z dne 15.06.2006);
Aktivno sodelovanje z župani občin ustanoviteljic;
Koordinacija interesov na Regionalnem nivoju;
Programiranje: Sodelovanje z RRC Koper pri pripravi izvedbenega načrta
Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007 – 2009 ;
Novelacija Razvojnega programa podeželja za občine Divača, HrpeljeKozina, Sežana;
Priprava izvedbenih projektov in koordinacija aktivnosti pri prijavljanju
neposrednih spodbud za leto 2007 - 2009;
Razvoj poslovnih con na Krasu in Brkinih.

Ena od prioritetnih nalog, ki jih bo ORA izvajala tudi v letu 2007 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. Za leto 2007 se predvideva v skladu z Zakonom o skladnem
regionalnem razvoju pripravo izvedbenega dela regionalnega razvojnega programa za
obdobje 2007 – 2009. Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov je že v letu 2006
dosegla, da je njena predstavnica imenovana za podpredsednico Programskega sveta za
pripravo RRP v statistični regiji in vodjo odbora za razvoj podeželja.
Ker je bilo leto 2006 zadnje leto v tekočem programskem obdobju 2004-2006 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.
Glavnina dela bo usmerjena v :
Priprava in koordinacija posameznih projektov , ki jih bo območje prijavilo v izvedbeni
program RRP Južne Primorske v letu 2007 za obdobje 2007 – 2009.
Predlogi:
-

priprava skupnega projekta odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda na
področju porečja reke Reke (Timav ) za celotno območje.
Povezovanje turistične ponudbe na Krasu in Brkinih
Mreženje poslovnih con ( preveritev možnosti prijavi v okviru IN Prime )
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1.1. Regionalni razvojni program za obdobje 2007 – 2013 / razvojne spodbude
Vse slovenske regije se trenutno nahajajo zaključni fazi preveritve regionalnih razvojnih
programov za obdobje 2007 – 2013, ki so sestavljeni iz strateškega in programskega dela. Za
leto 2007 se predvideva v skladu s 16. členom Zakona o pospeševanju skladnega
regionalnega razvoja izdelava izvedbenih načrtov za triletno obdobje 2007- 2009.
Navodila o pripravi le-teh bo Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni. Z
regionalno razvojno agencijo (to funkcijo opravlja Regionalni razvojni center Koper) smo se
že začeli dogovarjati o sodelovanju pri pripravi tega dokumenta s ciljem pokrivanja našega
območja .
Zastavljene strateške cilje bo regionalna politika Vlade Republike Slovenije in Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja v naslednjem programskem
obdobju dosegala, v sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, s petnajstimi
ključnimi projekti, ki predstavljajo reforme in razvojne programe na področju regionalnega
razvoja do leta 2013:
1. vzpostavitev pokrajin,
2. krepitev in usposabljanje institucij za upravljanje z razvojem na regionalni ravni,
3. racionalizacija, dekoncentracija in usposabljanje nacionalnih institucij za upravljanje z
razvojem,
4. zagotovitev pogojev za delovanje dveh kohezijskih regij - Vzhodna Slovenija in Zahodna
Slovenija v programskem obdobju po letu 2013,
5. zagotovitev pogojev za postopno oblikovanje evromakroregije s sedežem v Sloveniji,
6. izvedba Operativnega programa EU za krepitev regionalnih razvojnih potencialov,
7. izvedba čezmejnih, transnacionalnih in medregionalnih programov,
8. program pomoči občinam pri časovnem premoščanju plačil iz skladov EU,
9. program pomoči občinam pri zagotavljanju regionalne in lokalne infrastrukture,
10. program pomoči občinam pri osnovnem komunalnem urejanju romskih naselij,
11. program razvojne pomoči območjem kjer živita italijanska in madžarska narodna
skupnost,
12. program razvojne pomoči Posočju,
13. program regionalnih spodbud podjetjem,
14. izvedba nujnih ukrepov regionalne politike in
15. izvedba regionalnih razvojnih programov 2007-2013 v razvojnih regijah.
V pripravi je nova Uredba o dodeljevanju razvojnih spodbud. Ker bo sprememba te
uredbe bistveno vplivala na pridobivanje sredstev, podajamo v nadaljevanju nekaj
bistvenih novosti.
2.
člen
(regionalne spodbude)
(1)Regionalne spodbude so spodbude, ki imajo pomemben vpliv na regionalni razvoj in jih
proračunski uporabniki na državni ravni namenjajo za sofinanciranje projektov izvedbenih
načrtov regionalnih razvojnih programov.
(2)Regionalne spodbude, ki imajo značaj državnih pomoči podjetjem se dodeljujejo z javnimi
razpisi in upoštevaje načela in pravila dodeljevanja državnih pomoči.
(3)Regionalne spodbude, ki nimajo značaja državnih pomoči podjetjem se praviloma
dodeljujejo na programski način, upoštevaje regionalne razvojne programe.
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6. člen
(posebni ukrepi regionalne politike)
(1) Posebni ukrepi regionalne politike so regionalne spodbude iz finančnih načrtov Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja.
(2) Posebni ukrepi regionalne politike v okviru finančnega načrta Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko so:
-izvedba prioritete razvoj regij v okviru Operativnega programa EU za krepitev regionalnih
razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013,
-izvedba čezmejnih, transnacionalnih in medregionalnih programov v okviru programa
kohezijske politike EU v obdobju 2007-2013,
-sofinanciranje projektov iz načrtov razvojnih programov občin po Zakonu o financiranju
občin,
-program sofinanciranja razvojnih nalog na regionalni ravni,
-program pomoči občinam pri osnovnem komunalnem urejanju romskih naselij,
-program razvojne pomoči Posočju in
-izvajanje nujnih ukrepov regionalne politike.
(3) Posebni ukrepi regionalne politike v okviru finančnega načrta Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja so:
-regionalne spodbude v obliki kreditov podjetjem,
-regionalne spodbude v obliki kreditov občinam,
-program razvojne pomoči območjem kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost in
-izvajanje nujnih ukrepov regionalne politike.
3.

člen
(regionalne spodbude, ki se dodeljujejo z javnimi razpisi)

(1) Javni razpisi za dodelitev regionalnih spodbud, ki imajo značaj državnih pomoči in pri
katerih je to vsebinsko smiselno, morajo med razpisnimi merili vsebovati regionalni kriterij.
Utež regionalnega kriterija ne sme biti manjša od 10%.
(2) V okviru kvote točk iz naslova regionalnega kriterija znaša dodatek za projekte iz
Osrednjeslovenske regije 5%, Obalno-kraške in Gorenjske regije 52%, Savinjske regije 58%,
Goriške regije 59%, regije Jugovzhodna Slovenija 64%, Koroške regije 65%, Zasavske regije
71%, Spodnjeposavske in Podravske regije 73%, Notranjsko-kraške regije 80% in Pomurske
regije 100%.
(3) Minister, pristojen za regionalni razvoj, lahko zahteva od pristojnega ministra prilagoditev
že sprejetih pravilnikov in uredb za dodeljevanje regionalnih spodbud, ki ne vključujejo
regionalnega kriterija.
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4.

člen
(regionalne spodbude, ki se dodeljujejo na programski način)

(1)Regionalne spodbude, ki nimajo značaja državnih pomoči, se praviloma dodeljujejo na
programski način za namene, opredeljene v regionalnih razvojnih programih in na podlagi
ciljev in programov posameznih pristojnih ministrstev.
(2)Programi regionalnih spodbud iz predhodnega odstavka tega člena se dolgoročno
indikativno načrtujejo in usklajujejo v okviru regionalnih razvojnih programov, državnega
razvojnega programa Republike Slovenije in programskih dokumentov za Evropsko unijo.
(3)Skupni obseg regionalnih spodbud se določi s sprejetjem finančnih načrtov proračunskih
uporabnikov na državni ravni.
(4)Proračunski uporabniki določijo upravičene stroške, kriterije in način izbora projektov za
sofinanciranje iz državnega proračuna. Pri načinu izbora projektov praviloma uporabljajo
postopek, določen v 5. členu te uredbe.
5. člen
(postopek dodeljevanja regionalnih spodbud na programski način)
(1) Dodeljevanje regionalnih spodbud na programski način poteka na podlagi vsakoletnega
poziva ministra, pristojnega za regionalni razvoj, subjektom spodbujanja razvoja na regionalni
ravni za predložitev izvedbenih načrtov (v nadaljnjem besedilu: poziv). Poziv se praviloma
objavi kot usklajen skupni poziv proračunskih uporabnikov, ki dodeljujejo regionalne
spodbude na programski način. Poziv vključuje elemente, določene v Uredbi o regionalnih
razvojnih programih (Uradni list RS št. 31/2006).
(2) Subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni pripravijo in predložijo izvedbeni načrt
skladno s pozivom in po postopku določenem v Uredbi o regionalnih razvojnih programih
(Uradni list RS št. 31/2006).
(3) Rok za predložitev izvedbenih načrtov, določen v pozivu, ne sme biti krajši od 60 dni.
(4) Projekti se uvrščajo v izvedbene načrte v obsegu zagotovljenih sredstev na državni ravni.
(5) Izvedbeni načrti se vsako leto dopolnjuje z novimi projekti in po potrebi prilagajajo
spremenjenim okoliščinam.
(6) Izvedbeni načrti se skupaj s sklepi svetov regij o njihovi potrditvi predložijo pristojnim
ministrstvom, ki dodeljujejo regionalne spodbude.
(7) Minister, pristojen za regionalni razvoj, lahko določi subjektu rok za dopolnitev
izvedbenega načrta, če le-ta ni skladen s pozivom in Uredbo o regionalnih razvojnih
programih (Uradni list RS št. 31/2006).
(8) Skladno s pozivom pripravijo subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni zahtevano
projektno dokumentacijo za posamezne projekte iz izvedbenega načrta. Projektna
dokumentacija se posreduje pristojnim ministrstvom, ki preverijo izpolnjevanje pogojev in
izdajo sklepe o sofinanciranju. V sklepu se navede prejemnika sredstev, naziv projekta,
aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, višino sofinanciranja in dokumentacijo, ki jo mora
prejemnik predložiti pred podpisom pogodbe.
(9) Na podlagi izdanega sklepa in predložene dokumentacije iz predhodnega odstavka tega
člena sklene pristojno ministrstvo pogodbo o dodelitvi regionalne spodbude s prejemnikom
sredstev.
8. člen
(posebnost pri izvedbi prioritete razvoj regij v okviru Operativnega programa Evropske unije
za krepitev regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013)
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(1) Izvajanje prioritete razvoj regij poteka po postopku, določenem v 5. členu te uredbe.
(2) Poziv vključuje indikativni obseg razpoložljivih sredstev po prednostnih usmeritvah
znotraj prioritete operativnega programa, razvojnih regijah in letih programskega obdobja.
(3) Za določitev indikativnega obsega sredstev za razvojno regijo (i) se uporablja formula
(RS/PREB*%IROi)/(IROi/12)*PREBi, ki upošteva obseg vseh razpoložljivih sredstev na
prebivalca (RS/preb), standardizirani indeks razvojne ogroženosti statistične regije ravni
NUTS-3 (IROi) in število prebivalcev razvojne regije za katere se pripravlja regionalni
razvojni program (PREBi). Če je mejna občina vključena v pripravo dveh regionalnih
razvojnih programov, se uporabi načelo pripadnosti statistični regiji.
(4) Višina sofinanciranja investicijskih projektov iz državnega proračuna lahko znaša do 85%
upravičenih stroškov, pri čemer se davek na dodano vrednost ne šteje za upravičen strošek.
Minimalni znesek sofinanciranja investicijskih projektov iz državnega proračuna znaša
500.000 eur.
(5) Če je projekt sestavljen iz več manjših projektov mora biti določen vodilni partner, ki
izvede eno samo javno naročilo za celoten projekt.
(6) Prednostna usmeritev Razvoj obmejnih področij s Hrvaško se izvaja na območjih občin ob
zunanji meji Evropske unije z Republiko Hrvaško v katerih živi več kot 50% prebivalstva
občine v deset kilometrskem obmejnem pasu. Sofinanciranje se prednostno nanaša na
projekte s katerimi se razrešuje problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in
proizvodnih objektov in z mejo povezano razvojno problematiko. Za določitev indikativnega
obsega regionalnih spodbud za razvojno regijo se uporablja dolžina meje.
INDIKATIVNA RAZPOREDITEV SREDSTEV ESRR MED RAZVOJNE REGIJE
(586 mio EUR)

Regija
VZHODNA SLOVENIJA

število prebivalcev

Indeks razvojne
ogroženosti

spodbude na
prebivalca v EUR
(tekoče cene)

spodbude 20072013 (v mio EUR;
tekoče cene)

1.079.169

127

407,2

439

v tem:
Pomurska

122.483

160

573,1

70

Notranjsko-kraška

51.132

127

456,2

23

Podravska

319.282

117

419,7

134

Spodnjeposavska

69.940

117

419,7

29

Zasavska

45.468

114

409

19

Koroška

73.905

104

373,4

28

Jugovzhodna Slovenija
Savinjska

139.434
257.525

102
92

365,3
331,6

51
85

ZAHODNA SLOVENIJA

921.945

73

158,8

146

v tem:
Goriška

119.541

94

337

40

Gorenjska

198.713

83

298,5

59

Obalno-kraška

105.313

82

296,1

31

Osrednjeslovenska

498.378

9

31,4

16

2.001.114

100

292,8

586

SLOVENIJA
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Predvidene dejavnosti:
1.a.) Ekonomska in izobraževalna infrastruktura: poslovne cone, tehnološki parki in
razvojni centri regionalnega pomena, višje in visokošolska regijska izobraževalna središča ter
drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni.
1.b.) Prometna infrastruktura: Na področju prometne infrastrukture bodo upravičena
vlaganja v lokalne ceste, letališča in pristanišča regionalnega pomena.
2.a.) Okoljska infrastruktura, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in
čiščenja odpadnih voda bo upravičena bo izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z
nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
Financirana bo tudi oskrba s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na obstoječih vodovodih
ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme.
2.b.) Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih: priprava upravljavskih načrtov ter izvedba projektov v okviru območij Natura
2000 ter izgradnja oz. izvedba javne turistične infrastrukture in projektov lokalnoregionalnega pomena.
3.a.) Razvoj mestnih naselij: sofinanciranje projektov usklajenega razvoja družbene in
gospodarske infrastrukture v mestnih naseljih, vključno z zagotavljanjem čistih transportnih
sistemov in javnega potniškega sistema, celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih
mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij.
3.b.) Socialna infrastruktura: sofinanciranje investicij v kulturne, zdravstvene,
socialnovarstvene in druge ustanove regionalnega pomena, ob pogoju, da so investicije
predvidene v RRP in da hkrati pomanjkanje tovrstne infrastrukture predstavlja pomembno
oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest.
1.2. Razvoj poslovnih con na Krasu in Brkinih
Za leto 2007 in nadaljnja leta 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 2006. Predvidevamo prijavo na EU sredstva ene cone
na razpis za izvedbo v letu 2007.

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
Izvajanje dejavnosti lokalne referenčne informacijske točke
za strukturne sklade, pooblaščene za
informiranje
zainteresirane javnosti s strani JAPTI
Izvajanje aktivnosti na področju diseminacije paketov
informacij do uporabnikov
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·
·

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 z dne 17.11.2006 se za leto 2007
predvideva izvajanje naslednje aktivnosti:
- nadaljevanje delovanja mreže LPC-jev,
- nadaljevanje izvajanja Vem vstopnih točk,
- 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 in podjetnost ter ustvarjalnost mladih,
- objavili razpise za uvajanje poslovne odličnosti v podjetja,
- objavili razpise za uvajanje e-poslovanja v podjetja,
- skozi razvojne projekte bodo skušali vzpodbujati mreženje podjetij .
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. Izobraževanje/usposabljanje.
13. Organizacija delavnic po tematskih področjih.
14. Promocijska dejavnost.
15. Nadaljevanje sodelovanja z razvojnimi institucijami, ki so nosilci razvoja na področju, ki ga
pokriva ORA ( ZRSZ, enota Sežana; Kmetijsko pospeševalna služba, OOZS, Sloveneta d.o.o., GZS,
EIC Koper itd.).
16.
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.
2.1. Program vavčerskega svetovanja (PVS)
Za leto 2007 predvidevamo nadaljevanje izvajanja Programa vavčerskega svetovanja s tem,
da je v letu 2007 potrebno ponovno ( z naše strani) zagotoviti pogoje za njegovo izvajanje.
Ker smo v letu 2006 dosegli, da smo kljub temu, da nismo imeli pravnega nasledstva iz PPC
na ORO, prenesli izvajanje vavčerskega programa svetovanja.. Problem, ki se nam kaže v letu
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2007 je ta, da odhaja zaposlena, ki izvaja funkcijo svetovalke organizatorke na porodniški
dopust. To seveda pomeni, da moramo najti nadomestilo zanjo.
Podjetniško funkcijo bo vršla ORA predvidoma dveh nivojih:
- 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, Sežana)
- na nivoju generalističnega in specialističnega svetovanja ( izvajanje bo
možno le v primeru razrešitve organizatorskega vodenja programa).
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
Program vavčerskega svetovanja. Poudarjamo, da je to ocena tistih s katerimi nameravamo
skleniti pogodbe o vključitvi v Program vavčerskega svetovanja.
Tabela št.1: CILJNE SKUPINE SVETOVANCEV
Ciljne skupine svetovancev
Potencialni podjetniki

Ocena števila potencialnih svetovancev
25
40

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

20
15
5

a) Storitve vavčerskega svetovanja

S programom vavčerskega svetovanja želi država zagotoviti podjetnikom lokacijsko in
cenovno dostopne svetovalne storitve. Program je namenjen malim in srednje velikim
podjetjem in potencialnim podjetnikom, ki se odločajo za podjetniško pot. Osrednja storitev je
podjetniško svetovanje ter usmerjanje pri uresničevanju poslovnih zamisli, projektov,
načrtovanju rasti ali reševanju poslovnih problemov. Dostop do programa vavčerskega
svetovanja bo zagotavljala JAPTI v sodelovanju s partnerji na lokalnem nivoju, ki v programu
nastopajo kot izvajalci programa in predstavljajo mesta, kjer se potencialni uporabniki storitev
lahko vključijo v program vavčerskega svetovanja.
Neposredne storitve svetovanja v programu bodo nudili v katalog podjetniških svetovalcev
vključeni usposobljeni svetovalci. Vavčersko svetovanje se bo v prihodnje usmerilo k
izboljšanju kvalitete storitev v okviru programa, prilagajanju vsebin realnim potrebam podjetij
in intenziviranju promocije programa.
Vavčersko svetovanje zajema svetovanje s področja poslovnih funkcij podjetja, svetovanje pri
pripravi razvojno naravnanih programov in projektov, svetovanje glede primernosti izbrane
statusne oblike. Pri potencialnih podjetnikih pa zajema Vavčersko svetovanje tudi svetovanje
s področja preveritve poslovnih idej, izdelave poslovnih načrtov in druga svetovanja, ki jih
potrebujejo pri zagonu podjetja.
Izvajalci in pogoji za izbor:
Ministrstvo za gospodarstvo bo preko JAPTI izvajalo ukrep. JAPTI bo na javnem razpisu ali
pozivu (v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o javnih naročilih) ali na drug
način v skladu z veljavno zakonodajo izbralo izvajalce na lokalnem nivoju (vstopne točke
VEM).
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Merila za izbor: Pogoj za vključitev v program vavčerskega svetovanja je izražen interes
potencialnega podjetnika ali že obstoječega podjetja. Subvencioniranje stroškov svetovanja se
uveljavlja preko napotnice/vavčerja, ki ga podjetnik prejme pri izvajalcih programa na
lokalnem nivoju. Na podlagi predstavitve storitev programa s strani lokalnih izvajalcev se bo
podjetnik sam odločil za vključitev v program. Podjetnik bo deležen uvodnega informiranja o
tem, kaj mu program vavčerskega svetovanja nudi, iz kataloga podjetniških svetovalcev pa bo
lahko po lastni izbiri izbral svetovalca.
Intenzivnost pomoči:
- potencialni podjetniki: 100% stroškov svetovanja,
- delujoča podjetja: do 50% stroškov svetovanja.
Ciljne skupine:
- delujoča mala in srednje velika podjetja, potencialnimi podjetniki.
b) Storitve vavčerskega usposabljanja

Namen programa vavčerskega usposabljanja je z dostopom do različnih vrst usposabljanj po
subvencioniranih cenah zagotoviti potencialnim podjetnikom in zaposlenim v MSP lažje
prilagajanje nivoja znanja in usposobljenosti, potrebno za delovanje, ohranjanje in rast
podjetja.
Usposabljanje bodo izvajale za to usposobljene institucije na nacionalnem in lokalnem nivoju.
Na osnovi pridobljenih znanj bo podjetjem omogočeno lažje tekoče delovanje podjetja, lažje
vključevanje na tuje trge ter pridobivanje specifičnih znanj iz posameznih področij delovanja
podjetja.
Program vavčerskega usposabljanja bo zajemal usposabljanje na področju poslovnih funkcij
podjetja (posebno IKT, management, itd), intelektualne lastnine, davkov, prava,
računovodstva, usposabljanje managerjev podjetnikov, s poudarkom na internacionalizaciji
gospodarstva, usposabljanje za mednarodno poslovanje.
Upravičeni stroški: stroški posebnega usposabljanja (stroški tečajev, šolnine, seminarjev in
drugih vrst usposabljanj, stroški kotizacij, stroški predavatelja).
Intenzivnost pomoči:
do 35% (+ dodatno 10% za MSP) stroškov posebnega usposabljanja.
Ciljne skupine:
Zaposleni v MSP in potencialni podjetniki.
Značilnosti Programa vavčerskega svetovanja, ki so pomembne za njegovo operativno
izvajanje v letu 2007:
1. Cene storitev programa (neto) ostajajo spremenjene 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.
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Opomba: Zadnji dve postavki se za ciljno skupino delujočih podjetji upoštevata v višini 50
%.
2. V primerjavi s preteklimi leti, za leto 2007 predvidevamo tudi za to leto rahel 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 dokazilo o vpisu v ustrezni register, ki ne sme biti starejše od
30 dni ter 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.
3. V skladu z navodili JAPTI ciljna skupina kmetije in, prebivalstvo na podeželju niso več
upravičeni za prejemanje subvencij iz Programa vavčerskega 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 Programa vavčerskega svetovanja. Za pozitiven rezultat kandidat potrebuje 85 %
točk.
5. JAPTI uvaja t.i. » pripravnike za izvajanje vavčerskega sistema svetovanja«, ki bodo v
pomoč svetovalcem organizatorjem. Tudi za to je predvideno tri dnevno usposabljanje in
opravljanje izpita iz poznavanja navodil.
6. V sklopu te aktivnosti predvidevamo, da bomo opravili med 200 in 250 ur storitev
svetovalca organizatorja, kar pravzaprav pomeni, da bomo po našim predvidevanjih imeli
65 vključitev v vavčerski sistem svetovanja. JAPTI nam namreč »prizna » 2,5 svetovalne ure
svetovalca organizatorja za eno vključitev (prvi uvodni svetovalni intervju), 5 % od števila
ur na posameznem vavčerju ter 1 uro za izdajo vavčerja. Navedeni normativ velja za delo s
ciljno skupino potencialnih podjetnikov in delujočih podjetij. Za ciljno skupino brezposelnih
oseb, prijavljenih na ZRSZ pa velja: uvodni svetovalni intervju je vrednoten na 2 uri,
sklenitev prve pogodbe o vključitvi v program 0,5 ure, izdaja vavčerja 0,5 ure, 10% števila ur
na vavčerju, 15% ur na vavčerju izdanem za izdelavo poslovnega načrta, 1 uro za pregled
poslovnega načrta, ki ga pripravi svetovanec sam. Slednje nam JAPTI odobri šele potem, ko
predloži svetovanec resornemu organu popoln zahtevek za subvencijo. Ker je sistem
poročanja in uveljavljanja zahtevkov dokaj kompliciran se v kar 80 % primerov dogaja, da
zahtevki niso popolni, kar ima za posledico, da tudi mi za naše sicer že opravljeno delo ne
dobimo plačila oz. ga dobimo za nekajmesečno zamudo.
Nadalje bomo v sklopu Programa vavčerskega svetovanja, v okviru dela svetovalca generalista
pripravili 15 poslovnih načrtov za brezposelne osebe po ceni, ki je predpisana s strani JAPTI ( 15
ur po posameznem PN).
V letu 2007 bomo predvidoma opravili cca 250 ur dela svetovanj svetovalca specialista, ki bodo
namenjene predvsem pripravi vlog za črpanje EU sredstev.
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2.2. Aktivnost lokalne informacijske točke za strukturne sklade in izvajanje aktivnosti
na področju diseminacije paketov informacij do uporabnikov
Aktivnost lokalne info točke za strukturne sklade bomo izvajali tudi v letu 2007. 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 JAPTI in so zanimivi za podjetnike in ostale
nosilce gospodarskih dejavnosti. Po potrebi oziroma na predlog lokalnih partnerjev (občine
ustanoviteljice, 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 Programa vavčerskega
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 in predstavnikov ostalih ciljnih skupin,
ki jih informiramo, 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, Postojne, Pivke 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
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sklopu Programa vavčerskega 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 JAPTI in anketiranje uporabnikov
storitev e-VEM
Vsako leto pripravimo anketni vprašalnik o branosti paketov informacij 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
JAPTI. Tako kot v letu 2006, predvidevamo, da bomo izvajali tudi anketiranje uporabnikov
storitev e-VEM, ki ga pripravlja in nam posreduje Ministrstvo za Javno upravo RS.
2.3. Razvoj spletnih in drugih instrumentov za disiminacijo informacij
V letu 2007 se bomo usmerili predvsem v nadaljnji razvoj spletne stran, ki smo jo okvirno
postavili že v letu 2006 in registracijo domene ora.si .
Predvidena vsebina strani:
Logotip z naslovom in ostalimi podatki, kje nas najdete....)
Predstavitev- Kdo smo
Poslanstvo
Ustanovitelji
ORA v medijih
Aktualno (Moj spletni priročnik .......in ostale informacije)
Obvestila - Najnovejše
Program vavčerskega svetovanja
Vse na enem mestu
TIC Sežana
Dogodki (delavnice, srečanja, usposabljanja ....)
Koristni dokumenti ( RRP, DRP ....)
Koristne povezave (JAPTI , GZS,OZS, ....)
Elektronska pošta
Prijavi se
Zahteve:
Stran ima števec dostopov z možnostjo mesečnih statistik
Stran mora biti vpisana v spletne iskalce na internetu
2.4. Izvajanje projekta 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«, ki ga je v letu 2006 nadgrajevalo. Za leto 2007 je predvidena nadaljnja širitev v
smislu uvajanja prijav v DDV register in registracij gospodarskih družb.
Projekt je nastal v sklopu antibirokratskega programa s ciljem poenostavitve, pospešitve
postopkov registracije raznih pravno-organizacijskih oblik podjetništva in nudenja vseh
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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 bodo morale vse navedene storitve izvajati preko več vstopnih
točk med katerimi so: Upravne enote, Obrtne zbornice Sovenije, gospodarske 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
izvajalska točka sistema že v juliju 2005. Takšen status nam deja več prednosti, med
drugim nam bo tudi v letu 2007 omogočal pridobivanje potrebnih informacij, sodelovanje na
sprotnih usposabljanjih razpisanih s strani Ministrstva za javno upravo itd.
Cilj operativnega izvajanja E-vem: V letu 2007 načrtujemo , da se bomo preko E-Vem
sistema v Sežani registriali cca 50 podjetnikov. V letu 2007 predvidevamo nadgradnjo
sistema z začetkom izvajanja registracij družb (d.o.o), kar bo bistveno povečalo obseg dela.
V letu 2007 bomo iz Pharovega projekta E-vem, ki smo ga prijavili že v letu 2005, izvajali pa
v letu 2006, v skladu s podpisano pogodbo, pridobili še preostanek sredstev, ki znašajo cca.
11.000 EUR.
Problem operativnega 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.

Aktivnost 3 : Razvoj človeških virov
o Izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja na področju
samozaposlovanja v sodelovanju z ZRSZ;
o Organizacija usposabljanj, seminarjev in posvetov;
o Organizacija, koordinacija in izvajanje delavnic na temo razvoja človeških
virov ( dodatna znanja na področju podjetništva, podjetniški zajtrki ...);
o Sodelovanje v pri izvajanju projektov na področju pospeševanja podjetništva
med mladimi (Srednja Šola Srečko Kosovel Sežana)
o Izvajanje programa pospeševanja ženskega podjetništva na našem območju
V finančnem načrtu se obravnavana aktivnost nahaja v sklopu prihodkov – točka 4.
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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 2007
V letu 2006 smo uspešno pripravili Razvojni program podeželja za občine Divača, HrpeljeKozina in Sežana ter oblikovali smernice za vzpostavitev Lokalne akcijske skupine, skladno
tudi s sklepi programskega sveta RPP občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana.
V letu 2007 se tako kot nadaljevalne aktivnosti na področju Razvojnega programa podeželja in
vzpostavitev Lokalne akcijske skupine predvidevajo naslednje aktivnosti:
- v začetku leta bo skladno z navodili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
potrebno evalvirati Razvojni program ter z njim projekte, ki bodo pripravljeni na prijavo na
različne razpise MKGP in EU, bodisi za individualne ali skupne projekte.
- na področju LAS, pa bo skladno z navodili MKGP potrebno vzpostaviti LAS, ki bo dejansko
programski odbor v okviru ORA. LAS bo usmerjal in usklajeval izvajanje aktivnosti programa
podeželja. Sestavljen mora biti skladno z navodili MKGP kot javno-zasebno partnerstvo.
Dejansko naj bi 50% delovanja LAS financiralo MKGP:

4.2. Program dela za področje turizma 2007

Turistično informacijski center opravlja aktivnosti v zvezi z:
§
§
§
§
§

sprejemanjem obiskovalcev,
nudenjem brezplačnih informacij obiskovalcem,
zbiranjem podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
ugotavljanjem mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
sprejemanjem in posredovanjem pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično,
ponudbo pristojnim organom.

Že v letu 2005 smo vzpodbudili delovanje TIC-a s sofinanciranjem javne delavke. V letu
2006 smo v soglasju z občino Sežana podaljšali zaposlitev delavki, ki opravlja naloge
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turistično informativne službe . slednje načrtujemo tudi za leto 2007 s tem, da bo občina
Sežana zagotovila sredstva za njeno plačo, ki znaša po našim ocenah 4.000.000 sit. Glede na
obstoječ način pa bo občina Sežana še nadalje krila sredstva za materialne stroške delovanja
TICa. Načrtujemo, da bomo z omogočanjem izvedbe obvezne študijske prakse vsaj eni osebi
z našega območja, ki študira na Turistici v Portorožu , pridobili osnutke kataloga/prospekta,
ki ga najbolj potrebujemo na turističnem področju oz. kakšno drugo storitev.
Za boljšo promocijo turistične ponudbe občine Sežana in s tem celotnega območja, bi bilo
potrebno v naslednjih letih :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

izdati zloženko o gostinski in nastanitveni ponudbi občine (Gostilne na Krasu in
Brkinih),
nadaljnja sestava programov enodnevnih izletov po občini in bližnji okolici, kot
predlogov organizatorjem izletov,
oglaševanje Tic-a v sredstvih javnega obveščanja,
vzpostaviti lokalne vodniške službe za izvajanje krajših programov izletov po naši
občini,
aktivno sodelovanje pri projektih STO,
ponatis zemljevida: »S kolesom po Kraškem parku« v sodelovanju z okoliškimi
občinami,
natis krajše, preglednejše brošure o turističnih znamenitosti občine Sežana,
vzpostavitev boljših prometnih povezav v poletnih mesecih,
prevod turističnih publikacij v vsaj 3 tuje jezike,
natis turističnega zemljevida celotnega Krasa in Brkinov ter brezplačna delitev tega v
TIC-u in drugih turističnih centrih,
nadgraditi spletno stran TIC-a Sežana (na www.ora.si) ter vzpostaviti link na spletni
strani Občine Sežana, prevod v 2 tuja jezika,
ažuriranje turističnih informacij na spletni strani občine (www.sezana.si),
prikaz mesečnih prireditev na spletni strani TIC-a in občine,
ponatis brošure Kraška vinska cesta,
postavitev informacijskih stebrov,
dogovor o možnosti prodaje razglednic, vodnikov, zemljevidov, knjig in drugih
tipičnih spominkov občine,
organizacija delavnic, natečajev za izdelavo tipičnih spominkov občine,
aktivno sodelovanje z turističnimi agencijami s pomočjo svetovanja programov
izletov po Krasu,
vzpostavitev ADSL povezave in E-točke v TIC-u,
izdaja promocijskega CD-ja (povezava s TV Primorka in uporaba že posnetega
gradiva) o Krasu,
težiti k enotni obliki brošur in logotipov,
izdelava brošure o pesniku Srečku Kosovelu,
natis že izdelanih brošur: Jame na Krasu in Pešpoti po Krasu.

Že v prejšnjih letih pa smo skupno z zunanjimi izvajalci vzpostavili 12 turističnih kmetij.
Slednje bomo sedaj skušali za promocijske 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
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druge občine zainteresirane za njeno širitev, bomo odlok in njegovo izvajanje razširili tudi
nanje.
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.

Opomba. Sestavni del programa delovanje Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov je tudi poročilo delovanja
TIC

Aktivnost 5: Razvoj ORE
Prednostno je potrebno urediti kadrovsko strukturo zaposlenih v Območni razvojni agenciji
Krasa in Brkinov.
Za leto 2007 predvidevamo postopno zaposlitev štirih oseb :
1. Direktorja
- vodenje Območne razvojne agencije
- sodelovanje z zunanjimi institucijami in Svetom Ora
- priprava in koordiniranje priprave projektov
- koordiniranje izvajanja vseh dejavnosti
- zunanje pridobivanje informacij pomembnih za delovanje
Zaposlitev za čas 4 let s tem, da miruje delovno razmerje kot Koordinatorice/vodje projektov
I.
2. Koordinatorice/vodje projektov I. s sledečim delovnim področjem:
- priprava projektov
- pomoč pri izvajanju projektov
- svetovalec organizator za Program vavčerskega svetovanja
Predvidena zaposlitev je za določen čas.
Delavka, ki to delovno mesto zaseda bo odšla v februarju 2007 na porodniški dopust.

3. Javno delo- 1 zaposlena za obdobje do 31.12.2007
Zaradi uspešne prijave na nacionalni razpis imamo odobreno za eno osebo javno delo.
Načrtujemo, da bomo sklenili posebno zaposlitveno pogodbo za čas do 31.12.2007.
Pogoji: VII stopnja izobrazbe, ekonomske smeri
V zadnjih treh letih najmanj eno leto prijava na ZRSZ

Februar 2007
Program dela s finančnim načrtom Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov za 2007

18

4. Koordinatorice projektov II. s sledečim delovnim področjem:
- sodelovanje pri pripravi projektov
- sodelovanje pri izvajanju projektov
- izvajanje informiranja o razpisih z uporabo različnih medijev
- izvajanje funkcije pripravnika za Program vavčerskega svetovanja
Predvidena zaposlitev je za določen čas.
5. 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.
Predlog povečanja števila zaposlenih za področje turizma:
5. Vodje projektov za področje turizma
- priprava in koordiniranje priprave projektov s področja turizma
- koordiniranje izvajanja turizma
- zunanje pridobivanje informacij pomembnih za turistično področje
Na ta način bodo zagotovljeni minimalni kadrovski pogoji za izvajanje dejavnosti Območne
razvojne agencije 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
- 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.
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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 Javni agenciji za podjetništvo in
investicije;
3. Član mreže za referenčnih lokalnih centrov za pridobivanje, oblikovanje in
razpošiljanje paketov informacij do uporabnikov pri
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.

V Sežani, februar 2007
Gradivo pripravila:
Vlasta Sluban, univ.dipl.ekon.

Februar 2007
Program dela s finančnim načrtom Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov za 2007

20

