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PREOBLIKOVANJE ZAVODA ORA KRASA IN BRKINOV 
 
Župani občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana so se v letu 2019 odločili, da 
vzpostavijo skupno turistično organizacijo. Osnovna ideja je, da se ne ustanavlja nove 
organizacije ampak se preoblikuje obstoječ Zavod Območna razvojna agencija Krasa in 
Brkinov, ki ima med svojimi dejavnostmi predvideno tudi področje turizma.   
 
ORA je bila ustanovljena z namenom povezovanja javnega in zasebnega sektorja za 
izkoriščanje razvojnih potencialov na območju občin ustanoviteljic, ki bodo omogočali 
trajnostni podjetniški, socialni, prostorski in okoljski razvoj, s poudarkom na turizmu. 
 
Pokrajini Kras in Brkini se ponašata z bogato naravno in kulturno dediščino. Nosilni 
produkti tega območja se razvijajo na področjih Jamskega sveta, kulture in gastronomije.  
 
Predlagana vizija bodoče Regijske turistične destinacije je: KRAS SKUPAJ Z BRKINI 
POSTANE ZELENA BUTIČNA DESTINACIJA, KI PONUJA VISOKO KAKOVOSTNA DOŽIVETJA 
ZA TURISTE, KI CENIJO MIR, NARAVO, KULTURO IN GASTRONOMIJO.  
 
Da smo zelena destinacija so občine že pokazale s pridobitvijo znakov kakovosti Slovenia 
Green. Vendar je potrebno vse skupaj še povezati s krovno organizacijo. Možnosti za 
razvijanje butičnih doživetij so velike, saj se v masovnem turizmu na Krasu in Brkinih ne 
vidimo. Če izpostavimo samo najvidnejše bisere, kot so: Škocjanske jame, Lipica, Štanjel, 
kraška in brkinska gastronomija ter kraški kamen ugotovimo unikatnost območja. Z 
ovrednotenjem ponudbe in s strokovnim delovanjem, kot na primer razpršitev turistov iz 
turističnih biserov na manj znane, a privlačne točke na Krasu in Brkinih, lahko le s skupnim 
in povezanim delom v regiji dosežemo visokokakovostna doživetja za domače in tuje 
turiste.     
 
Z namenom racionalizacije in doseganja sinergijskih razvojnih učinkov na celotnem 
območju Krasa in Brkinov se v zavod Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov  
priključujejo Javni zavod Komenski Kras, turistična enota Zavoda za šport turizem in prosti 
čas iz Sežane, v prihodnosti pa še javni zavod Razvojni center Divača. V občini Hrpelje-
Kozina bodo ustanovitev RDO-ja ravno tako podprli in glede na to, da opravljajo razvojne 
naloge za turizem znotraj občinske uprave, planirajo znotraj ORA ustanovitev enote 
turizem Hrpelje-Kozina. Poleg priključevanja obstoječih javnih zavodov, ki pokrivajo 
področje turizma, se bodo obenem prenašal še določen obseg dogovorjenih nalog s 
področja turizma, ki jih sedaj opravljajo občinske strokovne službe.  
 
 
 



Kot je razvidno iz organigrama bo preoblikovana ORA obsegala: 
1. ENOTO RAZVOJ – obseg obstoječe Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov 
vključno z SPOT-om in Lasom Krasa in Brkinov na obstoječi lokaciji v Sežani.   
 
2. ENOTO TURIZEM – dogovorjeni obseg prenosa aktivnosti iz občin v dislocirane 
enote in vzpostavitev skupnih aktivnosti za vse občine - RDO. 
 
 

 
 

1. ENOTA RAZVOJ  
 
V enoti razvoj, bi v začetni fazi preoblikovanja delovanje potekalo kot doslej. S pridobitvijo 
novih partnerstev in projektov bi se organiziranost prilagodila novi finančni situaciji.  
 

2. ENOTA TURIZEM 
 
Dejavnosti Enote za turizem bodo: 
 
Za delovanje RDO, ki bo predvidoma opravljala skupne naloge izvajanja poslovnih funkcij  na 
področju promocije, distribucije, operativne in razvoja enotne regijske destinacijske 
organizacije za vse štiri kraško-brkinske občine, je predvideno financiranje iz občinskih 
proračunov po sprejetem ključu. Osnova bodo letni programi dela in finančni načrti RDO, ki 



bodo pripravljeni v sodelovanju z vključenimi lokalnimi skupnostmi in sprejeti na organih 
upravljanja.  
 
Občine bodo s sredstvi z občinskih proračunov v celoti financirale delovanje dislociranih enot 
na njenem območju.  
 
Pri operativni funkciji bi izpostavili nalogo preoblikovanja delovanja turistično informacijskih 
pisarn, kjer bo potrebno poiskati atraktivnejše lokacije. TICi bi izvajali tudi prodajo lokalnih 
produktov v poenoteni celostni podobi in z enovito ponudbo po vsej destinaciji. Tako bi lahko 
v mreži povezanih prodajaln ponujali npr. teran v Brkinih, kakor tudi brkinski slivovec v 
Štanjelu, obenem pa še vrsto novih produktov, ki bi jih pripravili oziroma izdelovali lokalni 
pridelovalci. Predvidena je tudi nadgradnja delovanja vodniške službe, izobraževanja 
ponudnikov in zaposlenih, poseben poudarek pa bo namenjen vzpostavitvi rednega stika s 
ponudniki. 
 
V okviru razvojne funkcije bomo takoj po začetku skupnega delovanja pričeli z izdelavo 
skupne turistične strategije Krasa in Brkinov, kar bo prvenstvena naloga. Med prioritetami bo 
tudi sodelovanje v digitalizaciji turizma v projektu Turizem 4.0. Menimo, da je razvoj in 
oblikovanje novih produktov oz. doživetij s področja gastronomije, vinarstva, jamskega 
turizma, naravne in kulturne dediščine ter njihovo trženje ena glavnih dejavnosti za 
pridobivanje lastnih sredstev. Potrebno pa bo nadgraditi tudi že obstoječe dogodke in jim 
dodati čezmejno noto.      
 
V sodelovanju z občinami ustanoviteljicami bo potrebno poskrbeti še za trdne temelje v 
turistični infrastrukturi kot so: kolesarske, pohodniške, konjeniške poti, ustrezna parkirišča in 
izboljšava javnih prevozov. V izvajanju in pripravi je kar nekaj projektov na področju regijskih 
kolesarskih poti, vzpostavitve sistema izposoje koles, izboljšave javnih prevozov in označitve 
tematskih poti. 
 
Zelo pomembno je izvajanje trženjsko-promocijske in distribucijske aktivnosti. Na tem 
področju so že zasnovani temelji s spletnim portalom Visitkras in blagovno znamko Kras-
Carso. Vendar pa bo obstoječe potrebno nadgrajevati z obiskom na sejmih v ciljnih državah, 
izdajo promocijskih gradiv, digitalno promocijo, vključevanjem v tematske spletne portale, 
skratka s čim uspešnejšo in aktivnejši predstavijo ponudbe Krasa in Brkinov in njeno 
konstantno bogatitvijo. 
 
ORA je s strani kraško-brkinskih občin dobila nalogo, da pripravi poslovni načrt delovanja 
skupne regionalne destinacijske organizacije. V njem je glede financiranja delovanja RDO-ja 
razdelano, da bi v prvem letu potrebovali 324.750 €. V tem znesku je predvideno 
sofinanciranjem občinskih sredstev v višini 240.000 € oziroma 73,9 %. V naslednjih štirih 
letih naj bi se sredstva za delovanje povečala na 368.000 €, vendar ob zmanjšanjem deleža 
javnega občinskega denarja na 198.000 € oziroma 53,8%. Zniževanje deleža javnega 
denarja je zahteva občin ustanoviteljic in tej usmeritvi bo potrebno slediti v poslovanju 
skupnega zavoda. 
 
Za delovanje RDO se v 2020 planira izvedba javnega razpisa za zaposlitev vodje turističnega 
dela in dveh zaposlenih. Ena izmed teh zaposlitev bi se financirala iz Javnega razpisa za dvig 
kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih 
destinacijah 2020-2021. Glede skupnega števila redno zaposlenih v turizmu na občinah se 
število na dan 31.12.2020 glede na 31.12.2019 v vseh štirih občinah poveča zgolj za eno 
delovno mestu. Ob uspešnem poslovanju tekom let računamo postopno povečevati tudi 
število zaposlenih.  



Ker bi radi, da se preoblikovanje oziroma spremembe izpelje kar se da transparentno in s 
čim večjim konsenzom, smo skupno predstavitev ideje izvedli 6.11.2019 v Senožečah, na 
prvi skupni neformalni seji občinskih svetov vključenih občin. Glede na pozitivne odzive, 
gredo občine s postopkom oblikovanja skupne organizacije naprej. Do konca leta 2019 je 
predvidena obravnava potrebnih sklepov, poslovnega načrta in spremembe odloka na 
občinskih svetih. V letu 2019 bodo obstoječi zavodi pripravili zakonsko določene bilance in 
jih potrdili na svetih zavodov, kar bo podlaga za podpis pogodbe med temi javnimi zavodi 
in zavodom ORA. Po vpisu spremembe v sodni register bo nova skupna turistična 
organizacija – RDO Krasa in Brkinov lahko tudi formalno pravno pričela s poslovanjem.  
 
Proces združevanja je na območju Krasa in Brkinov nujno potreben, da razvojno dohitimo 
ostale regije, ki so se povezale že pred časom. Prepričani smo, da lahko le s skupnim 
delovanjem in združevanjem sredstev dosegamo večje razvojne učinke. 
 
 
Predstavitev izvedli:  
Aleš Vodičar, direktor ORE, 
Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Divača, 
Saša Likavec Svetelšek, županja Občine Hrpelje-Kozina, 
Erik Modic, župan Občine Komen, 
David Škabar, župan Občine Sežana. 
 
 
 
 


