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Za leti 2009 in 2010 predvidevamo nadaljevanje izvajanja že ustaljenih dejavnosti.

Prednostna področja delovanja so razdeljena na dve temeljni in sicer: 
⇒ programiranje
⇒ 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; 
- Priprava  izvedbenih  projektov  in  koordinacija   aktivnosti  pri  prijavljanju

neposrednih spodbud za leto 2007 - 2009;
- Vključitev v izvajanje in priprava projektov iz Cilja 3 (Interreg Slo/Itaija),

Jadranska pobuda in Srednja Evropa 

Ena od prioritetnih nalog, ki jih bo ORA  izvajala tudi v letu 2009 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. V letu 2007 je bil pripravljen izvedbeni del regionalnega razvojnega
programa  za  obdobje  2007 – 2009,  na  podlagi  katerega se  bodo izvajali  in  prijavljalo  tudi
projekti v letu 2008. 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, kar pomeni, da bo ORA aktivno vključena
v delovanje programa tudi v bodoče.   

Glavnina dela bo usmerjena v :

1. Priprava in koordinacija posameznih projektov, ki jih bo območje prijavilo v izvedbeni
program RRP Južne Primorske  v letu 2007 za obdobje 2007 – 2009 in 2010-2013. 

2. Poleg priprave projektov bo vloga ORA v letih 2009 in 2010 izvajanje   informiranje
občinskih struktur v zvezi z predvidenimi razpisi, koordiniranje dela za nemotene prijave
in samo snovanje prijav na razpise, vse navedene naloge se izvajajo v  tesnem sodelovanju
vodstvom in strokovnimi službami  posameznih občin.

1.1. Regionalni razvojni program za obdobje 2007 – 2013 / razvojne spodbude

Razvojna  prioriteta  »Razvoj  regij«  zagotavlja  komplementarne  infrastrukturne  pogoje,  ki  temeljijo  na
iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot.
Usmerjena je na iniciative od spodaj navzgor in na operacije, ki so po svojem značaju in učinku
regionalnega pomena.
Za  zagotovitev  strateško  premišljenega  izbora  operacij  je  ključnega  pomena,  da  regije  pripravijo
regionalne razvojne programe, ki temeljijo na analizi razvojnih potencialov in priložnosti v posameznih
regijah,  tako da je z  odločitvijo  regionalno  specifičnih  prioritet  in  aktivnosti  zagotovljen  konsistenten  in  celovit
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razvojni pristop na regionalni ravni. Regionalni programi v svojih strateških izhodiščih upoštevajo strateške razvojne
dokumente, ki jih je Republika Slovenija sprejela kot podlago za usmerjanje razvojnih procesov v obdobju 2007-2013.
Ob tem na podlagi lastnih analiz in upoštevanja razvojnih potencialov določajo specifična prednostna področja na
katerih gradijo svoj prihodnji razvoj. Gre za razvojno prioriteto, ki bo s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih
operacijah, vendar decentraliziranih v prostoru, prispevala k doseganju celostne, notranje razvojne mobilizacije v
regijah in posledično v državi kot celoti. Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteženimi
gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in
kakovost zdravja ter bivalnega okolja  vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem
pomenu, ki optimalno izrablja vse  regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih
generacij.

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), vključenih v izvedbene načrte
regionalnih razvojnih programov in potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih vsebinskih področjih:
1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura
2. prometna infrastruktura
3. okoljska infrastruktura
4. razvoj urbanih naselij
_ operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih
_ operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega prometa
_ operacije vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture
_ celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij
5. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
6. socialna infrastruktura
_ socialnovarstvena infrastruktura
_ zdravstvena infrastruktura

1.2.  Sodelovanje  pri  izvajanju  in  pripravi  projektov iz  Cilja  3  –  Evropsko  teritorialno
sodelovanje in Jadranske pobude

1. Cilj 3 - Evropsko teritorialno sodelovanje

 Priprava projektov na področju razpisa Interrreg IIIA Slovenija – Italija bo možno na področjih:
spodbujanje podjetništva (zlasti MSP), turizma, kulture in čezmejne trgovine 
skupno  varstvo  in  upravljanje  naravnih  in  kulturnih  virov  ter  preprečevanje
naravnih in tehnoloških tveganj 
povezovanje med mesti in podeželjem
izboljšanje dostopa do transportnih, informacijskih in komunikacijskih omrežij in
storitev ter sistemov za ravnanje z vodami, odpadki in energijo 
povezovanje  zmogljivosti  in  infrastruktur,  zlasti  v  sektorjih  kot  so  zdravstvo,
kultura, turizem in izobraževanje

Tipi projektov:
 mali do 50.000 €
 standardni
 strateški z minimalno vrednostjo 1 mio €

 ORA  bo  predvidoma  kot  partnerica  sodelovala  v  enem  strateškem  projektu,  gre  za
projekt, ki sloni na dobrih praksah projekta Prime v katerem je bila ORA že partnerica in
v okviru katerega sta bila v sklopu ORE formirana dva, še danes delujoča podjetniška
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grozda.  Preko  novega  projekta  se  predvideva,  da  bo  ORA  prevzela  modul  v  sklopu
katerega bo delovala info točka v času trajanja projekta.

Predvidevamo tudi  ,  da  bomo za posamezne naročnike pripravljali  vloge na razpis,  saj  že v
trenutku  snovanja  pričujočega  dokumenta  dobivamo  ponudbe  za  sodelovanje  na  omenjenem
področju.

2. Jadranska pobuda

Upravičena območja, ki lahko sodelujejo: za čezmejno sodelovanje po IPA pravilih so NUTS 3
vzdolž Jadranskega morja: 
Na področju Slovenije lahko sodelujejo: obalno kraška, notranjsko-kraška in goriška regija.

Cilj  programa  je: krepitev  trajnostnih  razvojnih  sposobnosti  Jadranske  regije  preko  skupne
strategije partnerskega  delovanja v upravičenih območjih.

Prioriteta 1. Gospodarsko, socialno in institucionalno sodelovanje
 1.1 Raziskave in inovacije

1.2 Finančna podpora inovativnim MSP
1.3 Socialna, delovna in zdravstvena omrežja
1.4 Institucionalno sodelovanje

Prioriteta 2. Naravni in kulturni viri, preprečevanje tveganja
 2.1 Zaščita in krepitev  morskega in obalnega okolja
 2.2 Upravljanje z naravnimi in kulturnimi viri ter zaščita  pred  naravnimi  in
tehnološkimi nevarnostmi
 2.3 Varčevanje z energijo in obnovljivi energetski viri
 2.4 Trajnostni turizem

Prioriteta 3. Dostopnost in omrežja
3.1 Fizična infrastruktura
3.2 Trajnostna mobilnost
3.3 Komunikacijska omrežja

V tem sklopu je ORA partnerica v podjetniškem projektu «I-map« , ki je bil prijavljen v
letu 2008. V letu 2009 pričakujemo, da bomo zvedeli za rezultate tega razpisa. V primeru,
da bomo izbrani  se  bo  projekt  izvajalo  v  letih  2009-2011.  V projektu  sodeluje  sedem
partnerjev z različnih držav upravičenega območja. Namenjen je pospeševanju  MSPjev.
Skupna vrednost projekta znaša 2,3 mio €, v tej vrednosti bo znašal naš delež 118.470 €, če
bomo seveda izbrani. (Projekt je financiran s 85 % sredstvi ERDF, 15 % pa je potrebnih
lastnih sredstev.

3. Centralna Evropa

Na ta razpis smo se prijavili v letu 2008 s projektom » Urban spaces« skupaj s 13 partnerji.
Projekt je namenjen pripravam zasnov za  urejanje javnih površin namenjenih pešcem in
kolesarjem. Projekt je v letu 2008 šel skozi 1. stopnjo, v času priprave tega dokumenta se
pripravlja dokumentacija za 2. stopnjo odpiranja vlog. Vrednost projekta znaša 2,5 mio €,
v tem pa bo delež 210.010 €.(Projekt je financiran s 85 % sredstvi  ERDF, 15 % pa je
potrebnih lastnih sredstev.
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Aktivnost 2 : Podjetniška funkcija

• Izvajanje  vavčerskega  programa  svetovanja  v  ključno  z
izvajanjem  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

• Izvajanje aktivnosti na področju izvajanja projekta E-VEM  
• Izvajanje  registracij   samostojnih  podjetnikov  in  družb  z

omejeno  odgovornostjo  v  okviru  referenčne  točke  »Vse  na
enem mestu«

V skladu z neuradnimi navodili JAPTI se za leti 2009 in 2010  predvideva izvajanje naslednjih
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 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.   Brezplačno osnovno svetovanje za podjetnike.
3. Specialistično svetovanje .
4. Priprava in izdelava posameznih projektov po naročilu.
5.   Pomoč začetnikom pri preverjanju poslovnih idej in odpiranju podjetij.
6.   Priprava in izvajanje lokalnih razvojnih programov.
7.  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. Strokovna pomoč občinam pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov.
11. Izobraževanje/usposabljanje. 
12. Organizacija delavnic po tematskih področjih.
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13. Promocijska dejavnost. 
14. Nadaljevanje sodelovanja z razvojnimi institucijami, ki so nosilci  razvoja na   področju, ki ga pokriva
ORA ( Kmetijsko pospeševalna služba, OOZS, Sloveneta d.o.o., GZS, EIC Koper itd.).
15. 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  in dodatno še  150 ur in  460 ur specialističnih svetovanj.

2.1. Program vavčerskega svetovanja (PVS)

Za leti  2009 in 2010 predvidevamo nadaljevanje izvajanja Programa vavčerskega svetovanja s
tem, da smo že v letu 2008  ( z naše strani)  zagotovili pogoje za njegovo izvajanje. Tri zaposlene
smo uspešno opravile preizkus znanja iz poznavanja Navodil za izvajanje programa vavčerskega
svetovanja, kar je bil pogoj določen iz strani JAPTI, ki je veljal za izvajalce PVS na nacionalnem
nivoju. Vlasta Sluban je v letu 2007 s prijavo na poziv JAPTI podaljšala status svetovalke v
programu za dve leti.  V letu 2009 bo potrebno status svetovalke podaljšati.

Podjetniško funkcijo bo v obeh letih  vršila ORA predvidoma dveh nivojih: 
- na  nivoju  organizacijskega  vodenja  sistema  za  območje  5  občin  (  Divača,

Hrpelje-Kozina,  Ilirska Bistrica-s slednjo nam določa letni  razpis JAPTI in
Sežana)

- na   nivoju  specialističnega  svetovanja  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 Ocena števila potencialnih svetovancev
Potencialni podjetniki 5

Delujoča podjetja v tem: 
40

-Podjetja z razvojnim projektom 20
-Podjetja v rasti 15
-Podjetja v težavah 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.
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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).

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.

Značilnosti Programa vavčerskega svetovanja, ki so pomembne za njegovo operativno  izvajanje
v letu 2009 in 2010: 

1. Cene storitev programa (neto)  ostajajo spremenjene že od začetka delovanja sistema: 
20 EUR /uro  (neto) za svetovalca organizatorja; 
Cena specialističnega svetovanja pa že v letu 2007 ni bila predpisana. Svetovanec in svetovalec
jo dogovorita sama in to na veljavni originalni ponudbi, ki jo poleg obeh omenjenih strank potrdi
tudi svetovalec organizator. Omenjeni dokument je podlaga za izstavitev vavčerja.

2. V skladu z navodili JAPTI ciljna skupina kmetije in, prebivalstvo na podeželju ter brezposelne
osebe,  prijavljene  na  ZRSZ  niso  več   upravičeni  za  prejemanje  subvencij  iz  Programa
vavčerskega svetovanja. 

3. V sklopu te aktivnosti predvidevamo, da bomo opravili  letno med 200 in 250 ur storitev
svetovalca  organizatorja.  Izplačilo  za  delo  svetovalca  organizatorja  JAPTI  izvrši 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. Prav tako je potrebno omeniti, da imajo
računi že sedaj za opravljeno delo svetovalca organizatorja rok plačila 60 dni.   

V letu 2009 in 2010  bomo predvidoma opravili cca letno 250 ur dela svetovanj svetovalca specialista,
ki bodo namenjene predvsem pripravi vlog za črpanje EU sredstev ter svetovanja s področja financ
in investicije ter upravljanja in vodenja MSP.   
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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 2009 in 2010. 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 sklenjeno pogodbo in prejetimi pooblastili ( predvidevamo
podaljšanje izvajanja te pogodbe), 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, 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:
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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  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.
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  2009 in 2010 se bomo usmerili predvsem v  nadaljnji razvoj spletne strani, ki smo jo
okvirno postavili že v letu 2006.

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
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 različne spletne iskalce na internetu

2.4. Izvajanje  projekta  Vem in izvajanje registracij  samostojnih podjetnikov ter družb z
omejeno odgovornostjo 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, 2007 in 2008  nadgrajevalo.  V letu 2008 smo pričeli  tudi   z
izvajanjem registracij  družb  z  omejeno  odgovornostjo  Za  leti  2009  in  2010  je  predvidena
nadaljnje povečevanje  širitev  storitev tega sistema.    V predhodnih letih smo zaposleni že
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obiskovali usposabljanja namenjena referentom eVEM, saj se predvideva, da bomo z registracijo
družb z omejeno odgovornostjo pričeli že 01.02.2008.
Storitve vstopnih točk je mogoče koristiti na točkah  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 2008  omogočal pridobivanje potrebnih informacij, sodelovanje
na sprotnih  usposabljanjih  razpisanih s strani Ministrstva za javno upravo itd. 

Cilj operativnega izvajanja E-vem: V letih 2009 in 20108 načrtujemo , da se bomo  preko
E-Vem sistema v Sežani letno registrirali  cca 80 samostojnih podjetnikov in cca 20 družb z
omejeno odgovornostjo. 

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.  Problem bo v letih 2009 in 2010 še
bolj pereč, saj bodo postopki registracije družb z omejeno odgovornostjo zahtevni tako s
tehničnega kakor tudi vsebinskega vidika!

Aktivnost 3 :  Razvoj človeških virov

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 Sodelovanje z OOZ Sežana

Aktivnost 4 : Integriran razvoj podeželja

- koordinacija lokalnih turistični akterjev za skupno promocijo regije
- analiziranje turistične ponudbe regije in možnosti za razvoj cone
- spodbujanje vlaganj v obnovo in gradnjo turistične infrastrukture na podeželju
- 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
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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

V skladu z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje  2007 – 2013 predvideva izvajanje aktivnosti na večini od spodnjih področij iz 1 osi:

- Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu
- Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
- Zgodnje upokojevanje kmetov
- Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
- Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
- Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
- Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva
- Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
- Podpora skupinam proizvajalcev, pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje

za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
- Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev

V skladu z 52. členom Uredbe1698/05/ES iz 3. osi:
- Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 
- Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij
- Obnova in razvoj vasi
- Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

V skladu z 63. členom Uredbe 1698/05/ES iz 4. osi ( v nadaljnjem besedilu LEADER ):
- Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
- Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja
- Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja

4.1. Lokalna akcijska skupina Krasa in Brkinov 2009 in 2010

ORA Krasa in Brkinov je v letu 2008 pripravila vse potrebne akte (družbeno pogodbo, pravilnik
o delovanju LAS, pristopne izjavo, pravilnik o ocenjevanju projektov) za ustanovitev LAS. 
Gre  za  nadaljevanje  aktivnosti  Razvojnega  programa  podeželja  iz  leta  2006,  ko  je  takratni
programski odbor za pripravo tega programa, sprejel sklep (na seji 4.10.2006), da naj bi ORA
ustanovila programski odbor kot LAS (iz največ 9 članov) znotraj zavoda ter postala njegovo
strokovno-administrativno telo.  
ORA je potem po vzoru ostalih razvojnih agencij (RRC Koper,  Posoški razvojni center,  ROD
Ajdovščina)  ter  skladno z razpisom  Ministrstva za kmetijstvo za izbor in potrditev LAS-ov
pripravila predstavitev načina ustanovitve LAS,kot je upoštevano v zgornjih aktih, za sestanek na
občini Divača 12.3.2008, kjer so bili udeleženi vsi občinski predstavniki ter še za koordinacijo
županov 18.3.2008 na občini Sežana. 
Svet ORA se je na seji 27.8.2008 strinjal in potrdil zgoraj omenjene akte, kaor tudi, da ORA
postane upravljalec LAS ter s tem strokovno-administrativno telo, ki nudi pomoč pri delovanju
LAS in da se finančno poslovanje LAS vodi preko posebnega transakcijskega računa pri ORI.
ORA je nato sklicala skupščino LAS, 15.9.2008, na kateri se bo potrdilo vse akte o ustanovitvi
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LAS,  nato  bo  sklican  še  upravni  odbor,  kot  odločujoči  organ  ter  nadzorni  odbor  kot  organ
nadzora upravnega odbora in upravljalca.
V mesecu septembru 2008 bo oddana prijava na razpis Ministrstva za kmetijstvo za izbor in
potrditev LAS-ov. Če bo LAS Krasa in Brkinov s strani Ministrstva za kmetijstvo imenovan  kot
delujoča LAS, bo lahko sofinanciran za delovanje LAS do leta 2015 ter za izvedbene projekte.
Ministrstvo za kmetijstvo bo tako objavilo še en razpis za izvedbene projekte LAS, ki jih bo
moral  upravni  odbor LAS oziroma njegova ocenjevalna komisija  izbrati  na  internem razpisu
skladno s sredstvi, ki jih določilo Ministrstvo za kmetijstvo.
Občine  bodo  tako  morale  zagotavljali  deleže  sofinanciranja  za  delovanje  LAS in  izvedbene
projekte.

Aktivnost 5: Razvoj ORE

Kadrovsko strukturo zaposlenih v Območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov moramo  v
letih 2009 in 2010 okrepiti z enim zaposlenim. Tako, bi imela ORA štiri zaposlene. V ta korak
nas sili povečan obseg dela. Predvsem pa dela na projektih.

Za leti 2009 in 2010 predvidevamo širitev zaposlovanja in  koriščenje možnosti zaposlovanja
preko programa ZRSZ – program javnih del.
 
1. Direktor(ica):
- 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. Koordinator(ice)/vodje projektov II 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  se bo marca 2008 vrnila iz  porodniškega dopusta.

3. Koordinator(ice) projektov II s sledečim delovnim področjem:
- sodelovanje pri pripravi projektov
- sodelovanje pri izvajanju  projektov
- izvajanje informiranja o razpisih z uporabo različnih medijev
 

4. Koordinator(ice) projektov III s sledečim delovnim področjem (novo delovno mesto):
- sodelovanje pri pripravi projektov
- sodelovanje pri izvajanju  projektov
- izvajanje informiranja o razpisih z uporabo različnih medijev
- izvajanje funkcije pripravnika za Program vavčerskega svetovanja

Na ta  način  bodo zagotovljeni  minimalni  kadrovski  pogoji  za  izvajanje  dejavnosti  Območne
razvojne agencije Krasa in Brkinov.
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V letu 2009  se predvideva začasna selitev iz obstoječih prostorov v prostore Inkubatorja
ter po dokončani adaptaciji občinske zgradbe ponovna preselitev v prostore občine.  Zaradi
navedenega  se  nam  bodo  povečali  tako  stroški  tako  najemnine  in   stroški  selitve.
Ocenjujemo, da bodo le ti znašali  3.530 €. V navedenih letih bo potrebno ponovno vlagati v
obnovo  iztrošene  računalniške  opreme   ter  nabavo  novih  dodatnih  računalniških
programov ter računalniškega servarja v višini 3.575 €.. 

Sicer pa bo 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);
• 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  notranjsko-

kraško  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   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, Hrpelje-
Kozina, 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;
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• 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, september 2008
                                                                                                         Gradivo pripravila:
                                                                                                    Vlasta  Sluban, univ.dipl.ekon. 
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