POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE
KRASA IN BRKINOV ZA 2005

Ustanovitev in organiziranost ORE Krasa in Brkinov
Vzpostavitev zavoda Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov je potekala že v letu
2004. Tako smo pripravili Odlok o ustanovitvi ORE, ki je bil obravnavan na vseh občinskih
svetih občin ustanoviteljic. Odlok je bil nato objavljen v Uradnem listu RS dne 19.11.2004. V
tem času se je pripravil tudi statut ORE in Poslovnik sveta zavoda ORE. Z dne 28.12.2005 je
sledil sklep o imenovanju v.d. direktorja, za izvajanje aktivnosti od 1.1.2005 dalje. ORA je bila
4.2.2005 vpisana v sodni register. V začetku leta 2005 so občine Divača, Hrpelje-Kozina in
Sežana tudi imenovale svoje predstavnike v Svet zavoda ORE. Tekom leta 2005 se je nato
pripravil še akt o sistematizaciji delovnih mest na ORA ter Katalog delovnih mest ORA. V
začetku 2005 smo pridobili matično in davčno številko, dne 14.06.2005 smo odprli
transakcijski račun pri NLB Sežana .
Prvotno poslovanje ORE se je vršilo v prostorih Inkubatorja na Partizanski cesti 82, z
mesecem avgustom 2005 pa smo se preselili v prostore pod Občino Sežana na Partizansko
cesto 4. Delo za zavod ORE opravljajo v.d.direktorica Vlasta Sluban, Anja Sterle in Nataša
Matevljič. Poudariti je potrebno, da nobena od navedenih oseb ni zaposlena v ORI, kar
povzroča nemalo težav. Za svojega računovodjo smo izbrali gospo Sonjo Počkaj, katera že
ima izkušnje z vodenjem računovodstva in financ za zavode. V mesecu novembru 2005 smo
se glede na opravljeno poslovanje in promet prijavili davčnemu uradu Koper za namene
davka na dodano vrednost, 2.12.2005 smo prejeli Odločbo, s katero smo registrirani kot
davčni zavezanci za DDV.
Konstitutivna seja Sveta Območne razvojen agencije je bila 13.06.2005 in sicer dva meseca
po imenovanju zadnjega člana Sveta ORA. Sedaj je pred nami nadaljevanje 2. seje sveta
zavoda ORA.
Poročilo o izvajanju aktivnosti izhaja iz programa dela Območne razvojne agencije KRASA
in BRKINOV. Ker se je v letu 2005 prepletalo delovanje Podjetniško pospeševalnega centra
občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana in Območne razvojne agencije Krasa in
Brkinov, podajamo poročilo, ki vsebuje vse aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2005 po
načrtovanih področjih.
Osnovne značilnosti delovanja v letu 2005:
1. Nejasen odnos med Podjetniškim centrom in Območno razvojno agencijo.
2. Znatno povečanje prihodkov s projektov.
3. Za naše območje smo skupno pridobili 358,9 mio sit različnih sredstev, od tega
176,7 mio SIT nepovratnih sredstev:
Þ 4,8 mio sit sredstev za samozaposlitev brezposelnih oseb
Þ 64 mio sit nepovratnih sredstev EU za podeželje
Þ 384.511 EUR sredstev za vzpostavitev poslovnih con v občini Divača in Sežana
Þ Za podjetnike smo pridobili 182,294 mio sit kreditnih sredstev in 15,6 mio sit
nepovratnih EU sredstev
Na odobritev čaka še:
Þ 59 mio sit nepovratnih sredstev EU za podeželje
Þ 16,7 mio sit nepovratnih sredstev neposrednih regionalnih spodbud
Þ 8 mio sit nepovratnih sredstev za opremo Knjižnice v Kozini
4. Do sedaj smo v letu 2005 samo financirali v 83 % (v izhodiščnem finančnem načrtu
je bilo načrtovano 75%)
5. Na vsak tolar vloženih sredstev iz občinskih proračunov jih v ORI zaslužimo 4,4 sit.
6. Za ustanovitelje smo pripravili 6 različnih vlog za EU sredstva in državne razpise.
7. Za podjetniški sektor smo pripravili 5 investicijskih programov.
8. Registrirali smo 23 podjetnikov preko E Vem .
9. Pripravili smo 10 poslovnih načrtov za brezposelne osebe, ki smo jim pomagali pri
njihovem samozaposlovanju.
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1. Sklop aktivnost : Razvojna funkcija
1.1. Neposredne regionalne vzpodbude 2006
V letu 2006 je Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj pozvala regionalne
agencije, da pripravijo projekte, ki se bodo kandidirali za sofinanciranje iz sredstev
neposrednih regionalnih spodbud za leto 2006 . Južni Primorski statistični regiji je bilo
dodeljenih 53.000.000 sit sredstev za prioritetne regionalne projekte, ter 43.000.000 za
prioritetne infrastrukturne projekte. Vloga Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov je
bila izvedba koordinacijskih aktivnosti med štirimi kraškimi občinami pri prijavljanju
projektov za oba namena. Poleg tega smo za občino Sežana, kateri so vse kraške občine
prenesle svoje deleže neposrednih regionalnih spodbud, pripravili projekt s katerim je
kandidirala za pridobitev 50 % sofinanciranja nakupa pohištvene opreme za dvorano in
recepcijo v Poslovno inovativnem centru Sežana. Zaradi stališča Ministrstva za finance,
ki obravnava navedeno investicijo kot v celoti finančno pokrito kar je imelo za posledico
zavrnitev projekta , smo morali naknadno pripraviti nov projekt za sofinanciranje iz
sredstev neposrednih regionalnih spodbud za leto 2006 . Po zadnjih informacijah je bil
projekt »Nakup stavbnih zemljišč na območju Suhozemnega Terminala Sežana
odobren. V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih značilnosti projekta:
Cilj projekta:
-

Zaokroževanje zemljišč v Suhozemnem Terminalu Sežana
Ureditev infrastrukturnih objektov – ceste
Zagotovitev površin za opravljanje gospodarskih dejavnosti
Razvoj gospodarstva v Občini Sežana
Namen projekta :
Zaokrožitev zemljišč v lasti Občine Sežana na območju poslovne cone Terminal Sežana
in izpolnitev pogojev za začetek opremljanja teh zemljišč.

Viri financiranja projekta:
- Sredstva ARR ( 45,1% )

16.736.650,00

- Lastna sredstva občine ( 54,9 % )
16.736.650,00
+ davek na dodano vrednost*
3.432.260,00
+ 2% davek na promet nepremičnin**
326.240,00
___________________________________________________________________
Skupaj predračunska sredstva
SIT
37.231.800,00
___________________________________________________________________
* 20% ddv odkup od pravnih oseb
** 2% davek na promet nepremičnin (zasebniki

Povzetek projekta:
Občina Sežana želi z investicijo na območju Suhozemnega terminala Sežana opremiti
zemljišča na dveh lokacijah v skupni velikosti 13.807 m2 in na ta način zaokrožiti območje
obstoječega Suhozemnega Terminala Sežana. Zaradi omejenega obsega razpoložljivih
sredstev načrtuje občina v letu 2006 investicijo v vrednosti 33.473.300,00 SIT (brez ddv in
davka na promet nepremičnin).
Po nakupu zemljišč bo Občina Sežana izdelala načrt opremljanja zemljišč ter nato izvedla
potrebna zemeljska dela in opremljanje zemljišč s komunalnimi priključki. S takimi
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zemljišči želi občina privabiti investitorje v občino ter zagotoviti zemljišča, ki so takoj na
razpolago za razvoj gospodarskih aktivnosti.
Dolgoročni učinek te investicije in njenega nadaljevanja se bo odražal v rasti števila novih
podjetij ter večji poslovni uspešnosti podjetij in manjšemu številu zaprtih podjetij. Rast
števila podjetij bo tako posledica prihoda novih investitorjev od drugod, tako iz Slovenije
kot tudi z tujine, pa tudi uspešnosti občinskih podjetij ter lažjemu odločanju domačih ljudi
za podjetništvo. Vse to se bo odrazilo v pozitivnih rezultatih v občini, kot tudi v upadanju
števila brezposelnih.
1.2. Razvoj poslovnih con
Za potrebe občine Divača in občine Sežana, smo na Območni razvojni agenciji Krasa in
Brkinov pripravili vlogi za donacijo na razpisu Nacionalni program Phare 2003; Ekonomska in
socialna kohezija – Razvoj poslovnih con. 09.11.2005 sta obe občini prejeli potrdilo o
prejemu donacij. Vrednost projekta občine Sežana znaša 197.248 EUR, od tega znaša
znesek zaprošen pri Ministrstvu za gospodarstvo 177.523 EUR, vrednost projekta občine
Divača pa znaša 229.987 EUR, zaprošen znesek pa 206.988 EUR.
V nadaljevanju podajamo kratek opis obeh projektov:
· Vzpostavitev poslovne cone Sežana JZ- 1.faza priprava Občinskega lokacijskega načrta
Občina Sežana kot prijavitelj in projektni partner t.j. Območna razvojna agencija Krasa in
Brkinov sta se povezala v predloženem projektu s ciljem zagotavljanja novih prostorskih in
infrastrukturnih pogojev v okviru poslovne cone Sežana JZ . S tem vzpostavlja predloženi
projekt osnove za nadaljnji dolgoročni razvoj podjetništva tako na področju Krasa kot tudi na
širšem okolju (Obalno-kraški statistični regiji). Na ta način bo realizacija projekta bo
pomembno pripomogla k pospešenem skladnejšem nacionalnem , regionalnem in lokalni
ekonomsko-socialnem razvoju .
Partnerja sta torej pristopila k projektu vzpostavitve poslovne cone s ciljem, da se z
vzpostavitvijo poslovne cone Sežana JZ na območju občine Sežana, pospeši tudi razvoj MSP
z višjo dodano vrednostjo, zagotovijo kvalitetna nova delovna mesta za prebivalstvo in s tem
doseže stabilni gospodarski in socialni razvoj območja. Območje postalo privlačnejše za
domače in tuje investitorje
·

Vzpostavitev poslovne cone RISNIK – 1. faza Izdelava projektne dokumentacije z
investicijskim elaboratom in pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno
infrastrukturo
Občina Divača, si je kot prijavitelj skupaj s partnerji v predloženem projektu zastavila za cilj
izboljšanje lokalnih infrastrukturnih pogojev za kasnejšo vzpostavitev prve poslovne cone v
občini Divača (RISNIK), vzpostavitev osnove za dolgoročni razvoj podjetništva v občini in s
tem tudi razvoj širšega okolja. Partnerji so torej pristopili k projektu z namenom pospešitve
razvoja malih in srednjih podjetij, zagotovitve kvalitetnih novih delovnih mest za prebivalstvo
in s tem stabilnega gospodarskega in socialnega razvoja območja.
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1.3. Mrežna regionalna razvojna agencija
V skladu s pogodbo o sodelovanju in organizaciji regionalne razvojne agencije z dne
22.05.2001 , ki so jo podpisali župani 8 občin (Koper, Izola, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača,
Sežana, Komen in občino Ilirska Bistrica ter predstavniki štirih lokalnih razvojnih agencij je
bila je sprejeta mrežna organizacijska struktura, kar pomeni, da sestavljajo RRA Južne
Primorske regije vse štiri razvojne agencije. Za nosilno razvojno agencijo, ki predstavlja RRA
JP navzven, se je imenovalo RRC Koper. Glede na določila pogodbe je bilo urejeno vodenje
RRA po načelu dvoletnega rotiranja, s tem, da mora Svet RRA pred potekom dvoletnega
mandata imenovati drugo nosilko ali potrditi obstoječo. V mrežni RRA Južne Primorske
regije je vodenje RRA za prvi dve leti prevzel Regionalni razvojni center Koper. V maju
2003 mu je bilo vodenje RRA podaljšano še za nadaljnji dve leti, t.j. do 31.5.2005. Po tem
roku bi se moralo vodenje MRRA prenesti na drugo razvojno agencijo ali pa sprejeti
dvoletno podaljšanje mandata RRC Koper. Do zapleta je prišlo, ker je Agencija za regionalni
razvoj že konec l. 2004 sprejela popravek pravilnika o pogojih za delovanje regionalnih
razvojnih agencij v katerem je ukinila delovanje mrežnih razvojnih agencij. Sledne
spremembe so povzročile veliko problemov v regijah, kjer so regionalne razvojne agencije
delovale kot mrežne, zato je bilo v letu 2005 okrnjeno delovanje na regionalnem nivoju. V
novembru 2005 se je po sprejetju zakona o regionalnem razvoju, konstituiral Svet regije, ki
ga sestavljajo župani vseh 8 občin.
V tem sklopu smo v maju 2005 pripravili » POSLOVNI NAČRT MREŽNE REGIONALNE
RAZVOJNE AGENCIJE JUŽNE PRIMORSKE REGIJE ZA LETI 2005 in 2006« ter
predlog novega ključa delitve sredstev neposrednih regionalnih spodbud med
občinami Južne Primorske statistične regije ( poslovni načrt se nahaja v arhivu ORA.
Člani Sveta imajo možnost ogleda.)

1.4. Razvojni program podeželja
V mesecu avgustu smo za občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana napisali prijavo na
razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za Sofinanciranje izdelave
Razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS) za
programsko obdobje 2007-2013. Prijaviteljica projekta je bila v skladu z razpisnimi pogoji
lahko le ena občina, za kar sta ostali občini pooblastili občino Sežana. Predvidene aktivnosti
za izdelavo Razvojnega programa podeželja so naslednje: izvajanje 10 delavnic, izdelava
elaborata, javne predstavitve aktivnosti, vzpostavitev lokalnih akcijskih skupin.
Predviden čas izvedbe je oktober 2005 –junij 2006. Občina Sežana je kot prijaviteljica za
upravljavca in izvajalca programa izbrala nas. V skladu s terminskim načrtom smo sedaj
že poslali zahtevek za izvedene delavnice, za preostale aktivnosti pa bodo izdani zahtevki do
junija 2006.
Na podlagi izdelave tega programa bodo v novem programskem obdobju 2007-2013
povečane možnosti koriščenja EU sredstev ( Leader program). V okviru Leader programa
je predvideno financiranje aktivnosti na podeželju v smislu povezovanja osnovnih kmetijskih
dejavnosti s podjetništvom, ostalimi dopolnilnimi dejavnostmi ter ohranjanjem poseljenosti
podeželja. Tako bo Leader program dopuščal: investicije v vodno in cestno infrastrukturo,
obnovo vaških jeder, izdelavo tematskih poti, izvedbo ukrepov za razvoj kmetijstva, podporo
storitvenih dejavnosti. Izdelani Program podeželja pa omogoča kmetom, ki se prijavljajo na
razpise s področja naložb, diverzifikacije, promocije tudi dodatne točke, kar daje večje
možnosti za odobritev vlog.
Predvidena sredstva iz tega naslova za nas kot upravljavca in izvajalca programa so
2.750.000 SIT.
Finančna konstrukcija prijavljenega projekta:
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Aktivnosti

Terminski
izvedbe

plan Občinski
Zaprošena sredstva
proračuni Z DDV s
strani
Min.za
kmetijstvo Z DDV
Izvedba delavnic
Okt-dec 2005
400.000
400.000
Izdelava elaborata Jan-apr 2006
975.000
975.000
Javna predstavitev Jan-jun 2006
250.000
250.000
aktivnosti
Stroški vzpostavitev Jan-jun 2006
500.000
500.000
LAS
SKUPAJ
2.125.000
2.125.000

Skupna vrednost
projekta Z DDV
800.000
1.950.000
500.000
1.000.000
4.250.000

1.5 Turizem / Partnerstva v projektih
Pripravljati smo pričeli različne turistične projekte, ki bi obudili kolesarsko stezo po Krasu
ter ponatisnili različne turistične zemljevide. Pri pripravi teh projektov smo sodelovali z
g.Igorjem Maherjem, ga. Vido Rojc, g.Robertom Kastelicem. Navedene aktivnosti smo želeli
prijaviti na Interreg IIIA Slovenija – Italija, do 15.6.2005, vendar nas je pri tem prehitela
občina Komen, ki je vse te aktivnosti združila v skupen projekt Čezmejna turistična
destinacija med Krasom in morjem. V ta projekt smo se nato vključili kot partnerji skupaj z
Občino Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana in Miren-Kostanjevica. Skupno smo si začrtali
aktivnosti in medsebojno sodelovanje za izvedbo projekta, vendar projekt na razpisu ni šel
skozi.
Prav tako smo za Interreg Slovenija-Italija skušali prijaviti projekt Kulinarični grozd,
katerega pa smo nato smiselno združili v promocijo skupnega projekta Čezmejna turistična
destinacija med Krasom in morjem.
Sodelovali z Marcom Linda pri podpori in podpisu partnerstva za Kulinarični projekt na
Italijanski strani. Projekt je bil na italijanski strani odobren.
Sodelovali smo pri snovanju GIZ Konzorcij teran in pri pripravi projekta Konzorcij teran na
Interreg IIIA Slovenija –Italija. Projekt smo podprli nato kot partnerji, sodelovali pa bi tudi pri
implementaciji. Žal projekt ni bil odobren.
Prav tako smo kot partnerji sodelovali pri snovanju projekta Strateško izvedbeni predlog
tematskih poti občine Ilirska Bistrica. V projektu smo partnerji skupaj z občino HrpeljeKozina, Pivka ter Razvojnim centrom Divača. Projekt izvaja Razvojni center Ilirska Bistrica.
Projekt je bil odobren na Phare Slovenija – Hrvaška. Skladno s tem si delimo tudi določene
aktivnosti v projektu.
Preko javnih del podpiramo vzpostavitev in delovanje TIC-a, saj sofinanciramo 1 delavko
zaposleno na TIC Sežana.

2. Sklop aktivnosti : Podjetniška funkcija
2.1. Izvajanje vavčerskega sistema svetovanja
2.2 Informiranje in animiranje podjetnikov za udeležbo na
razpisih in
2.3. Izvajanje aktivnosti na področju diseminacije paketov
informacij do uporabnikov
2.4. Izvajanje dejavnosti lokalne referenčne informacijske
točke za strukturne sklade
2.5. Promocijske aktivnosti
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2.6 Izvajanje e VEM »Vse na enem mestu«
2.7. Izvajanje aktivnosti na področju pospeševanja grozdenja
in izvajanje aktivnosti na področju izvajanja PRIMe projektov
ad 2.1.) Značilnosti vavčerskega sistema svetovanja v letu 2005:
1. Vključenih 73 podjetij in 16 brezposelnih oseb.
2. V desetih mesecih tekočega leta je bilo opravljenih za 9.165.194 sit svetovanj ciljnim
skupinam.
3. Skupno je bilo opravljenih 2.373 delovnih ur splošnega in specialističnega svetovanja:
Þ od tega v okviru ORA oz. PPC :
156 ur splošnega generalističnega svetovanja,
255 ur specialističnih svetovanj ter
514 ur dela svetovalca organizatorja, ki administrativno vodi sistem .
Ker je vavčerski sistem svetovanja orodje za pomoč podjetnikom, smo opravljali
sami le tista svetovanja za katera imamo opravljane preizkuse znanja ter pridobljene
licence, ostala svetovanja so opravljali zunanji sodelavci ( npr. Tehnično-tehnološka
svetovanja v proizvodnjah, IT svetovanja, pravna svetovanja, svetovanja na področju
človeških virov, svetovanja v zvezi s celostno podobo podjetja, prijave na domače in
tuje razpise ...) Razmerje med zunanjimi in internimi svetovanji znaša 65 : 35 .
V sklopu vavčerskega sistema svetovanja so bile interno opravljene sledeče storitve:

Pregled finančnega stanja za subvencije na dan 28.11.2005:

Svetovalna
organizacija

Vir financiranja

Predvideno (SIT)

Angažirano (SIT)

Realizirano (SIT)

Stanje (SIT)

9.733.784,00

2.671.852,00

6.493.342,00

568.590,00

0

0

0

0

2.027.464,00

177.000,00

1.850.464,00

0

MKGP

0

0

0

0

MID

0

0

0

0

ARR

0

0

0

0

7.706.320,00

2.494.852,00

4.642.878,00

568.590,00

INKUBATOR
d.o.o., PPC Sežana
MG
MDDSZ/ZRSZ

MG EU

Pregled finančnega stanja za stroške delovanja sistema (triaže) na dan 28.11.2005:
Svetovalna
organizacija

Predvideno (SIT)

Angažirano
(SIT)

Realizirano
(SIT)

Stanje (SIT)

2.638.870,40

849.996,00

1.311.912,00

476.962,40

2.257.745,60

779.436,00

1.001.347,20

476.962,40

381.124,80

70.560,00

310.564,80

0

MKGP

0

0

0

0

MID

0

0

0

0

Vir financiranja

INKUBATOR d.o.o.,
PPC Sežana
MG
MDDSZ/ZRSZ
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ARR

0

0

0

0

MG EU

0

0

0

0

1. Poročilo o opravljenih svetovalnih storitvah za brezposelne osebe:
Do sredine meseca oktobra 2005 smo na področju sodelovanja z Zavodom za zaposlovanje
Republike Slovenije – Urad za delo Sežana, svetovali 28 osebam, za 4 osebe smo iz Uradov
za delo prejeli napotnice, vendar do uvodnega svetovalnega intervjuja ni prišlo, ker se
svetovani niso oglasili na našem naslovu. S 16 osebami smo sklenili pogodbo o vključitvi v
vavčerski sistem svetovanja, saj je bilo na podlagi opravljenega uvodnega svetovalnega
intervjuja mogoče sklepati, da so njihove podjetniške ideje realne in, da bodo ob udejanjanju
teh idej uspeli realizirano samozaposlitev obdržati najmanj dve leti. V našem podjetniškem
centru smo za omenjeno ciljno skupino svojih svetovancev izdelali tudi 9 poslovnih načrtov
na podlagi katerih so bodoči podjetniki pridobili 490.900 sit sredstev iz Evropskega
socialnega sklada, ki so jih namenili za plačilo odhodkov iz plač. Do konca letošnjega leta
bomo za brezposelne osebe vključene v vavčerski sistem svetovanja izdelali še 1 poslovni
načrt. Na tem mestu naj omenimo tudi dejstvo, da se bodo vsi svetovanci s katerimi smo
sklenili pogodbe o vključitvi v vavčerski sistem svetovanja samozaposlili in da svetovanja
izvajamo tudi za brezposelne osebe iz Urada za delo Ilirska Bistrica.
Þ Rezultat:
1.
2.

12 brezposelnih oseb se je z našo pomočjo samozaposlilo
10 izdelanih poslovnih načrtov za brezposelne osebe, ki so se
samozaposlile in pridobile skupno 4, 8 mio nepovratnih sredstev, 2
poslovna načrta za omenjeno ciljno skupino sta izdelala zunanja
svetovalca generalista.

2. Poročilo o opravljenih svetovalnih storitvah za delujoča podjetja:
Opis aktivnosti
1. Priprava investicijskega načrta za pridobitev
kredita banke
2. Priprava finančne analize za prijavo na razpis
Slovenskega podjetniškega sklada
3. Priprava investicijskega načrta za pridobitev
kredita Slovenskega podjetniškega sklada
4. Priprava investicijskega načrta za pridobitev
kredita Slovenskega podjetniškega sklada
5. Priprava investicijskega načrta za izgradnjo
poslovnih prostorov v OIC Hrpelje – 1.faza nakup
zemljišča

Ciljne skupine
uporabnikov
Emil Batič, Bar Flora

Dokazila
Račun/spis

Pokrajac Miroslav s.p.

Račun/spis

Metra d.o.o.

Račun/spis

Silkeb d.o.o.

Račun/spis

Godina d.o.o.

Račun/spis

Rezultat:
Þ 5 investicijiskih programov z namenom pridobitve sredstev za dokončanje že
začetih investicij oz sodelovanje na javnih razpisih.
Þ Z navedenimi programi so stranke pridobile 182.294.000 sit kreditnih sredstev in
15.569.685 sit nepovratnih sredstev
Cene storitev programa so za brezposelne osebe, prijavljene na ZRSZ, podzaposlene in
brezposelne osebe na kmetijah subvencionirane na naslednji način:
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·
·

brezposelnim osebam, prijavljenim na ZRSZ in podzaposlenim ter brezposelnim
osebam na kmetijah ceno/vrednost storitve programa 100% krije PCMG;
kmetijam, ki opravljajo osnovno ali dopolnilno dejavnost, do 50% cene/vrednosti
storitve programa krije PCMG, preostalo razliko pa prispevajo kmetije same.

Cene storitev programa so za ostale potencialne podjetnike in delujoča podjetja
subvencionirane na naslednji način:
·
·

ostalim potencialnim podjetnikom ceno/vrednost storitve programa do 100% krije
PCMG, vendar največ do 7.080,00 SIT z DDV/uro splošnega svetovanja oziroma
9.120,00 SIT z DDV/uro specialističnega svetovanja;
delujočim podjetjem do 50% cene/vrednosti storitve programa krije PCMG, vendar
največ do 3.540,00 SIT z DDV/uro splošnega svetovanja oziroma 4.560,00 SIT z
DDV/uro specialističnega svetovanja, preostalo razliko pa prispevajo podjetja sama.

Splošno
ponedeljek
sreda
petek

svetovanje

smo

imeli

9,00 -12,00
9,00 - 12,00
9,00 - 12,00

po

usklajenem
in
in

urniku

in

sicer:

14,00-16,00
14,00-16,00

V sklopu teh ur smo imeli še dodatne svetovalne ure, ki so namenjene zgolj nezaposlenim
osebam, ki jih k nam napoti Zavod RS za zaposlovanje, OE Koper. Urnik svetovanja za te
stranke bo ostal nespremenjen:
ponedeljek
10,00 - 12,00
sreda
10,00 - 12,00
in
14,00-16,00

Ad 2.2) Informiranje in animiranje podjetnikov za udeležbo na razpisih in
Ad 2.3) Izvajanje aktivnosti na področju diseminacije paketov
informacij do
uporabnikov
Ad 2.4) Izvajanje dejavnosti lokalne referenčne informacijske točke za strukturne
sklade, pooblaščene za informiranje zainteresirane javnosti s strani PCMG (JAPTI)

Tedensko smo razpošiljali po elektronski pošti elektronske publikacije kot so:
Þ Moj spletni priročnik,
Þ Dober dan partnerstva,
Þ Eic novice (dvakrat v mesecu).
Na enak način se je promoviralo različne dogodke, ki jih je prirejal PCMG (JAPTI) in so bili
zanimivi za podjetnike in ostale nosilce gospodarskih dejavnosti. Na predlog lokalnih
partnerjev (Banka Koper, Območna Obrtna zbornica Sežana, Območni zavod za
zaposlovanje) smo razpošiljali obvestila in novice. Poleg tega smo redno obveščali ciljne
skupine o dogodkih, ki jih je pripravljala ORA , kot so različni seminarji, usposabljanja,
predstavitve, delavnice, srečanja in drugi dogodki. Poleg tega smo kontaktirali z različnimi
mediji in razpošiljali različne članke, ki smo jih pripravili . Tudi v letu 2005 smo stalno skrbeli
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.
Poleg naštetim aktivnostim smo velik poudarek dalo tudi sledečim aktivnostim:
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Þ Vzdrževanje obstoječe baze elektronskih naslovov:
Najprej smo morali izvesti pregled razmer v obstoječi bazi elektronskih naslovov – izvedli
smo preveritev obstoječih elektronskih naslovov ter jih ažurirali. Istočasno smo preverili
elektronske naslove tistih podjetnikov, ki so se k nam vračali zaradi pre napolnjenosti e
nabiralnikov ali starih naslovov.
Þ Širitev obstoječe baze elektronskih naslovov:
S pomočjo novih javno izdanih podatkov o internetnih naslovih smo pregledali in uskladili
stanje obstoječe baze podatkov in vanjo dodali 46 na novo pridobljenih elektronskih
naslovov.
Rezultat:
Dosegli smo 30 % e- pokritost našega območja, kar je za 10 % več kot od nas zahteva
PCMG (JAPTI) !
Tabela: Prikaz števila posredovanih spletnih paketov informacij
Ciljna skupina

Število
uporabnikov

MMSP
Ostali (Občine, fizične osebe,
Srednja šola Srečka Kosovela
Sežana, Zavod za gasilno in
reševalno službo Sežana,
Študentje)

328
30

Število
posredovanih
paketov
informacij MSP
do konca
oktobra 2005
39
39

358

39

Dokazila
Da/ne

Da
Da

Način
Pošiljanja/distr
( e mail, pošta,
ostalo)
email
email

Ad 2.5) Promocijske aktivnosti:
Opis aktivnosti

Datum izvedbe

1. Predstavitev našega delovanja
belgijski delegaciji na obisku pri Območni
obrtni zbornici Sežana

04.03.2005

2. Lozej d.o.o. + mi predstavitev
dejavnosti PCMG in LPC/ORA
3. Predstavitev našega delovanja na
dnevu odprtih vrat Razvojnega centra
Ilirska Bistrica
4.Predstavitev
našega
delovanja
ministru regionalni razvoj na obisku
podjetniškega Inkubatorja Sežana
5. Strokovni posvet na Srednji šoli
Srečka Kosovela Sežana na katerem
smo predstavili naše delovanje in vlogo
PCMG
6. Srečanje s podjetniki občine Beltinci

17.02.2005

7. Predstavitev delovanja ORA in PPC
dijakom Srednje upravne šole iz
Ljubljane
Σ

31.03.2005

Število
udeležencev
25,
pripravljena
Power
point
predstavitev
v
angleščini
10

Poraba št.ur
15h

9h

35,
pripravljena
Power
point
predstavitev
60

8h

02.06.2005

132, sodelovanje
na okrogli mizi

8h

22.10.2005

25,
pripravljena
Power
point
predstavitev
50,
pripravljena
Power point

16 h priprave + 8 ur
izvedba

13.04.2005

24.11.2005

25h

4 h priprave +
predstavitev

1

h

94 h

V začetku decembra 2005 načrtujemo kot sedmi medijski dogodek leta 2005 izvedbo
»Podjetniškega zajtrka« z glavno temo »Pomen blagovnih znamk v EU«.
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Opis promocijske
aktivnosti
1. Priprava članka za
objavo v Oglasniku (občina
Sežana)
2. Posredovanje članka
občini Divača za objavo v
glasilu občine Divača
3. Priprava sporočila za
javnost – poslovna cona
Sežana – Primorske novice
Σ

Datum
izvedbe
Avgust 2005

Število
udeležencev
Število izvodov
4.500

Poraba št ur

September
2005

Število izvodov
1.500

3h

November
2005

Število izvodov
19.000

4h

15h

22h

Ad 2.6) Izvedba registracij s.p. preko vstopne točke e-VEM
Od 1.julija 2005 deluje Državni portal za poslovne subjekte e-VEM, ki omogoča registracijo
samostojnega podjetnika posameznika na enem mestu.
Da bi podjetnikom in lokalnim prebivalcem ponovno omogočili vpis v poslovni register, registracijo
sprememb in posredovanje podatkov za potrebe Davčne uprave RS, v domačem kraju, smo se
aktivno vključili v proces aktiviranja vstopne točke. Tako smo se 28.06.2005 udeležili usposabljanja na
Ministrstvu RS za javno upravo, preko katerega smo osvojili osnove, ki so potrebne za nemoteno
delovanje vstopne točke, za katerega smo tudi prejeli certifikat. Po udeležbi na usposabljanju smo
pričeli s pridobivanjem potrebne opreme, certifikatov in potrdil ter že 28.07.2005 postali peti izmed 37
podjetniških centrov, ki je postal aktivna vstopna točka.
Naziv registriranega s.p.

Poraba št. Ur/strošek

Opombe

1. Herman Lozej
2. Sejat Memišoski

Datum
registracije
01.08.2005
03.08.2005

10h=59.000 sit
14h=82.600 sit

3. Reyes s.p.
4. Zlatko Miklavec s.p.
5. Valter Vojska s.p.
6. Ervin Pandžič s.p.
7. Jasmina Krt s.p.
8. Štefan Čehovin
9. Dea – Milan Škapin s.p.

05.08.2005
16.08.2005
16.08.2005
17.08.2005
23.08.2005
31.08.2005
08.09.2005

4h=23.600 sit
5h=29.500 sit
4h=23.600 sit
4h=23.600 sit
3h=17.700 sit
6h=35.400 sit
3h=17.700 sit

10. Nives Mevlja s.p.

09.09.2005

5h=29.500 sit

11. Zoran Tuševski s.p.

19.09.2005

4h=23.600 sit

12. Ervin Pandžič

28.09.2005

2h=11.800 sit

13. Denis Ambrožič

03.10.2005

3 h=17.700 sit

14. Zoran Tuševski s.p.

10.10.2005

3h=17.700 sit

15. Jožef Šlenc
16. Jasmina Krt s.p.

13.10.2005
19.10.2005

4h=23.600 sit
2h=11.800 sit

17. Jasna Zuccarello
18. Olivija Stroda Ostrovska
SKUPAJ

21.10.2005
02.11.2005

3h=17.700 sit
3h=17.700 sit
82 h

Vpis v poslovni register
Vpis tujca v poslovni
register
Dodajanje dejavnosti
Izpis iz PRS
Izpis iz PRS
Dodana podružnica
Dodajanje dejavnosti
Vpis v poslovni register
Sprememba naslova
pravne osebe, dodajanje
dejavnosti, sprememba
firme
Dodajanje dejavnosti,
sprememba firme
Dodajanje dejavnosti,
sprememba firme
Sprememba naslova
pravne osebe, dodajanje
dejavnosti, sprememba
firme
Vpis v PRS in
posredovanje davčnih
podatkov DURSu
Dodajanje dejavnosti,
sprememba firme
Vpis v poslovni register
Izbris iz poslovnega
registra
Vpis v poslovni register
Vpis v poslovni register

V DECEMBRU 2005 JE BILO IZVEDEBIH DODATNO ŠE 5 REGISTACIJ.
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* urna postavka svetovalca generalista brez ddv=5.900 sit
** Glede na to, da pred pričetkom izvajanja aktivnosti vstopnih točk evem nismo imeli
možnosti obiskovati praktičnih usposabljanj za uporabo aplikacije in konkretnih navodil v
zvezi s svetovanjem posamezni stranki, je mogoče opaziti, da tudi enostavne operacije, kot
so dodajanje dejavnosti, spremembe naslovov ipd. Terjajo veliko več časa kot smo
predvidevali pred začetkom izvajanja del.
Še posebej zamudne so operacije vpisa v poslovni register Slovenije, saj pred vključitvijo
preverjamo pogoje za registracijo posamezne dejavnosti, kontaktiramo z drugimi pristojnimi
organi, se posvetujemo s specialisti na različnih področjih, prav tako navezujemo kontakte s
posameznimi inšpekcijskimi službami, Upravno enoto za izdajanje uporabnih in drugih
dovoljenj.
V času odkar smo aktivna vstopna točka smo se srečali z različnimi primeri, vsak je po svoje
specifičen in zato je iz obračuna stroška dela razvidno odstopanje. Gre namreč za to, da je
pred posamezno registracijo potrebno tudi preveriti različno zakonodajo. V našem primeru je
šlo za preverjanje Zakona o gradnjah, za registracijo dejavnosti osebe, ki ni državljan RS
smo nasploh porabili ogromno časa, zato pogosto stranka dejansko registracije ne opravi v
enem dnevu, seveda pa ima možnost registracije oziroma želene storitve koristiti na drugih
aktivnih vstopnih točkah, v kolikor se ne strinja z načinom dela naše evem točke.
Kot zanimivost naj omenimo, da smo za potrebe pričujočega poročila kontaktirali Upravno
enoto Sežana, ki od 04.07.2005 deluje kot ena od vstopnih točk in, da smo v času odkar smo
aktivna evem vstopna točka izvedli enako število operacij v sistemu.
Ad 2.7) Izvajanje aktivnosti na področju pospeševanja grozdenja in izvajanje aktivnosti
na področju izvajanja PRIMe projektov
Pogodba o izvajanju projekta PRIMe, nas je obvezovala izvajati aktivnosti do konca meseca
maja 2005, na podlagi omenjene pogodbe smo v letošnjem letu prejeli še 2,8 mio sit
sredstev.
Letošnje delovanje na področju pospeševanja grozdenja je bilo usmerjeno predvsem v
izdelavo vmesnega (polletnega) in končnega poročila za podjetniško povezavo CenDriWood,
ki je trenutno v pregledu na Ministrstvu RS za finance, potrditev le tega pričakujemo konec
meseca novembra 2005.
Za podjetniško povezavo Moderator pa so se izvajale promocijske aktivnosti, mrežo smo
predstavili na zaključni konferenci PRIMe, v kratkem pa pričakujemo tudi objavo predstavitve
mreže v Evropskem magazinu.
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3. Sklop aktivnosti : Razvoj človeških virov
Izvajali smo
o Izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja na področju
samozaposlovanja v sodelovanju z RZZS;
o Organizacija predstavitev in usposabljanj in posvetov;
o Sodelovanje v pri izvajanju projektov na področju človeških virov (Srednja
Šola Srečko Kosovel Sežana) – Projekt Skriti zaklad 2005/2006 – Učenje za
poklic v EU
o Sodelovanje in podpora projektu Mladinskega centra Podlaga - Vzpostavitev
multimedijskega centra na Krasu
o

Za Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana smo zasnovali projekt Ogenj
brez meja in vlogo na Javni razpis Interreg III A (junija 2005)

Projekt bo doprinesel k izboljšanju stabilnosti prostora in zmanjševanju tveganj. Zastavljen je
bil na podlagi visoke stopnje medsebojnega sodelovanja vseh vključenih partnerjev (Zavod
za gasilno in reševalno službo Sežana, Občina Sežana, Občina Divača, Občina HrpeljeKozina, Občina Komen, Kraška gasilska zveza Sežana, Občina Zgonik, Občina Repentabor)
z namenom učinkovitega izvajanja preventivnih in operativnih protipožarnih zaščitnih ukrepov
za ohranitev in varovanje naravnih virov in eko sistemov na Krasu s poudarkom na Naturi
2000. Projekt ni bil odobren.
o

Prijava projekta Razvoj človeških virov Krasa in Brkinov na Sklad za male
projekte julija 2005

Projekt povezuje človeške vire iz vseh panog (zaposlenih in brezposelnih oseb) z namenom
razvoja človeških virov in ustvarjanje pomoči pri zaposlovanju.

4. sklop aktivnosti: Integriran razvoj turizma in podeželja:
V letu 2005 je Ministrstvo za kmetijstvo oziroma Agencija za kmetijske trge in razvoj
podeželja v dveh rokih (spomladi in jeseni) objavila razpise za vseh 7 ukrepov. Pri nas
smo pisali poslovne načrte za 2 izmed 7 ukrepov, za diverzifikacijo in naložbe. Tako smo
poleg posameznih koordinacij in svetovanj v spomladanskem roku napisali 3 poslovne
načrte za ukrep diverzifikacija, 2 poslovna načrta za ukrep naložbe, v jesenskem roku pa
še 3 poslovne načrte za ukrep diverzifikacija. Skupaj je bilo za spomladanski rok
odobrenih 64,034 mio SIT na ukrepu diverzifikacija, naložbe in jesenski rok diverzifikacije
pa naj bi prinesla še 59,355 mio SIT sredstev na območje Krasa in Brkinov.

1. Koordinacija pri ponovnem kandidiranju na razpis EPD
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
2. Priprava poslovnega načrta za potrebe prijave na razpis
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
3. Priprava vloge in poslovnega načrta za potrebe prijave na
razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
4. Priprava vloge in poslovnega načrta za potrebe prijave na
razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Turistična
kmetija File,
Slope
Blokar
Viljem
Nadja
Brezovica
Zaro Bruno,
Izola
Grbec
Darko,
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5. Priprava vloge za potrebe prijave na razpis Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja
6. Priprava poslovnega načrta in vloge za potrebe prijave na
razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
7. Priprava poslovnega načrta in vloge za potrebe prijave na
razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
8. Priprava poslovnega načrta in vloge za potrebe prijave na
razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
9. Priprava poslovnega načrta in vloge za potrebe prijave na
razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Kobdilj
Renko
Milan,
Obrov
Skok Stojan,
Štorje
Radišič
Bojan,
Skopo
Grča
Bogdan,
Hruševica
Branko
Pečar,
Prešnica

10. Sodelovanje pri 2 vlogah kot svetovalci
V Sežani, novembra 2005

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