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POVZETEK OSNOVNIH ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2008:

1. Priprava 21 projektov za občine ustanoviteljice, ki izhajajo iz Izvedbenega programa
Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007 – 2009. Skupna vrednost
prijavljenih projektov  10,350 mio EUR, od tega znašajo EU sredstva  7,120 mio
EUR.

2. Priprava 3 vlog za področje podeželja. Skupna vrednost  projektov  672 tisoč EUR,
od tega EU sredstva  337 tisoč EUR.

3. Funkcijo pospeševanja podjetništva smo izvrševali s sledečimi dejavnostmi za
katere je bila v letu 2008 značilna:

- Stagnacija izvajanja Vavčerskega programa svetovanja zaradi zmanjšanih
sredstev na državnem nivoju, kar je imelo kot posledico časovno omejitev
izvajanja programa. S tem je bilo okrnjeno izvajanje svetovanja na področju
pospeševanja podjetništva.

- Prijava 4  projektov za podjetništvo.  Skupna vrednost  projektov  6,045 mio
EUR, od tega EU sredstva  3,808 mio EUR.

- Nadaljevanja in nadgradnja izvajanja  dejavnosti točke VEM »Vse na enem
mestu«,  kjer smo kot pooblaščena  organizacija  pridobili, poleg  v letu 2006
že pridobljenega pooblastila za registriranje samostojnih podjetnikov, še javno
pooblastilo za izvajanje registracijskih postopkov za družbe z omejeno
odgovornostjo. Rezultat. Izvedenih 130 registracijskih postopkov za 82
strank v postopku.

- Izvedba svetovanj 230 strankam ( podjetniki, fizične osebe…)
- Dopolnjevanje elektronske baze, ki služi za obveščanje o javnih razpisih.

Trenutno je vanjo 830 vključenih, kar predstavlja 45 % podjetnikov.
- Izvedli smo 4 delavnice na različne teme z udeležbo  45 slušateljev

4. Funkcijo usmerjanja in programiranja razvoja območja smo izvrševali s pripravo dveh
razvojnih programov, ki sta trenutno v sklepni fazi sprejemanja na Občinskih svetih:

- Razvojni program podeželja za območje  občin ustanoviteljic za obdobje 2007
– 2013

- Razvojni program občine Divača za obdobje 2007 – 2013
- Na področju podeželja smo 15.09.2008 ustanovili Lokalno akcijsko skupino

Krasa in Brkinov 

5.  Sodelovanje pri prijavah skupnih projektov na mednarodne in bilateralne razpise 

6. Sodelovanje pri Garancijski shemi Južne Primorske in Štipendijski shemi Južne
Primorske

V  letu  2008  je  znašalo  razmerje  med  sredstvi  s  katerimi  občine
ustanoviteljice  financirajo  redno  dejavnost  in  pridobljenimi  sredstvi
33.108  €  /  11.965.397,97  €,  kar  pomeni,  da  smo  na  vsak  vložen  €  v
Območno  razvojno  agencijo  pridobili  za  naše  območje  361,41  €
nepovratnih  EU sredstev.  
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1. Sklop aktivnosti :  Razvojna funkcija

1.1. RRP

ORA  je  v  letošnjem  letu  aktivno  sodelovala  pri  pripravah  in  prijavah  različnih  projektov
Izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 2007 - 2009.

V letu 2008 sta bila  objavljena dva javna razpisa za prednostno usmeritev » Regionalni
razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za 2007-2013 , razvojne prioritete »Razvoj regij«. Ker so občine ustanoviteljice bile uspešne
že pri tretjem javnem razpisu, se glede na dogovor v regiji niso prijavile na četrti razpis.

Občinam smo pripravili vse potrebne dokumente za prijavo na razpis in koordinirali celotno
območje Krasa in Brkinov glede namenskosti prijav in terminskem usklajevanju.

• Občina  Sežana:   Rekonstrukcija ceste Majcni – Štorje (Vrhe)
• Občina Hrpelje – Kozina:  Kanalizacija Kozina Jug

Sredstva so bila odobrena, zato se obe investiciji  izvajata v skladu s terminskih in finančnim
načrtom.

1.2.  Razvoj obmejnih področij s Hrvaško

V  letu 2008 je bil objavljen drugi javni razpis za prednostno usmeritev » razvoj obmejnih
območij  s  Hrvaško  «   v  okviru  operativnega  programa  krepitve  regionalnih  razvojnih
potencialov za 2007-2013 , razvojne prioritete »Razvoj regij«. Od občin ustanoviteljic se je
glede na kriterije lahko prijavila le občina Hrpelje – Kozina. Občini  smo pripravili  prijavno
dokumentacijo za dva cestna odseka in sicer:

• Rekonstrukcija javne poti Tublje -  Brezovica
• Rekonstrukcija lokalne ceste Brezovo Brdo – Rjavče

Obe vlogi  sta  bili  odobreni  rekonstrukcija  navedenih  cestnih  odsekov poteka v  skladu  s
prijavo. 

•
1.3.  Projekti financirani v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin

Občine so bile tudi letos upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v
lokalno  javno  infrastrukturo  in  investicij  posebnega  pomena  za  zadovoljevanje
skupnih potreb in interesov prebivalcev občin.

Tako  smo  neposredno  po  objavi  razpisa  iz  strni  SVLR  kontaktirali  strokovne  službe
ustanoviteljic  ter se z njimi dogovorili o sodelovanju pri pripravi dokumentacije in  projektov
oziroma Dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP).

Naše delo je zajemalo pripravo dokumentacije za investicije v lokalno javno infrastrukturo, in
sicer za:

− občinsko prometno infrastrukturo in
− komunalno infrastrukturo.
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• Občini Sežana smo pripravili DIIP in vlogo : Cesta (Sežana – Voglje)
• Občini Divača – DIIP: Cesta (Brežec)
                                           Cesta (Misliče – Vatovlje)
• Občini Hrpelje – Kozina – DIIP in vlogo: Vodovod (Golac- Poljane)

Sredstva za zgoraj  navedene projekte so bila  pridobljena ,  projekti  pa so bili  izvedeni  v
časovnih  obdobjih  kot  so  jih  predvidevale  pogodbe.  Skrajni  rok  za  zaključna  poročila  je
15.01.2009.

1.4.  Razvojni program občine Divača 2007 - 2013

V letu 2008  smo kot razvojna agencija na pobudo  občine ustanoviteljice pripravili Razvojni
program občine Divača za obdobje 2007 – 2013.  Program je bil prvič obravnavan na  16.
seji Občinskega sveta. Na prvi obravnavi , ki je bila dne 13.11.2008 je potrdila vse  pripombe
in  dopolnitve,  tako,  da  je  bilo  na  seji  Občinskega  sveta  Občine  Divača  dne 04.12.2008
sprejeto končno besedilo Razvojnega programa občine Divača 2007 – 2013.

1.5. Podeželje

V letu 2005 so občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana po medsebojnem dogovoru
sprejele odločitev za pripravo Razvojnega programa podeželja v skladu z razpisom
Ministrstva za kmetijstvo,  gozdarstvo in prehrano.  Za prijavitelja  so občine skladno z
razpisom izbrale občino Sežana, za izvajalca in pripravljalca programa pa je bila izbrana
Območna  razvojna  agencija  Krasa  in  Brkinov.   Prijava  na  razpis  Ministrstva  je  bila
uspešna in v letu 2005 ter 2006 so se pridobila državna sredstva za pripravo programa. V
letu 2005 in 2006 je ORA skupaj  z občinami in KSS tako izvedla 13 delavnic, ki  so bile
razporejene  po  območju  občin,   na  podlagi  teh  se  je  pričel  pripravljati  program razvoja
podeželja za navedene občine ter aktivnosti za vzpostavitev LAS (lokalne akcijske skupine). 

Nadaljevanje takratnega razpisa je bila objava javnega razpisa za izbor in potrditev
LAS, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa Leader v letu 2008. 
V skladu s tem razpisom se je noveliral Razvojni program podeželja Krasa in Brkinov ter
ustanovila Lokalna akcijska skupina -  Las Krasa in Brkinov, ki naj bi  skrbela za izvajanje
aktivnosti tega programa. 

Aktivnosti za pripravo Razvojnega programa podeželja Krasa in Brkinov:
1.pregled obstoječega dokumenta in pridobivanje novih statističnih podatkov,
2. preučitev ustreznih uredb in dokumentov za pripravo RPP Krasa in Brkinov (Uredba o

ukrepih 1.,3. in 4. osi, Uredba Sveta št.1698/2005 z dne 20.9.2005 o podpori za razvoj
podeželja iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj  podeželja,  Program razvoja
podeželja RS 2007-2013, Smernice in priporočila za izvajanje pristopa Leader v RS
2007-2013, navodila dana na posvetih Ministrstva)

3.dogovarjanje  z  občinami  za  dodelavo  in  novelacijo  strategije  (sodelovanje  in
dogovarjanje s posameznimi referenti mesečno),

4.skupni sestanek predstavnikov občin 12.3.2008 na občini Divača,
5.sodelovanje in predstavitev aktivnosti še na kolegiju županov 18.3.2008 in 7.10.2008 na

občini Sežana,
6.priprava pozivov za predložitev pripomb,
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7.pozivanje prebivalcev treh občin k predložitvi pripomb in projektnih idej za novelacijo
strategije (poziv predložen v občinska glasila, na občinske internetne strani, preko e-
mailov, preko občinskih referentov),

8.sprejem in sestanki z lokalnim prebivalstvom ob predložitvi pripomb in projektnih idej,
9.sodelovanje z občinskimi službami pri dodelavi strategije,
10. priprava gradiva z obrazložitvami za občinske svete in odbore.

Aktivnosti za ustanovitev Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov:
1.priprava in predstavitev aktivnosti za ustanovitev LAS na sestanku s predstavniki občin

12.3.2008 na občini Divača,
2. priprava aktov za ustanovitev LAS po posvetovanju z ostalimi agencijami (družbena

pogodba,  pravilnik  o  delovanju  LAS,  pravilnik  o  ocenjevanju  projektov,  pristopne
izjave),

3.sodelovanje z odvetniško pisarno pri pripravi aktov (račun 18.9.2008 v znesku 660,96
EUR)

4.predstavitev aktivnosti za ustanovitev LAS na Svetu zavoda ORA,
5.oglaševanje in promocija za ustanovitev LAS ter poziv k včlanitvi v LAS (v občinskih

glasilih, Primorskih novicah, na internetnih straneh občin in ORA),
6. sklic in vodenje ustanovne skupščine LAS (skupščina sklicana 15.9.2008), upravnega

odbora  LAS  (ustanovljen  23.9.2008)  ter  nadzornega  odbora  LAS  (ustanovljen
23.9.2008),

7.odprtje posebnega TRR za potrebe LAS,
8.sodelovanje na posvetih Ministrstva za kmetijstvo o LAS-ih,
9.predstavitev  aktivnosti  še  na  kolegiju  županov  18.3.2008  in  7.10.2008  na  občini

Sežana,
10. priprava  dokumentacije  za  prijavo  na  Javni  razpis  pri  Ministrstvu  za  kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano, za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do
sredstev za izvajanje pristopa Leader. 

Rezultat:
              -   3 vloge odobrene za področje podeželja 
              -   1 v  izdelavi 
              -    Ustanovljena LAS Krasa in Brkinov
              -   Pripravljen Razvojni program podeželja (strategija in zaključna faza pred

prijavo na razpis za izbor in potrditev LAS, upravičenih do sredstev za
izvajanje pristopa Leader v letu 2008, predviden rok oddaje 15.12.2008
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2. Sklop aktivnosti : Podjetniška funkcija

2.1. Izvajanje Programa vavčerskega svetovanja  
2.2  Informiranje  in  animiranje  podjetnikov  za  udeležbo  na
razpisih
2.3.  Izvajanje  aktivnosti  na  področju  diseminacije  paketov
informacij do uporabnikov
2.4. Promocijske aktivnosti
2.5.  Izvajanje  VEM »Vse na enem mestu« 

2.1 Značilnosti Programa vavčerskega svetovanja (PVS)  v letu 2008: 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da smo v letošnjem letu začeli Program vavčerskega
svetovanja  izvajati  šele  v  mesecu  juniju.  Na  nivoju  države  so  bila  sredstva  omejena  in
izredno nizka, kar je imelo za posledico tudi slabše koriščenje sredstev.

V letošnjem letu smo v program vključili 39 subjektov iz cilje skupine delujočih podjetij. 

Skupno  so  svetovanci  izkoristili  za  46.218,85  Eur  subvencijskih  sredstev  za  1.450  ur
svetovanj.

Struktura koriščenih  PVS sredstev:

1. 46% vavčerjev je bilo izdanih za svetovanja na področju marketinga, 
2. 29% iz področja upravljanja in vodenja, 
3. 14% s področja  proizvodnje  (tehnologija, kakovost), ostali pa za področja IKT ter

financ in investicij.

Svetovalec organizator je opravil  za 130 ur dela na področju vključevanja svetovancev v
sistem, izdajanja vavčerjev in njihovega koriščenja.

3 zaposlene na ORA imamo opravljen preizkus iz poznavanja Navodil za izvajanje Programa
vavčerskega svetovanja, kar je tudi eden od pogojev izvajanja programa. 

REZULTATI: 

1. Vključenih  39 podjetij. 
2. Skupno je bilo opravljenih 130 ur dela svetovalca organizatorja

Ker je vavčerski program 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 ...) 
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Pregled finančnega stanja za stroške delovanja sistema (triaže):

Svetovalna organizacija Vir
financiranja

Predvideno
(EUR)

Angažirano
(EUR)

Realizirano
(EUR) Stanje (EUR)

OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA
IN BRKINOV 4.132,27 315,00 3.281,82 535,45 

MG 4.132,27 315,00 3.281,82 535,45 
MDDSZ/ZRS
Z 0,00 0,00 0,00 0,00 

MKGP 0,00 0,00 0,00 0,00 
MID 0,00 0,00 0,00 0,00 
ARR 0,00 0,00 0,00 0,00 
MG EU 0,00 0,00 0,00 0,00 
MVZT 0,00 0,00 0,00 0,00 

Za  leto 2008 je značilna stagnacija  števila vključenih podjetij zaradi spremenjene politike
vodenja  Programa  vavčerskega  svetovanja  v  primerjavi  s  predhodnim  letom.  Vavčer  se
lahko  izstavi  le  za  tiste  svetovance,  ki  predložijo  veljavno,  originalno,  pisno  ponudbo
svetovalca, ki mora biti potrjena tako iz strani svetovalca kot svetovanca.

Pomembno  je  tudi  poudariti,  da  v  letošnjem  letu  podjetniški  centri  in  razvojne
agencije,  vključene  v  mrežo  JAPTI,  nismo  izvajali  aktivnosti  s  področja  Aktivne
politike  zaposlovanja,  saj  tako  kot  v  letu  2007,  tudi  letos  ni  prišlo  do  sklenitve
pogodbe med ZRSZ in JAPTI.

Poročilo o opravljenih svetovalnih storitvah za delujoča podjetja:

Rezultat: 
⇒3 investicijske programe z namenom pridobitve sredstev za sodelovanje na javnih

razpisih
⇒Od tega: ena že odobrena vloga, 2  v postopku odobritve

2.2 Informiranje in animiranje podjetnikov za udeležbo na razpisih in
2.3 Izvajanje aktivnosti na področju diseminacije paketov  informacij do uporabnikov

Tedensko diseminiramo pakete informacij  in različna druga obvestila na 697 elektronskih
naslovov,  kar  pomeni  da  z  informacijami  pokrivamo 45% poslovnih  subjektov  v  občinah
ustanoviteljicah in 28% poslovnih subjektov v občini Ilirska Bistrica.

Na našem naslovu se je v letošnjem letu izvedlo  osnovna svetovanja, ki so povezana z
zagonom,  poslovanjem  in  razvojem  podjetij,  svetovanja  potencialnim  podjetnikom  in
odgovorilo  na  kompleksna  vprašanja glede  razvoja  poslovnih  idej,  uporabe  različnih
podpornih instrumentov in usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje
podjetništva 230 strankam.

Tedensko  razpošiljamo po elektronski pošti elektronske publikacije kot so: 
⇒ Moj spletni priročnik (tedensko), 
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⇒ Eic novice (dvakrat v mesecu) in
⇒ Ostale podjetniške informacije (po potrebi).

V  bazi  internetnih  naslovov  podjetnikov  z  našega  območja  imamo  trenutno  830
podjetnikov, ki prejemajo informacije preko spletne pošte. Za to dejavnost pridobivamo del
sredstev  iz  državnega  nivoja,  zato  jo  v  zadnjih  treh  letih  neprestano  dograjujemo  in
vzdržujemo navedeno bazo vendar pa popolnoma brez soudeležbe občinskih sredstev. 

V nadaljevanju podajamo poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2007 (do vključno oktobra):

Zap. Št. Aktivnost Število uporabnikov Opomba /komentar 
1. Posredovanje

informacij - splošno
830 Posredovanje informacij Dober

dan partnerstva, MSP in
informacij o javnih razpisih,
delavnicah in drugih podjetniških
informacij

2. Odgovori na konkretna
vprašanja uporabnikov
in osnovnih svetovanj
posameznemu
uporabniku (brez
izdaje vavčerja)

230 Dokazilo uradni zaznamki

Rezultat:
Z informacijami pokrivamo 45% poslovnih subjektov v občinah ustanoviteljicah in
28% poslovnih subjektov v občini Ilirska Bistrica.

2.4 Izvajane eVEM

V skladu s javnim pooblastilom, ki ga je pridobila ORA v letu 2005, izvajamo registriranje
samostojnih podjetnikov posameznikov na ta način,  da izvedemo poleg vpisa v register
tudi vpis v davčni register, prijavo v zdravstveno ter pokojninsko zavarovanje. Kljub
temu, da je postopek registracije razmeroma enostaven, pa je predhodno potrebno izvesti
svetovanje glede izbire dejavnosti z vidika izpolnjevanja  pogojev za izvajanje.  Po novem
samostojnem podjetniku zaradi tega ni več potrebno zgubljati časa in denarja za ta dejanja.
Omeniti moramo, da  so postopki prosti upravnih taks. V letošnjem letu smo bili referenti, ki
izvajamo dejavnosti vstopne točke VEM prisotni na usposabljanju v mesecu februarju, ki jih
prireja  Ministrstvo  za javno upravo.  Na ta  način  smo se  pripravili  na  naloge,  ki  smo jih
prevzeli v mesecu februarju 2008. Gre za registracijo družb z omejeno odgovornostjo.

Izvedba registracij in postopkov statusnih sprememb z uporabo e-VEM aplikacije

Naziv postopka s.p. d.o.o.
Število izvedenih registracij  28 14
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Število izvedenih sprememb 30 0
Število izvedenih izbrisov 7 3
 Skupaj: 65 17

• Stanje na dan 20.11.2008

V letu 2008 smo storitve vstopne točke VEM izvedli za skupno 82 fizičnih in pravnih oseb.
Lani smo v istem obdobju storitve opravili za 48 poslovnih subjektov. Od letošnjega februarja
namreč izvajamo tudi storitve za gospodarske družbe, to je d.o.o.-je. 

Kot  je  razvidno iz  zgornje tabele je razvidno,  da smo v devetih  (9)  mesecih od pričetka
izvajanja  storitev  za  gospodarske  družbe  na  naši  vstopni  točki  registrirali  kar  14  novih
gospodarskih družb (d.o.o.), za tri le te pa smo izvedli 3 izbrise podružnic.

Za  omenjene  stranke  (s.p.  in  d.o.o.)  je  bilo  izvedenih  130  postopkov (vpisi  v  register,
posredovanje podatkov na Durs, ureditev pokojninskega in socialnega zavarovanja, vloga za
prostovoljno vključitev v sistem DDV.

2.5. Garancijska shema

Projekt Garancijska shema se je na Regionalnem razvojnem centru v Kopru pričel izvajati v
letu  1998.  Projekt  predstavlja  obliko  finančnega  instrumenta  za  podjetnike  na  območju
Obale, Krasa ter občine Ilirska Bistrica in omogoča zavarovanje za polovico posojila, ki ga
podjetniki  najamejo  pri  izbranih bankah,  ki  sodelujejo  v  razpisu:  Banka Koper  d.d.,  SKB
Banko d.d. Ljubljana, PE Koper in Abanka Vipa d.d. Ljubljana, PE Koper. Drugo polovico
posojila  zavaruje  podjetnik  sam,  v  skladu  s  pogoji  banke.
Premoženje  Garancijske  sheme  je  sestavljeno  iz  pridobljenih  sredstev  s  strani  Občin,
Območnih obrtnih zbornic, Združenja podjetnikov pri GZS, Ministrstva za gospodarstvo in
Banke  Koper  d.d.  kot  sponzorja.  Naloga  ORA  pri  tem  je  nuditi  informacije  o  projektu,
svetovati  potencialnim  uporabnikom,  nuditi  pomoč  pri  pripravi  potrebne  dokumentacije,
direktorica ORA pa je tudi članica odbora za potrjevanje projektov posameznih prosilcev.

3. Sklop aktivnosti :  Razvoj človeških virov

Glede na dejstvo, da nimamo zaposlenega na področju človeških virov, se pri izvajanju tega
področja poslužujemo zunanjih institucij. V sodelovanju z njimi izvajamo različne delavnice.

3.1. Izvedba delavnic

 Kljub skromnim finančnim sredstvom nam je tudi letos uspelo izvesti več zanimivih in dobro
obiskanih delavnic. 

Da  pripomoremo  k  povečanju  uspešnosti  poslovanja  podjetij  in  spodbudimo  potencialne
podjetnike k razvoju svojih poslovnih idej smo v sodelovanju z Microsoft Slovenija v mesecu
aprilu  organizirali  regijsko  srečanje  za  mala  podjetja  z  naslovom  Varno  poslovanje  in
upravljanje podjetja.
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V  sodelovanju  s  Srednjo  šolo  Srečka  Kosovela  iz  Sežane  je  bila  organizirana
videokonferenca  oziroma  on  –  line  delavnica  z  naslovom  Učenje  za  poklic  v  EU  –
Zaposlovanje v regiji. Delavnica je bila namenjena dijakom 4. letnikov kot potencialnim
podjetnikom. Predstavniki podpornih inštitucij za podporo podjetništvu so dijakom sežanske
in                              

Ženskim  podjetnicam  je  bilo  namenjeno  srečanje  z  delavnico  na  temo  Grafologija  –
psihologija pisave, ki sta jo vodili predstavnici podjetja Business success. 

V Ilirski Bistrici – grad Prem, smo 27. oktobra organizirali delavnico namenjeno podjetnikom
in  kmetovalcem  na  kateri  smo  predstavili  aktualne  razpise  in  spremembe  v  davčni
zakonodaji.

Brezplačnih delavnic se je letos udeležilo 45 ljudi.

3.2.  Izvajanje projekta  na temo Zensko podjetništvo 

Srečanja žensk podjetnic  smo nadaljevali,  kljub temu,  da dodatnih finančnih sredstev za
izvedbo nismo prejeli. JAPTI, ki je srečanja sofinanciral do leta 2006, je ciljno skupino žensk
podjetnic izločil iz programa financiranja.
Udeleženke srečanj so bile nad vsebinami in samim druženjem, namreč, tako navdušene, da
njihove želje po nadaljevanju aktivnosti nismo želeli zavrniti.   

3.3. Nudenje študentske prakse

V letošnjem letu smo s Fakulteto za management iz Kopra in TURISTICO - Visoko šolo za
turizem  Portorož  sklenili  dogovor  o  nudenju  študentske  prakse.  Ker  smatramo,  da  je
potrebno delovne izkušnje deliti tudi z mladimi, smo študentki Fakultete za management iz
Kopra omogočili opravljanje študentske prakse v obsegu 360 ur. 
Z  anketami  in  dnevniki,  ki  jih  vodijo  študentje  lahko  spremljamo  njihovo  delo,  razvoj  in
napredek. 

3.4. Štipendijska shema JP

V letošnjem letu  je  bila  vzpostavljena  Štipendijska  shema  Južne  Primorske,  v  kateri  je
Regionalni razvojni center nastopal kot štipenditor, direktorica ORA, Vlasta Sluban pa kot
članica  komisije  za štipendiranje,  ki  zastopa občine Divača,  Komen,  Hrpelje  –  Kozina in
Sežana. 
Na razpis so se v prvem krogu javljali delodajalci, ki so želeli biti vključeni v shemo, v drugem
krogu pa so prijave oddajali dijaki in študentje.
Na razpis je javilo 23 delodajalcev iz občin Piran, Izola, koper, Hrpelje – Kozina, Komen,
Sežana, Divača in Ilirska Bistrica, pri tem pa je pomembno poudariti, da morajo po zaključku
izobraževanja štipendista tudi zaposliti!
Skupno so delodajalci prijavili  124 štipendijskih delovnih mest, od tega 10 delodajalcev iz
občine Sežana s 56 delovnimi mesti,  en delodajalec iz občine Hrpelje – Kozina z dvema
prostimi mesti, iz ostalih kraških občin pa se na razpis ni javil noben delodajalec. 
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Po opravljenih vseh pregledih dokumentacije in procedurah, ki so skladne z javnim razpisom,
analiza pokaže sledeče rezultate:
- odobrenih je bilo 64 štipendij (od razpisanih 124),
- od tega 29 v občini Sežana (sedež podjetja),
- 2 v občini Hrpelje – Kozina.

Največ štipendij (18) je bilo razpisano iz področja gradbeništva in geodezije, 13 s področja
strojništva,  15  iz  področja  gostinstva,  turizma  in  storitev,  8  družboslovnih  štipendij,  6
elektrotehničnih ter po 2 naravoslovne in zdravstvene.

4. Sodelovanje na mednarodnih projektih

Urban space – potrjen

V projekt, ki rešuje probleme moderne urbanizacije, je vključenih 13 partnerjev iz Centralne
Evrope (Slovaška, Češka, Poljska, Madžarska, Avstrija, Slovenija, Nemčija in Italija), med
katerimi  je  ORA  edini  slovenski  partner.  Projekt  bo  pomembno  prispeval  k  izboljšanju
kvalitete urejenosti okolja manjših urbanih središč in predmestij, ter tako odpravil probleme,
ki so nastali s koncentriranjem populacije in neučinkovitim planiranjem, ki je zabrisalo prej
jasne  meje  med  naselji  in  nenaseljenim  okoljem.  Projektne  aktivnosti  s  katerimi  se  bo
doseglo  cilje  projekta  so:  analiza  in  primerjava  stanja  usklajenega  urbanega  razvoja  in
planiranja, definiranje pomembnih kriterijev za načrtovanje javnih območij, izdelava skupne
strategije  in  orodij  za  usklajen  razvoj  urbanih  območij  in  razvoj  pilotnih  aktivnosti  v
sodelovanju s posameznimi skupnostmi.     
ORA bo kot projektni partner zagotovila znesek v višini 28.920 € kot sofinanciranje
projekta.

Kras
Trajnostno  upravljanje  naravnih  virov  in  teritorialna  kohezija.  Splošni  cilj  projekta  je
povečanje privlačnosti območja s pomočjo skupnega trajnostnega upravljanja naravnih virov
in  s  tem  tudi  zagotovitvijo  trajnostne  teritorialne  integracije  Krasa  in  njegovega  širšega
zaledja. Specifični cilji projekta so: 

- trajnostno  upravljanje  naravnih  virov,  ki  bo  osredotočeno  na  ohranjanje  okoljskih
posebnosti Krasa in ohranjanjem biotske raznovrstnosti,

- krepitev  teritorialne  kohezije  na  čezmejnem  funkcionalnem  območju  Krasa,  s
pomočjo  skupnega  teritorialnega  načrtovanja  in  sodelovanjem  lokalnih  uprav  pri
zagotavljanju izboljšanja kakovosti življenja in razvoja območja.

Dolgoročni  rezultati  projekta  pa  bodo  povečanje  privlačnosti  območja  ter  trajnostna
teritorialna  integracija  krasa.  Lokalne  uprave  na  območju  bodo  z  vzpostavljenim  trajnim
sodelovanjem v tem projektu in vnosom skupno opredeljenih smernic v svoje programske
dokumente dosegle hitrejši in bolj usklajen dolgoročni razvoj na celotnem območju. Projekt
bo torej pomembno prispeval k temu, da se matični Kras dolgoročno afirmira kot območje
izjemnega naravoslovno – kulturnega pomena. 
V primeru potrditve projekta bo ORA kot projektni partner zagotovila znesek v višini
6.000 € kot sofinanciranje projekta.

MobIS
Ustanovitev  čezmejnega  centra  mobilnosti  in  priprava  specifičnih  študij  o  mobilnosti  na
čezmejnem območju. 
V sklopu projekta MobIS so predvidene pobude z naslednjimi nameni:
- oblikovati skupne smernice za ustanovitev enotnega sistema za prevoz oseb in blaga na
čezmejnem  območju,  ki  bi  omogočal  večjo  integracijo  obmejnega  ozemlja.  Posebna
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pozornost  o  posvečena  promociji  javnega  prevoza  in  okolju  prijaznim  sistemom  trajne
mobilnosti;
- spodbujati širjenje informacij o prometu in koriščenju čezmejnega transportnega sistema, s
posebnim poudarkom na javnih prevozih, z usklajevanjem povpraševanja po mobilnosti in
razpoložljivo ponudbo.
Cilj predlaganega projekta je tako ustanovitev Čezmejnega centra mobilnosti, ki bo omogočil
zbiranje vseh podatkov o prometnem sistemu (urniki, linije, podatki o cestah/avtocestah) na
obeh  straneh  –  slovenski  in  italijanski,  ter  posredovanje  le  teh  subjektom (prebivalcem,
podjetjem, prometnim operaterjem, javnim oblastem in krajevnim ustanovam). Preko projekta
bodo pripravljene tudi  specifične študije  v  zvezi  z  mobilnostjo na čezmejnem območju  s
pomočjo podatkov, zbranih preko Centra mobilnosti. Namen teh študij  je zbiranje skupnih
predlogov za izboljšanje in spremembo teritorialnega načrtovanja iz področja prevozov za
doseganje okoljske trajnosti. 
V primeru potrditve projekta bo ORA kot projektni partner zagotovila znesek v višini
2.000 € kot sofinanciranje projekta.

iMap

Projekt  se  ukvarja  z  internacionalizacijo  in  razvojem  malih  in  srednjih  podjetij  skozi
vzpostavitev  poslovnih  podpornih  storitev  s  katerimi  se  bo  v  podjetja  apliciral  inovativni
managerski sistem. Predstavniki organizacij, ki delujejo na področju podjetništva in razvojne
agencije, ki so vključene v projekt, bodo razvile podporni sistem na transnacionalnem nivoju,
ki  ga  bodo  sestavljale  inovativne  storitve,  kot  so:  on-line  orodja,  ki  bodo  omogočala
posvetovanje  z  izkušenimi  strokovnjaki,  podjetniško  povezovanje  v  grozde  in  poslovno
sodelovanje med podjetji.
Projektni partnerji prihajajo iz: Grčije, Italije, Slovenije, Španije in Hrvaške. 
V primeru potrditve projekta bo ORA kot projektni partner zagotovila znesek v višini
17.771 € kot sofinanciranje projekta.

iCON
Projektna ideja je nastala na podlagi pozitivnih izkušenj in rezultatov projekta PRIMe, tako so
se kot slovenski partnerji v projektu združile vse institucije in svetovalci, ki so sodelovali v
navedenem projektu. Cilj projekta je priprava ekonomsko-podjetniških osnov za vzpostavitev
integriranega okolja za MSP, ki bo delovalo v okviru evropskih dimenzij. Glavni cilji projekta
bodo zagotovili povečan nivo konkurenčnosti, inovativnosti, višjo dodano vrednost, povišanje
zavedanja  pomena  podjetniškega  sodelovanja,  saj  bodo  glavne  aktivnosti  projekta
vzpostavljena  poslovna  podporna  organizacija,  delavnice  in  animiranje  podjetnikov,
vzpostavljena mikro platforma in druge.  
V primeru potrditve projekta bo ORA kot projektni partner zagotovila znesek v višini
8.795 € kot sofinanciranje projekta.

V Sežani, december 2008
 

                                                                                                         Gradivo pripravila:

                                                                                                 Vlasta  Sluban, univ.dipl.oec.
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