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Za leto  2012 predvidevamo nadaljevanje izvajanja ţe 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 ţupani občin ustanoviteljic;  

- Koordinacija   interesov na  Regionalnem nivoju;  

- Priprava izvedbenih projektov in koordinacija  aktivnosti pri prijavljanju 

neposrednih spodbud za leto 2010 - 2012; 

- 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 2012 je  izvajanje  Regionalnega 

razvojnega programa Juţne primorske statistične regije v katero  so vključene občine  Divača, 

(Ilirska Bistrica), Izola, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Piran in Seţana skupaj z  razvojnimi 

agencijami s tega območja. V letu 2010 je bil pripravljen izvedbeni del regionalnega razvojnega 

programa  za obdobje 2010 – 2012, na podlagi katerega se bodo izvajali in prijavljali tudi 

projekti v letu 2012. Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov  je ţe v letu 2006 dosegla, da 

je njena predstavnica imenovana za podpredsednico Programskega  sveta za pripravo RRP v 

statistični regiji  in vodjo odbora za razvoj podeţelja, 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 2012  za obdobje  2010-2012.  

 

2. Poleg priprave projektov bo vloga ORE v letu 2012 izvajanje informiranja 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  z 

vodstvom in strokovnimi službami  posameznih občin. 

 

3. Sodelovanje pri izvajanju pripravljalnih aktivnostih za izdelavo regionalnega razvojnega 

programa Južne primorske regije za obdobje 2014 - 2018 
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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 
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 moţno 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 podeţeljem 

 izboljšanje dostopa do transportnih, informacijskih in komunikacijskih omreţij in 

storitev ter sistemov za ravnanje z vodami, odpadki in energijo  

 povezovanje zmogljivosti in infrastruktur, zlasti v sektorjih kot so zdravstvo, 

kultura, turizem in izobraţevanje 
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Tipi projektov: 

  mali do 50.000 € 

  standardni 

  strateški z minimalno vrednostjo 1 mio € 

 

 

 

 

1.3. Sodelovanje pri izvajanju projektov v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 

Slovenija – Italija 2007 - 2013 

 

KRAS - CARSO 

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov sodeluje kot projektni partner v projektu CARSO-

KRAS v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013. Projekt se je 

začel izvajati s 1.1. 2010 in se bo zaključil aprila 2013. Namen projekta je spodbujati trajnostno 

teritorialno integracijo homogenega območja Krasa kot enega izmed najpomembnejših 

čezmejnih območji med Slovenijo in Italijo. Cilj projekta so aktivnosti, ki bodo zagotavljale 

trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo s skupnimi strategijami na čezmejni 

ravni. Izdelani bodo praktični dokumenti – smernice za lokalne javne uprave (občine in 

pokrajine). Predvidenih je več konkretnih posegov, ki bodo izboljšali privlačnost teritorija in 

ustanovitev več stalnih mreţ sodelovanja: mreţa informativnih centrov in Ţivega muzeja Krasa, 

mreţa poti in intinerarijev.   

Celotni upravičeni izdatki partnerja (ORA) na projektu so predvideni na 65.000 EUR, in sicer 

10.000 EUR za zaposlene ter 55.000 EUR za informiranje in obveščanje.  

Aktivnosti, ki jih bo v okviru projekta izvajala Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov v 

letu 2012 bomo izvajali v dogovoru z vodilnim partnerjem projekta. 

Skupaj znesek navedenih aktivnosti za leto 2012  predvidoma znaša 12.500 EUR.  

 

ICON 

Kot projektni partner sodelujemo tudi v projektu ICON v okviru Programa čezmejnega 

sodelovanja Slovenija Italija 2007- 2013. Projekt se je začel izvajati 1.4.2010 in bo zaključen 

31.3.2013. Namen projekta je povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij celotnega 

območja programa s pomočjo mreţenja in povezovanja. Predvideno je sodelovanje, prenos 

znanja in tehnologij, inovativnosti in internacionalizacije. Partnerstvo projekta sestavljajo vse 

ključne podjetniške podporne institucije iz programskega območja na obeh straneh meje, ki 

zdruţujejo in predstavljajo vsa mala in srednja podjetja na tem območju. Jedro projekta se nanaša 

na vzpostavljanje povezav (mreţe, grozdi, platforme) med podjetji, ki lahko tako povečajo lastno 

konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti teritorija. Sodelovanju med institucijami 

za podporo podjetništvu na obeh straneh meje so namenjene aktivnosti, s katerimi se bo 

prenašalo znanje, izkušnje ter sodelovanje med njimi. Razvite bodo skupne storitve za 

internacionalizacijo podjetij, tudi s pomočjo novih tehnologij in virov informacij. Vključene 

bodo depriviligirane skupine (starejši, upokojenci) in tiste, ki imajo potencial za aktiviranje v 

podjetniškem okolju (mladi), za katere je predviden sistem čezmejnih delovnih praks.  

Celotni upravičeni izdatki partnerja (ORA) na projektu so predvideni na 67.913 EUR za 

zaposlene na projektu.  

V okviru projekta bomo v letu 2012 izvajali naslednje aktivnosti: 

 - pomoč pri koordinaciji in upravljanju projekta,  

- pomoč pri povezovanju ustanov za podporo malim in srednje velikim podjetjem v vseh 

sektorjih, 
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- pomoč pri izvedbi orodja za čezmejno bazo podatkov  

- pomoč pri zbirki podpornih ukrepov,  

- pomoč pri vzpostavitvi podjetniških povezav (mreţ/grozdov/platform),  

- pomoč pri oblikovanju ukrepov za vključevanje mladih in starejših v podjetniško okolje 

- pomoč pri promocijskih aktivnostih  

Strošek zaposlenih za delo na projektu v letu 2012 bo znašal 24.459 EUR. 

 

FOKUS – žensko podjetništvo 

 Oddana je tudi vloga za standardni projekt  FOKUS – ţensko podjetništvo. Vloga je v 

ocenjevalnem postopku.  Glede na vloţeno vlogo pa predvidevamo izvajanje projekta tudi v letu 

2012. 

 

 

 

2. Jadranska pobuda 

 

Upravičena območja, ki lahko sodelujejo: za čezmejno sodelovanje po IPA pravilih so NUTS 3 

vzdolţ 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 omreţja 

 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 omreţja 

 

V tem programu nimamo predvidenih projektov. 

 

 

 

 

 

 

3. Centralna Evropa 
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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 v urbanih naseljih. Projekt je bil v letu 2009 odobren in se trenutno izvaja. 

Celotna vrednost projekta znaša 2,5 mio €, v tem pa ima ORA delež v višini 192.900 €. 

(Projekt je financiran s 85 % sredstvi ERDF, 15 % pa je potrebnih lastnih sredstev. 

Projekt se izvaja v časovnem obdobju 3 let. V obravnavanem letu  bomo pripravili le še 

končno poročilo, saj se bo projekt končal konec 2011 leta, zato ga v letu 2012 ni predvideno 

izvajanje razen izdelave končnega poročila.  

 

 

Aktivnost 2 : Podjetniška funkcija 

 
 Informiranje in animiranje podjetnikov za udeležbo na 

razpisih 

 Priprava razvojnih programov 

 Promocijske aktivnosti 

 Izvajanje aktivnosti na področju diseminacije paketov  

informacij do uporabnikov 

 Izvajanje aktivnosti na področju izvajanja projekta E-VEM   

 Izvajanje registracij in drugih postopkov samostojnih 

podjetnikov in družb z omejeno odgovornostjo v okviru 

referenčne točke »Vse na enem mestu« 

 

ORA  bo nadaljevala  z izvajanjem  funkcije pospeševanje podjetniškega razvoja s tem, da bomo  

nudili 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. 

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.  

 

 

 

2.1. Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM   na lokalnem  

nivoju za leto  2012   
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Predvidevamo, da se bomo v začetku leta  2012 oz. konec leta 2011  prijavili na  Javni razpis za 

dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na 

lokalnem nivoju za leto 2012 – 2013 . V primeru uspešne prijave , bomo tudi v letu 2012 izvajali 

podporne storitve.  

 

Predvidevamo izvajanje ustaljenih aktivnosti v skladu z obstoječimi  pooblastili so 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. 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 Seţana, Območni 

zavod za zaposlovanje) se bo razpošiljalo obvestila in novice, ki jih ti subjekti ţelijo 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, materialov na frekventne 

točke, kot so na primer občinski uradi, knjiţnice, Območna obrtna zbornica Seţana in podobne 

ter posredovanje prej naštetih gradiv strankam ORE in posredovanje gradiv ob različnih 

dogodkih, ki se jih udeleţuje 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 aţurirati. 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. 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, kot tudi na različnih 

promocijskih aktivnostih, ki jih bomo izvajali. 

 

 

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. Od leta 2008 izvajamo tudi registracije druţb z 

omejeno odgovornostjo in druge postopke kot so enostavne spremembe pri d.o.o., izbrisi podjetji, 

vpisi v davčni register. 

 

 

 

Cilji operativnega izvajanja v letu 2012 :   
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1. cca. 500 ur  podjetniških svetovanj 

2. vsaj 10 delavnic: 2 delavnice za osnovnošolce 

                                        2 delavnici za srednješolce 

                                        2 delavnici za potencialne podjetnike 

                                        2 delavnice rastoča podjetja 

                                        2 delavnici za brezposelne osebe  

       3.  Posredovanje spletnega priročnika : 52 številk 

       4. Izvedba 80- 90  postopkov registracij  samostojnih podjetnikov in gospodarskih druţb z 

omejeno odgovornostjo.  

 

 

 

 

2.2. Razvoj spletnih in drugih instrumentov za disiminacijo informacij 

 

V letu  2011 se bomo usmerili predvsem v  nadaljnji razvoj spletne strani, ki smo jo okvirno 

postavili ţe 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 

 

 

 

 

 

2.3. Aktivnost lokalne  informacijske točke  za strukturne sklade  

 

Aktivnost lokalne info točke za strukturne sklade bomo izvajali tudi v letu 2012. Stranke, lokalno 

prebivalstvo, institucije – nosilke gospodarskega razvoja in ostale interesente bomo po 

ustaljenem načinu informirali o aktualnih razpisih ter z njimi povezanimi sredstvi, ki so/bodo na 

voljo iz različnih Strukturnih skladov EU in aktualnimi novostmi na  področju dela in ţivljenja 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 
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strankam na razgovorih na sedeţu 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 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 pri izvajanju projektov pospeševanja podjetništva med mladimi   

(Srednja Šola Srečko Kosovel Seţana, Osnovna šola Seţana) 

o Sodelovanje z OOZ Seţana 

 

 

 

 

Aktivnost 4 : Integriran razvoj podeželja 
 

- koordinacija lokalnih turistični akterjev za skupno promocijo regije, 

- analiziranje turistične ponudbe regije in moţnosti za razvoj cone, 

- spodbujanje vlaganj v obnovo in gradnjo turistične infrastrukture na 

podeţelju, 

- vpenjanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo, 

- vključevanje v različne turistične mreţe in poti, 

- vzpostavljanje grozdov;  

- razvoj podeţelja z razvojem kmetijskih dejavnosti na osnovi višje dodane 

vrednosti -  uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kot ene od osnov za 

ohranjanje poseljenosti podeţelja v sodelovanju in koordinaciji z Kmetijsko 

svetovalno sluţbo v Seţani; 

- 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 podeţelja 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 
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- 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 podeţelja 

 

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 2012 

 

 

V letu 2009, 15.4.2009 smo prejeli odločbo, kjer nas je Ministrstvo za kmetijstvo pripoznalo kot 

delujoča LAS, v skladu s tem so našemu območju bila dodeljena sredstva za vodenje LAS ter 

izvedbene projekte. Tako LAS enkrat letno pripravi razpis za izvedbene projekte, ki se lahko 

izvajajo naslednje leto, na Ministrstvo pa je te projekte v obliki letnega izvedbenega načrta 

potrebno oddati v potrditev. 

 

Predvidena višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov za leto 2012 je 

144.414,54 EUR. Rok za oddajo projektnih predlogov za leto 2012 bo predvidoma v drugi 

polovici leta 2011. Nato mora LAS Krasa in Brkinov pripraviti še Letni izvedbeni načrt za leto 

2012 in ga oddati v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

V letu 2012 pa se nadaljuje izvajanje medregijskega projekta sodelovanja in sicer projekt »Kraški 

mozaik okusov« (Kraška vinska cesta), skupna vrednost projekta 76.525,00 EUR, predvideno 

sofinanciranje s strani MKGP 80%. 

 

Občine bodo tako morale zagotavljali deleţe sofinanciranja za delovanje LAS in izvedbene 

projekte. 

 

 

Aktivnost 5: Razvoj ORE 

 
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov ima trenutno štiri zaposlene (ena delavka je na 

porodniškem dopustu). Glede na splošno gospodarsko stanje ne predvidevamo povečevanja 

zaposlenih: 

 

1. Vlasta Sluban – direktorica, vodja projektov I:  

- 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. 
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2. Nataša Matevljič ( vodja projektov II , zaposlena za nedoločen čas-  porodniški dopust do 

predvidoma  do konca 2011, nadomešča jo Lara Štembergar): 

- priprava projektov, 

- pomoč pri izvajanju projektov, 

- Las Krasa in Brkinov, 

- razvoj podeţelja. 

 

3. Lara Štembergar (koordinator projektov III, zaposlena za določen čas sredstva 

pridobivamo z Javnega razpisa ZZRS): 

                                 - delovanje  in koordiniranje LAS Krasa in Brkinov,  

                                 - priprava projektov na podeţelju, 

- pomoč pri izvajanju projektov. 

 

      4. Dolores Kovšca  ( koordinator projektov II, zaposlena za določen čas):  

- sodelovanje pri pripravi projektov, 

- sodelovanje pri izvajanju  projektov, 

- izvajanje VEM storitev. 

 

     5.  Andrej Samec ( zaposlen preko javnih del za dobo 12 mesecev) 

                                      - pomoč pri izvajanju delovnih nalog 

 

Na ta način bodo zagotovljeni minimalni kadrovski pogoji za izvajanje dejavnosti Območne 

razvojne agencije Krasa in Brkinov. 

 

V letu 2012 bo potrebno  vlagati v obnovo iztrošene računalniške opreme  ter nabavo novih 

dodatnih računalniških programov. Predvidevamo vlaganje v višini  1.533 €.  

 

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 Juţne 

Primorske 

 

ORA bo na lokalnem nivoju tudi v naprej sodelovala z : 
 

 Občinami  ustanoviteljicami;  

 Lokalnem razvojnem partnerstvom; 

 Delujočimi  podjetji  (male in srednje velike druţbe po Zakonu o gospodarskih 

druţbah in samostojni podjetniki posamezniki); 

 Ostali potencialni podjetniki; 

 Kmetijami in prebivalstvom na podeţelju; 

 Ostalim  prebivalstvom. 
 

Na regionalnem nivoju bo sodelovala z : 

 

 Regionalno razvojno agencijo Juţne Primorske;  

 Ostalimi regionalnimi razvojnimi agencijami , predvsem notranjsko-

kraško regionalno razvojno agencijo in Regionalno razvojno agencijo 

Severne Primorske;  
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 ARR – regionalna pisarna Štanjel; 

 Zamejskim deţelnim gospodarskimi zdruţenjem. 

 

Iz navedenega izhaja temeljne naloge  Območne razvojne agencije: 

 izvajanje programov in projektov na področju pospeševanja podjetništva, razvoja 

podeţelja 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 Seţani, oktober 2010 

                                                                                                         Gradivo pripravila: 

                                                                                                    Vlasta  Sluban, univ.dipl.ekon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


