PROGRAM DELA OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE
KRASA IN BRKINOV ZA LETO 2020

September 2019

KAZALO:
1.

UVOD .............................................................................................................................. 3

2.

DEJAVNOSTI ZAVODA IN OBSTOJEČE STANJE .................................................................... 3

3.

LAS KRASA IN BRKINOV .................................................................................................... 4
3.1.

4.

5.

6.

Delovanje lokalne akcijske skupina (LAS) Krasa in Brkinov ........................................ 4

RAZVOJNE USMERITVE ZAVODA ORA-PROGRAM RAZVOJA .............................................. 6
4.1.

Priprava projektov ....................................................................................................... 6

4.2.

Koordinacija in izvedla RRP .......................................................................................... 6

4.3.

Cilji v naslednjem programske obdobju ...................................................................... 7

4.4

Delovanje SPOT svetovanje Obalno-kraške regije....................................................... 8

SODELOVANJE IN PROMOCIJA .......................................................................................... 9
5.1.

Cilji transparentnega delovanja ................................................................................... 9

5.2.

Sodelovanje z občinami in ostalimi deležniki razvoja ............................................... 10

RAZVOJ ORE IN ŠIRITEV DEJAVNOSTI .............................................................................. 13
6.1.

ENOTA TURIZEM ........................................................................................................ 13

6.1.1.

RAZVOJNA FUNKCIJA ......................................................................................... 15

6.1.2.

STRATEŠKO NAČRTOVANJE IN INVESTICIJE ........................................................ 16

6.1.3.

RAZVOJ PRODUKTOV IN DOŽIVETIJ .................................................................... 17

6.1.4.

IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV ................................................. 19

6.2.

TRŽENJSKO-PROMOCIJSKA IN DISTRIBUCIJSKA FUNKCIJA ........................................ 20

6.2.1.

KLJUČNI SEGMENTI – TUJI TRGI ......................................................................... 20

6.2.2.

KLJUČNE TRŽENJSKO-PROMOCIJSKE IN DISTRIBUCIJSKE AKTIVNOSTI .............. 21

6.3.

OPREDELITEV VIROV IN NAČINOV FINANCIRANJA ZA DELOVANJE RDO................... 24

6.3.1.

FINANCIRANJE ENOTE ZA TURIZEM S SREDSTVI OBČINSKIH PRORAČUNOV ... 24

6.3.2.

PRIHODKI PRIDOBLJENI Z JAVNIMI RAZPISI..................................................... 26

6.3.3.

SOFINANCIRANJE S STRANI TURISTIČNIH PONUDNIKOV .................................. 27

6.4. EKONOMSKO FINANČNA PROJEKCIJA POSLOVANJA RDO DO LETA 2025 ........................ 27

1. UVOD
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov (ORA v nadaljevanju) je bila ustanovljena v letu
2004 iz strani Občin: Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana. V letu 2016 se jim je pridružila še
občina Komen, ki je bila prej ustanoviteljica ROD-a Ajdovščina. Poleg tega je v letu 2007
podpisala sporazum o projektnem sodelovanju še občina Miren-Kostanjevica za projektno
sodelovanje. V odloku o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 124/04, 33/16) je določno, da je
ustanovljena predvsem z namenom priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter
drugih dogovorjenih nalog s področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju
gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja ter pospeševanje podjetništva
in turizma in izvajanja aktivne politike zaposlovanja na celotnem območju Krasa in Brkinov.
V letu 2019 so župani občin ustanoviteljic prepoznali potrebo po ustanovitvi krovne
organizacije za potrebe turizma in so dogovorili, da bi to vlogo prevzela ORA.
V letu 2020 predlagam osvežitev VIZIJE, ki bo bolj realna glede na razpoložljive kadrovske
potenciale podporo občin ustanoviteljic in sicer:
VIZIJA
ORA bo postala ključna regionalna agencija s povezovalno vlogo za deležnike, ki generirajo
razvoj na Krasu in Brkinih. S svojim strokovnim in trajnostnim ravnanjem bo pritegnila
zainteresirane subjekte k sodelovanju in skupaj z njimi bo pripravljala in izvajala
multidisciplinarne projekte, ki bodo pripomogli k višji kakovosti življenja v regiji in večjemu
zadovoljstvu njenih prebivalcev.
2. DEJAVNOSTI ZAVODA IN OBSTOJEČE STANJE
2.1. Najbolj poznana je ORA po delovanju točke VEM (vse na enem mestu), ki se je v
2017 preoblikovalo v SPOT (Slovenska poslovna točka) ter po svoji svetovalni
dejavnosti na področju podjetništva. Izvajala se informacijsko dejavnost o razpisih,
namenjeno predvsem zainteresiranim podjetjem.
2.2. Druga njena najvidnejša funkcija je vodenje LAS-a Krasa in Brkinov, kar pomeni
najprej pripravo strategije lokalnega razvoja SLR, ki je temelj izvajanje pristopa
LEADER in za črpanje razpoložljivih sredstev iz CLLD (Community Led Local
Development) ter sredstev iz EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Izvajati mora upravljavsko funkcijo oz. vlogo vodilnega partnerja s
pripravo pozivov oz. razpisov za oba sklada, imenovanje komisij, izvedbo
ocenjevanja prispelih projektov in poročanjem
2.3. V letošnjem letu 2019 je sodelovala je pri pripravi regionalnih razvojnih programov,
predvsem v delu pri pripravi strategije razvoja regije za obdobje 2021 -2027. V 2020
bo Sledila bo priprava programskega dela RRP, v katerem bodo opredeljeni
prednostni regijski projekti za prihodnje programsko obdobje. Poleg tega so v
pripravi še izhodišča za strategijo razvoja kohezijske regije
2.4. Na projektnem področju je iz spletne strani ORE razvidno sodelovanje v projektih iz
prejšnjega programskega obdobja 2007-2013: Kras-Carso, ICON, Urbans spaces in
Evropska mreža mentorjev žensk podjetnic. V tem programskem obdobju bo
potrebno pripraviti nove projekte, ki bodo razvojno naravnani upopštevajoč možne
vire financiranja.

3. LAS KRASA IN BRKINOV
3.1. Delovanje lokalne akcijske skupina (LAS) Krasa in Brkinov
Pogodbo o ustanovitvi Lokalnega partnerstva LAS Krasa in Brkinov je bila podpisana
novembra 2015. Upravni odbor in predsednik skupščine so bili imenovani 22.10.2015 in sicer
za štiriletni mandat.
Osnovna naloga za kontinuteto delovanja LAS-a je, razpis in izpeljava volitev v oktobru 2019.
Skupščina bo 21. 10. 2019.
Takoj po izvolitvi novega vodstva LAS-a Krasa in Brkinov bo moral vodilni partner ORA
poskrbeti za razpis še zadnjega paketa razvojnih sredstev, ki jih ima na razpolago in sicer za:
 operacije ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj
 operacije Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP.
Z zadnjim razpisom v tem programskem obdobju bomo kot vodilni partner odgovorni za
uresničitev kazalnikov, ki so zapisani v Strategiji lokalnega razvoja na območju občin Divača,
Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana.
Ukrepi za cilje EKSRP so:
Tematsko področje

Cilji

Ukrepi

USTVARJANJE NOVIH
DELOVNIH MEST

Spodbuditi uporabo lokalnih
proizvodov in storitev
Spodbujati dvig dodane
vrednosti in količine pridelkov,
izdelkov in storitev
Spodbuditi povezovanje med
lokalnimi akterji
Spodbujati inovativno
podjetniško naravnanost in
razvoj socialnega podjetništva
Zagotovitev potrebne male
infrastrukture
Izboljšati pogoje za
zagotavljanje visoke kakovosti
življenja
Ohranjanje obstoječih
naravnih virov ter dvig
ozaveščenosti o pomenu
varovanja narave in okolja
Sonaravno kmetovanje,
spodbujanje lokalne

Spodbujanje lokalne samooskrbe

EKSRP

Razvoj pestre palete kakovostnih
pridelkov, izdelkov in storitev

EKSRP

Oblikovanje partnerstev lokalnih
akterjev za skupne aktivnosti
Krepitev podjetniškega zavedanja,
dvig nivoja podjetniških znanj in
promocije podjetništva
Vlaganje v ustrezno malo
infrastrukturo
Spodbujanje programov za
povečanje kakovosti življenja

EKSRP

Spodbujanje razvoja novih
pristopov na področju ohranjanja
okolja in varovanja narave

EKSRP

Oblikovanje inovativnih pristopov
in modernih praks na področju

EKSRP

RAZVOJ OSNOVNIH
STORITEV

VARSTVO OKOLJA IN
OHRANJANJE
NARAVE

Sklad, ki
sofinancira
operacije
(EKSRP ali ESRR)

EKSRP
EKSRP
EKSRP

samooskrbe in ohranitev in
varovanja podeželskega okolja
Trajnostna mobilnost
VEČJA VKLJUČENOST
MLADIH, ŽENSK IN
DRUGIH RANLJIVIH
SKUPIN

Sp obujanje
medgeneracijskega
povezovanja
Povečati družbeno
povezanost in socialno
vključenost vseh skupin
prebivalstva

kmetovanja, samooskrbe in
prilagajanja na podnebne
spremembe
Spodbujanje programov za
alternativno reševanje mobilnosti
Spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja in vzajemnega
prenosa znanj
Razvoj programov aktivnega
povezovanja in vključevanja

EKSRP
EKSRP

EKSRP

Ukrepi za cilje ESRR pa so:
Tematsko področje

USTVARJANJE
DELOVNIH MEST

VARSTVO OKOLJA IN
OHRANJANJE
NARAVE

Cilji

Ukrepi

Spodbuditi uporabo lokalnih
proizvodov in storitev
Spodbujati dvig dodane
vrednosti in količine pridelkov,
izdelkov in storitev
Spodbuditi povezovanje med
lokalnimi akterji
Spodbujati inovativno
podjetniško naravnanost in
razvoj socialnega podjetništva
Ohranjanje obstoječih
naravnih virov ter dvig
ozaveščenosti o pomenu
varovanja narave in okolja
Sonaravno kmetovanje,
spodbujanje lokalne
samooskrbe in ohranitev in
varovanja podeželskega okolja

Spodbujanje lokalne samooskrbe

ESRR

Razvoj pestre palete kakovostnih
pridelkov, izdelkov in storitev

ESRR

Oblikovanje partnerstev lokalnih
akterjev za skupne aktivnosti
Krepitev podjetniškega zavedanja,
dvig nivoja podjetniških znanj in
promocije podjetništva
Spodbujanje razvoja novih
pristopov na področju ohranjanja
okolja in varovanja narave

ESRR

Oblikovanje inovativnih pristopov
in modernih praks na področju
kmetovanja, samooskrbe in
prilagajanja na podnebne
spremembe
Spodbujanje programov za
alternativno reševanje mobilnosti
Spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja in vzajemnega
prenosa znanj

ESRR

Razvoj programov aktivnega
povezovanja in vključevanja

ESRR

Trajnostna mobilnost
VEČJA VKLJUČENOST
MLADIH, ŽENSK IN
DRUGIH RANLJIVIH
SKUPIN

Spodbujanje
medgeneracijskega
povezovanja
Povečati družbeno
povezanost in socialno
vključenost vseh skupin
prebivalstva

Sklad, ki
sofinancira
operacije
(EKSRP ali ESRR)

ESRR
ESRR

ESRR
ESRR

Za opravljanje operativnih funkcij LAS-a se je v 2019 vložilo vlogo za potrditev spremembo
SLR na Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vlogo moramo v oktobru 2019
dopolnit. Cilj predlaganih sprememb je prerazporeditev sredstev za učinkovito črpanje le teh
v skladu z sprejetimi cilji in vzpostavitev dodatnega zaposlenega, kot je bilo to že v začetku

tega programskega obdobja. Tako bi število zaposlenih pri vodilnem partnerju LAS-a
ponovno dve osebi.

4. RAZVOJNE USMERITVE ZAVODA ORA-PROGRAM RAZVOJA
Osnovna področja delovanja Območne razvojne agencije:
 Priprava in prijava ter izvajanje projektov.
 Projektni management.
 Priprava projektnih dokumentacij.
 Podjetniško svetovanje.
 Postopki registracije dejavnosti.
 Izvedba delavnic in predavanj.
4.1. Priprava projektov
Priprava kvalitetnih projektov v skladu z cilji, ki so sprejeti v EU, bo glavna prioriteta agencije.
Glede na to, da se trenutno programsko obdobje 2013-2020 zelo hitro izteka bi poskusili s
prijavami na zadnjih razpisih, ki prihajajo.
MGRT je glavno ministrstvo, ki bdi na usklajevanju programov z EU, objavo in pripravo
razpisov napoveduje v letošnjem letu številne razpise, ki jih redno objavlja na :
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice
4.2. Koordinacija in izvedla RRP
Pri pripravi RRP ja bomo morali nadaljevati z dialogom z občinami in ostalimi regijskimi
deležnike ter pripraviti programskega dela RRP, v katerem bodo opredeljeni prednostni
regijski projekti za prihodnje programsko obdobje. Poleg tega so v pripravi še izhodišča za
strategijo razvoja kohezijske regije. Z RRP se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določita
program prednostnih nalog in ukrepov ter ocenijo viri za njihovo uresničevanje. RRP je
sestavljen iz strateškega in programskega dela.
Strateški del vsebuje;





analizo regionalnih razvojnih potencialov,
opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije,
opredelitev razvojnih prioritet in ciljev regije ter
določitev razvojne specializacije regije.

Programski del vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim
ovrednotenjem ter določitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja
RRP 2021-2027 za Obalno-kraško razvojno regijo.

4.3. Cilji v naslednjem programske obdobju
Glede na iztekajoče se programsko obdobje je pomembneje stremeti naprej in se pripraviti
na prihajajoče programsko obdobje. V njemu je že določenih pet glavnih ciljev, ki bodo
gonilna sila naložb EU v obdobju 2021–2027:
Naložbe v regionalni razvoj se bodo osredotočale predvsem na 1. in 2. cilj. Tem prednostnim
področjem bo dodeljeno med 65 % in 85 % sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR) in Kohezijskega sklada glede na raven blaginje držav članic. Glavni cilji:
1. Pametnejša Evropa – spodbujanje inovacij, digitalizacije, gospodarske preobrazbe
in podpora malim in srednje velikim podjetjem.
2. Okolju prijaznejša, brezogljična Evropa – izvajanje Pariškega sporazuma, vlaganje
v energetski prehod in obnovljive vire ter boj proti podnebnim spremembam.
3. Bolj povezana Evropa – strateška prometna in digitalna omrežja.
4. Bolj socialna Evropa – uveljavljanje evropskega stebra socialnih pravic in
zagotavljanje podpore ustvarjanju kakovostnih zaposlitev, izobraževanju,
spretnosti in znanja, socialni vključenosti in enakemu dostop do zdravstvenega
varstva.
5. Evropa, bliže državljanom – podpora lokalno vodenim strategijam in
trajnostnemu razvoju mest v EU.
Za Slovenijo predlog predvideva skoraj 3,1 milijarde evrov kohezijskih sredstev, kar je
devetodstotni rez v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim okvirom. Ob tem je
pomemben podatek, da je prišlo na ravni EU do 10–odstotnega znižanja kohezijski sredstev.
Tako je zgornja meja sofinanciranja pri manj razvitih regijah 70 %, pri regijah v prehodu pa 55
% (razvitejše regije so upravičene do 40 % sofinanciranja).
Glede na določene cilje EU bi v regiji lahko obdelali naslednje projektne ideje:
1. Pametnejša Evropa – v sodelovanju z gospodarstvom razvijanja ideje pametnih
mest ( internet stvari IOT, veliki podatki-big data, umetna inteligenca, bločne
verige, robotizacija, pametne specializacije, senzorika v javnih podjetjih, ki prinaša
prihranke-voda, elektrika, javna razsvetljava, parkirišča, javni prevozi; pametno
podeželje oz pametne vasi (Precizno kmetijstvo-avtomatizacija, senzorika,
robotizacija, “big data”; Delitvena ekonomija [shared economy] -skupna raba
kmetijskih strojev, avtomobilov, storitev; Mobilnost na podeželju, Digitalne
platforme - e-učenje, e-uprava, transport, gastronomija, socialne storitve, P2C
platforme, ki preprečujejo oligopolistične maloprodajne strukture in izboljšujejo
kakovost in izbiro izdelkov ). Posebno pozornost bo potrebno nameniti Digitalni
preobrazbi z uporabo novih tehnologij za več optimizacije, avtomatizacije,
prilagoditve storitev in izdelkov. Za to bo potrebno ustvariti v delovnih okoljih
pravo miselnost oz digitalno kulturo.
2. Okolju prijaznejša, brezogljična Evropa – trajnostni projekti, kot so e-mobilnostpovečevanje števila e-polnilnic, nadgradnja elektro omrežja z sončnimi
elektrarnami na javnih in privat institucijah, ustvarjati pogoje za izboljšanje

javnega transporta, kolesarske poti, izposoja koles, izposoja oz. delitev prevoznih
sredstev (avto, kolo, e-skiro) .
3. Bolj povezana Evropa – krepiti in promovirati vlogo izjemno dobrih logističnih
lokacij krajev kot so Sežana, Divača in Kozina in s tem razvoja poslovnih con in
prometnih omrežij, uporaba širokopasovnih omrežja za razširitev wi-fi območijprojekt WIFi4EU, vključitev subjektov v digitalna inovacijska stičišča-v Sloveniji
predvideni dve, eno že deluje, v EU 281 digitalnih stičišč.
4. Bolj socialna Evropa – podpiranje projektov socialnega podjetništva, razvoj novih
produktov podeželja v sklopu socialnega podjetništva, večgeneracijski centri,
nadgradnja projekta sopotniki.
5. Evropa, bliže državljanom – priprava regijskih razvojnih strategij, kot npr.
turistična strategija, ki bi potegnila naprej razvoj turizma na Krasu in Brkinih,
koristiti že sprejeto Celostno prometno strategijo občine Sežana za izvajanje
trajnostnega razvoja celotne regije, kar že omogočajo trenutni razpisi.
Glede na številne programe, ki so objavljeni v EU in na izkušnje agencije, bi se usmerili na
programe na katerih bi imeli največ možnosti za uspeh na vedno bolj konkurenčnih prijavah
na razpise in kvalitetnejših partnerstvih in ti bodo:
 Interreg V-A Italija-Slovenija,
 Interreg Mediteran,
 Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020,
 Sodelovanje LAS-ov,
 Interreg Adrion.
Glede na informacije, ki krožijo v zadnjih programskem obdobju se v prihodnosti obeta
drastično zmanjšanje oz. celo ukinitev nekaterih nepovratnih EU sredstev in vse večji
poudarek na povratnih sredstvih in raznimi garancijskimi shemami.
Razvojna agencija kot koordinator regionalnih interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju
mora predstavljati stalnega partnerja v dialogu med ministrstvi, vladnimi organizacijami,
občinami, podjetji in drugimi nacionalnimi in regionalnimi institucijami. Kot regionalna
institucija, ki med drugim promovira principe trajnostnega razvoja, bi morala biti usmerjena
v promocijo in implementacijo transnacionalnih in medregionalnih projektov ter projektov za
čezmejno sodelovanje, pri čemer bo potrebno poudarjati doseganje brezogljične EU in
pametnih mest ter podeželja.

4.4

Delovanje SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

Od 1.1.2018 je Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov vključen v projekt SPOT
svetovanje Obalno-kraške regije. Vodja projekta je Primorska gospodarska zbornica. Ostala
dva partnerja projekta pa sta še Regionalni razvojni center Koper ter Območna obrtnopodjetniška zbornica Sežana.

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije je regijska podjetniška točka, ki izvaja aktivnosti za
povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov v vseh fazah podjetniške poti,
povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in podporo nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju
podjetij.
Poleg storitev VEM točk lahko uporabniki - potencialni podjetniki in že obstoječa podjetja na enem mestu – SPOT točki - koristite številne brezplačne celovite podporne storitve. SPOT
točka skrbi tudi za promocijo podjetniške kulture, povezuje različne institucije in vzpostavlja
partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni, regionalni in čezmejni ravni.
Storitve SPOT svetovanje Obalno-kraške regije obsegajo:
4.4.1. INFORMIRANJE o regionalnih podjetniških aktivnostih preko e-biltena Moj spletni
priročnik in z objavo prispevkov na temo podjetništva v drugih lokalnih in regionalnih
medijih,
4.4.2. OSNOVNO SVETOVANJE glede ustanavljanja in zagona podjetja, poslovanja, razvoja
poslovne ideje, izvajanje sistema e-vavčerjev (v naknadni fazi),
4.4.3. IZVAJANJE POSTOPKOV PREK PORTALA e-VEM za s.p. ali d.o.o.,
4.4.4. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA preko mreženja subjektov
podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva,…), izvajanja osebnih obiskov pri
podjetnikih, spodbujanje podjetništva v regiji v sodelovanju z občinami in sorodnimi
institucijami v sosednjih državah,
4.4.5. PODJETNIŠKA USPOSABLJANJA IN DELAVNICE o različnih podjetniških temah bodo
organizirana redno v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki,
4.4.6. IZMENJAVO DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH
SOOBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE.

PRILOŽNOSTI

ter

Zaradi prostorske stiske v obstoječih prostorih ORE (dve povezani pisarni) bomo morali
pridobiti dodatno pisarno, ki bo omogočala strokovno informiranje in svetovanje z
izpolnjevanjem pogoja varovanja osebnih podatkov. V letu 2020 se načrtuje najem dodatne
pisarne.

5. SODELOVANJE IN PROMOCIJA
5.1. Cilji transparentnega delovanja
Zavod, ki deluje v javno dobro in za ljudi mora svoje delovanje ustrezno predstaviti
najširši javnosti. Cilje v naslednjem letu je izboljšanju stanja na ažurnem in
transparentnem prikazu delovanje agencije. Brez ustrezno posodobljene računalniške
opreme (tako strojne kot tudi programske) se v teh časih ne da uspešno delovati. Zato bo

potrebno poskrbeti za modernizacijo delovanja agencije s čim nižjimi stroški za zunanje
informacijske strokovnjake. Za informiranje bo potrebno začeti z uporabo socialnih
omrežij, zato načrtujemo z odprtjem profila Facebook in morebiti tudi istagram.
5.2. Sodelovanje z občinami in ostalimi deležniki razvoja
Posebno vlogo bomo posvečali krepitvi odnosov najprej z občinami ustanoviteljicami: Občino
Divača, Občino Hrpelje-Kozina, Občina Komen in Občino Sežana. Sledile bodo krepitve na
lokalnem nivoju z sorodnimi organizacijami, kot so Območna Obrtna-Podjetniška zbornica
Sežana, Inkubator d.o.o. Sežana, Razvojni center Divača, ZAVOD ŠTIP, Javni zavod Komenski
Kras ter vsemi zainteresiranimi gospodarskimi subjekti. Pomembna vlogo bom posvečal
odnosom z sosednjimi razvojnimi Agencijami: Regionalni razvojni center Koper, RRA severne
Primorske, RRA Zeleni Kras, ROD Ajdovščina, PRC Tolmin, Javni zavod za spodbujanje
podjetništva in razvojne projekte Izola (info točka programa ADRION) in pristojnim
ministrstvom za gospodarstvo MGRT. Za primorsko regijo in projekte čezmejnega
sodelovanja Interreg Slovenija Italija je ključna info točka MGRT-ja v Štanjelu z njeno
dolgoletno vodjo Tatjano Rener. Z večino prej naštetih agencij sem v preteklosti že uspešno
sodeloval, kar mi bo pripomoglo k morebitnimi partnerskimi povezavami. Na projektnem
delovanju je namreč nujno okrepiti delovanje ORE in z uspešno pridobljenimi novimi projekti
tudi postopoma povečevati število zaposlenih v agenciji.
Vsekakor bo pri snovanju projektov potrebno tesno sodelovanje z občinami
ustanoviteljicami, kar bom uresničeval z rednimi sestanki vsaj nekajkrat letno, tako z župani,
kot tudi s predstavniki občinskih uprav. Na teh sestankih bo potrebno izmenjati informacije o
prihajajočih razpisih in o informacijah za katere namene je sploh možno črpanje EU sredstev
v posameznih programskih obdobjih. Posledično je zelo pomembno, da bodo občine
pripravile ustrezne projekte z vsemi potrebnimi dovoljenji in potrebna sofinanciranja v
občinskih proračunih. EU namreč v dogovorih z državami članicami dovolj zgodaj
skomunicira, za kakšne namene bodo namenjena sredstva v prihajajočem programskem
obdobju. V skladu z razpoložljivimi kadrovskimi zmogljivostmi bom nudil občinam in ostalim
zainteresiranim pomoč, pri sleherni prijavi na različne razpise. Za tovrstna svetovanja bo
potrebno po zgledu ostalih agencij pripraviti ustrezne cenike in storitve zaračunavati, seveda
v dogovoru s svetom zavoda.
Zadovoljstvo zaposlenih je (poleg zadovoljstva uporabnikov storitev) med
najpomembnejšimi dejavniki v delovni organizaciji. Za dviganje zadovoljstva in delovne
učinkovitosti bom v dogovoru z zaposlenimi začel izvajati redna druženja v obliki team
buildingov, strokovnih ekskurzij, obiskov sorodnih organizacij z ogledi dobrih praks.
Nadgrajevanje strokovnosti zaposlenih bom zagotavljal z kontinuiranim izobraževanjem
sodelavcev (udeležba na posvetih, projektno delo, PR, sledenje novostih po področjih, ipd.).
Pomembni so redni tedenski sestanki na katerih si med seboj izmenjamo nujno potrebne
informacije za učinkovitejše delo agencije.
Za uspešno in učinkovito poslovanje agencije bo nujna kadrovska okrepitev. Za pridobitev
visoko usposobljenih kadrov, ki nam bodo omogočili pripravljati prijave projektov na visokem
nivoju se bo potrebno še posebej potruditi. Treba bo poskrbeti za kvaliteten izboru
strokovnjakov oz sodelavcev. Vsekakor je v agencijah navada, da so zaposleni v veliki meri
financirani iz projektov in tako nameravam tudi sam postopoma širiti število zaposlenih.
Seveda bo pri temu potrebno sofinanciranje lastnih deležev v projektih, ki jih bodo morale

pokriti občine ustanoviteljice. Zato bo pomembno, da se bo prijavljalo projekte, ki bodo imeli
koristi v občinah, kar bo upravičevalo njihovo sofinanciranje. Število zaposlenih bo nihalo
glede na uspešnost prijav projektov in njihovega izvajanja v posameznem programskem
obdobju.
Tabela 1: Finančni načrt razvojnega dela ORE
PLANIRANO
2020

PLANIRANO
2021

200.385

223.302

5.000

5.000

900

900

1.2 Obratovalni stroški za pisarne (elektrika, voda, ogrevanje..)

1.700

1.700

2.Pisarniški material

2.300

2.300

2.1 Drobni inventar

1.100

1.100

3.Telefon, internet, PTT storitve, plačilni promet

3.535

3.500

900

900

5.Vodenje računovodstva

7.300

7.300

6. Strokovna izobraževanja in svetovanja

3.100

4.500

99.850

125.202

21.350

21.350

7.5 Regres za letni dopust

3.000

3.000

7.6 Prevoz na delo

3.750

3.750

7.7 Regres za prehrano

3.700

3.700

7.8. Odpravnina

7.700

0

8. Prevozni stroški, dnevnice

6.500

6.500

9. Sejnine

1.500

1.500

10. Promocija

2.000

2.000

500

500

POSTAVKE
A. ODLIVI
1. Najemnine - za sejne dvorane in pisarne
1.1 Čiščenje pisarniških prostorov

4.Vzdrževanje računalniške opreme in programov

7. Bruto masa plač zaposlenih
7.4 Delodajalčevi prispevki od plač zaposlenih

11. Priprava posvetovanj s podjetniki
12. Poštnina in provizije banki

800

800

13. Pravne storitve

1.500

1.500

14. Nakup opreme, račun. programov

2.700

2.700

300

2.000

15. Stroški ostalih storitev -študentski servis
16. Nepredvideni stroški

100

2.000

17. Amortizacija

1.000

1.000

18. Reprezentanca

1.200

1.200

20. Ažuriranje spletne strani

1.500

1.500

100

400

22. Stroški storitev drugih zunanjih izvajalcev, SPOT izvajalci

8.700

8.700

24. Stroški EU projektov za zunanje izvajalce

6.800

6.800

200.385

223.302

91.280

92.919

1.1 Divača

17.820

18.230*

1.2 Hrpelje-Kozina

17.820

18.230*

21. Storitev fotokopiranja in dobave papirja

B. PRILIVI
1. Redna dejavnost :
Občine za sofinanciranje ORA:

1.3 Komen

17.820

18.230*

1.4 Sežana

17.820

18.230*

1.5 Divača

5.000

5.000

1.6 Hrpelje-Kozina

5.000

5.000

1.7 Komen

5.000

5.000

1.8 Sežana

5.000

5.000

109.105

130.383

2.1 Izvajanje SPOT (eVEM)
2.2 Svetovanja - priprava projektov, investicijske
dokumentacije

44.760

44.760

12.000

12.000

2.3 Delovanje LAS - projekti za podeželje MKGP*

29.785

55.137

2.4 ORA vodenja in koordinacija projektov LAS

11.896

9.461

2.5 Mednarodni projekti

5.000

5.000

2.6 Lokalni Projekti

5.600

3.961

2.8 Prihodki obresti

64

64

0

0

Občine za članarino LAS:

2. Projekti :

Presežek prihodkov nad odhodki
Davek od dohodkov pridobitne dejavnosti
Presežek odhodkov nad prihodki

* Pri financiranju občin za 2021 smo upoštevali medletna inflacija v višini 2.3 % skladno z
jesensko napovedjo UMAR-ja.

6. RAZVOJ ORE IN ŠIRITEV DEJAVNOSTI
Za območje občin ustanoviteljic ORE je bilo v preteklih 15 letih podano več poskusov
ustanovitve skupne organizacije za Turizem. Zadnja pobuda se je zgodila v Štanjelu dne
19.7.2019, kjer so se poleg županov Kraško Brkinskih občin: Komna, Sežane, Divače in
Hrpelje-Kozina, pridružile še predstavnice Direktorata za turizem iz MGRT-ja. Sklenjeno je
bilo, da župani imenujejo delovno skupino, ki bo pripravila vse potrebno za ustanovitve
skupne organizacije za Turizem na Krasu in Brkinih. ORA je dobila nalogo, da pripravi
poslovni načrt bodoče organizacije in ta bo v oktobru 2019 pripravljen za predstavitev
javnosti in občinskim svetom. Poleg Poslovnega načrta bo projektna skupina pripravila še
potrebne spremembe pravnih aktov.
Osnovni namen doseganja racionalizacije in sinergijskih razvojnih učinkov na celotnem
območju Krasa in Brkinov je, da se v zavod Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov
združujejo zavod Razvojni center Divača, Javni zavod Komenski Kras, aktivnosti na področju
informiranja v turizmu (TIC), ki jih sedaj vodi Zavod za šport turizem in prosti čas iz Sežane in
turistične dejavnosti iz režijskega obrata občine Hrpelje-Kozina. Hkrati pa bi se istočasno
prenašalo tudi določen obseg dogovorjenih nalog s področja turizma, ki jih sedaj opravljajo
občinske strokovne službe. Preoblikovan zavod bo deloval in opravljal tudi dejavnost
pospeševanja kulturnoumetniške ustvarjalnosti in omogočanja dostopnosti do kulturnih
programov, ter skrbel za kulturno dediščino na celotnem območju Krasa in Brkinov, kar sodi
v javni interes in bo za izvajanje dejavnosti lahko ali bo pridobil javno pooblastilo.
Predlagana shema notranje organiziranosti temelji na specializaciji* in decentralizaciji** ter
na vzpostavitvi dveh notranjih enot in sicer: RAZVOJ in TURIZEM ( skupne aktivnosti
regionalne destinacijske organizacije ( v nadaljevanju RDO) in enotami na lokacijah v
Sežani, Komnu, Divači in Hrpeljah- Kozini in sicer:
1.
ENOTA RAZVOJ – obseg obstoječe Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov
vključno z SPOT-om in Lasom Krasa in Brkinov na obstoječi lokaciji v Sežani.
2.
ENOTA TURIZEM – dogovorjeni obseg prenosa aktivnosti iz občin v dislocirane enote
in vzpostavitev skupnih aktivnosti za vse občine - RDO.
*Specializacija – opredeljevanje posebnih nalog in njihovo dodeljevanje posameznikom ali
delovnim skupinam, ki so za njihovo izvajanje usposobljeni.
**Decentralizacija – ista naloga se opravlja na več mestih. Njene značilnosti se kažejo v večji
svobodi posameznikov in skupin, večji odgovornosti pri delu in višjih stroških poslovanja.

6.1. ENOTA TURIZEM
Temeljne funkcije Regionalne destinacijske organizacije (v nadaljevanju RDO) delimo na
razvojne trženjsko-promocijske, distribucijske in operativne. Pri tem ne smemo zanemariti
pomembne povezovalne vloge med vsemi deležniki na regionalni ravni. Od leta 2013 lahko
vsi RDO-ji sodelujejo s Slovensko turistično organizacijo (v nadaljevanju STO) na programski

ravni, zato je pomembno, da so dejavnosti RDO-jev usklajene tudi s programskimi cilji STOja.
Zelen, odgovoren in trajnostni razvoj je temelj slovenskega turizma, h kateremu so se
zavezali vsi deležniki slovenskega turizma in k čemer je usmerjen tudi razvoj destinacije Kras.
Tako bomo pri svojem delovanju podpirali ohranjanje in varovanje naravnih ter kulturnih
danosti in dediščine ter skrbeli za odgovorno in trajnostno turistično valorizacijo. K
trajnostnemu razvoju so se, tudi formalno, zavezale vse štiri kraško-brkinske občine (HrpeljeKozina, Divača, Sežana, Komen) s priključitvijo v projekt Zelena shema slovenskega turizma.
V nadaljevanju so opredeljeni ključni strateški cilji trajnostne rasti turizma v destinaciji Kras
do leta 2024. Cilji so bili opredeljeni v sklopu Analiza strateških turističnih tokov na
destinaciji Kras, pri tem so bili izvedeni poglobljeni intervjuji s turističnimi deležniki v
destinaciji - predstavniki gospodarstva ter predstavniki javnega sektorja. Prav tako so cilji
usklajeni s turističnimi in s turizmom povezanimi strateškimi dokumenti na regionalni in
nacionalni ravni (Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2020, Zelena shema
slovenskega turizma, Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomije Slovenije 2019-2023,
Regionalni razvojni program za Južno Primorsko, Celovit strateški načrt za prostorski razvoj
Krasa, Strategije Lokalnega Razvoja LAS Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014 –
2020).
Ključni strateški cilji trajnostne rasti turizma v destinaciji Kras do leta 2024 (Center
poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, Ljubljana, 2018):
a) Kvantitativni cilji:
CILJ
IZHODIŠČNO STANJE
Podaljšati dobo bivanja turistov povprečno (2017) 1,4 dni
na 2 dni
Podaljšati sezono: zmanjšati
sezonski indeks s 30% na 25% ter
povečati ter povečati obiske
zgodaj pomladi in pozno jeseni
Povečati povprečno dnevno
turistično porabo za 50%
Izgradnja 300 novih hotelskih
ležišč višje kakovosti, letno 5%
rast
200 novih ležišč v kampih višje
kakovosti

VIR
lastne statistike in analize
(izračunane glede na
plačilo TT po občinah)
Prihodi turistov (jun-sep – 51%): lastne statistike in analize
30% jul.-avg
(izračunane glede na
Nočitve turistov (jun-sep – 51%): plačilo TT po občinah)
30% jul.-avg
dnevni
izdatek
50-100 SURS
EUR/turista
Št. vseh ležišč v destinaciji (l. SURS, lastne statistike in
2017: 811)
analize (izračunane glede
na plačilo TT po občinah)
Št. kampov in postajališč za SURS, lastne statistike in
avtodome (l. 2017: 260 mest)
analize (izračunane glede
na plačilo TT po občinah)

b) Kvalitativni cilji:
CILJ
Vzpostavitev prepoznavnosti znamke (Kras-Carso) kot butične in zelene destinacije.
Vključitev v sisteme nacionalnih in mednarodnih gastronomskih znamk.
Okrepitev mreženja med turističnimi deležniki
Vključitev v regionalne kolesarske in pohodniške poti.

Povečanje ponudbe aktivnosti enakomerno med vsemi občinami v regiji.

6.1.1. RAZVOJNA FUNKCIJA
Upravljalci destinacij morajo razumeti življenjski cikel destinacije in usmerjati destinacijski
management na osnovi faze, v kateri se destinacija nahaja v danem trenutku. Poleg (1)
načrtovanja, ki je ključnega pomena za uspešnost dolgoročnega razvoja turizma na
destinaciji, je namen RDO-ja razviti prepoznavno destinacijo, ki imajo svojo zgodbo in tako
povezuje turistično ponudbo na ravni regije v zanimive in privlačne (2) integralne turistične
proizvode. Med funkcije razvoja uvrščamo tudi (3) razvoj človeških virov, saj povečanje
kakovosti intelektualnega kapitala pomeni izboljšanje ključnega faktorja turizma, zato je
potrebno izpostaviti vlogo znanja in izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih.
Kras je v zgodnji fazi razvoja turizma, kar se odraža predvsem v relativno nizkem številu
turistov (tri na prebivalca) in povprečni dobi bivanja (1,4 dni na turista) ter hkrati izraziti rasti
obiska (46% rast števila turistov in nočitev v obdobju 2013-2017) (Center poslovne odličnosti
Ekonomske fakultete, Ljubljana, 2018).
V nadaljevanju so razdelana razvojna področja po funkcijah ter aktivnosti po le-teh.

6.1.2.

STRATEŠKO NAČRTOVANJE IN INVESTICIJE

AKTIVNOSTI/UKREPI
do konca l. 2020 priprava in sprejetje strateškega dokumenta skupne
strategije razvoja in trženja turizma Krasa in Brkinov
do konca l 2021 posodobitev odloka o turističnem vodenju na
območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in
Sežana
2020 Strategija razvoja in krepitve blagovne znamke Kras-Carso
PRIPRAVA
STRATEŠKIH
(projekt LAS Krasnost Krasa in Brkinov)
DOKUMENTOV
2021-2022 priprava dokumentacije in vključitev v postopek za
pridobitev znaka Slovenia Green za celotno destinacijo (Green
Destination Kras)
2020-21 pregled stanja in analiza z usmeritvami za razvoj ponudbe in
infrastrukture za dostopen turizem – vključitev v skupno strategijo
destinacije.
do l. 2022 vzpostaviti geopark - GeoKarst
2021-2022 vzpostavitev čezmejnega turističnega inkubatorja
ČEZMEJNO SODELOVANJE
v okviru krožnih potovanj ter čezmejnih prireditev (več v poglavju
1.1.2 Razvoj produktov in doživetij)
do konca leta 2023 namestitev turistične signalizacije (usmerjevalnih
tabel) na avtocesti in na regionalnih cestah (ključne turistične točke
destinacije)
v 2020/2021 pregled obstoječih tematskih pohodnih poti, ureditev
financiranja vzdrževanja pohodni poti
do 2021 pregled in digitalizacija obstoječih kolesarskih in pohodnih
poti
2021 prenova označitvene signalizacije in digitalizacija Kraške vinske
in Brkinske sadne ceste
do konca 2022 relocirati turistično informacijske centre/pisarni na
bolj strateške točke z namenom razpršitve turističnih tokov k manj
obiskanim lokacijam v destinaciji – premestitev TIC Lokev v Lipico,
TIC Sežana boljša umestitev v mestu.
2022 vzpostavitev dodatne turistične infrastrukture – čezmejni
turistični inkubator, ki bo turističnim deležnikom iz različnih sektorjev
TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
predstavljal prostor »coworkinga«
spodbuditi in sodelovati z občinami pri enoviti ureditev postajališč za
kolesarje in pohodnike (pitniki, klopce, nosilci za kolesa)
spodbuditi in sodelovati z občinami za vzpostavitev infrastrukture za
prodajo lokalnih izdelkov – prazni občinski prostori, ki bi bili
ponudnikom na voljo za min. najemnino
spodbuditi in sodelovati z občinami za vzpostavitev infrastrukture za
odprte tržnice in gostilne
spodbude za do izgradnjo 300 namestitvenih ležišč v hotelih in
podobnih obratih (kmetije,
apartmaji ipd.) višje kakovosti
spodbuditi in sodelovati z občinami za vzpostavitev postajališč za
avtodome
2024 vzpostavitev kolesarske mreže Kras in Brkini
2022-2024 opremili bomo izbrane turistične točke za namene
Program dela s finančnim načrtom ORE Krasa in Brkinov za 2020
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6.1.3.

dostopnega turizma
2022 vključitev v regionalni »car sharing« sistem (javno-zasebno
partnerstvo)
2023 na info točkah bodo vzpostavljene izposojevalnice e -koles in eskuterjev (javno-zasebno partnerstvo)
2024 vzpostavitev avtobusne linije z električnim avtobusom - hop on
hop off (javno-zasebno partnerstvo)
2020 -2022 priprava prijavne dokumentacije in izvedba projekta
Visitkras II (razpis MGRT)
2020 -2022 priprava prijavne dokumentacije in izvedba projekta
JAVNI pospeševanje marketinških aktivnosti (razpis STO)
2020 zaključne aktivnosti projekta LAS Krasnost Krasa in Brkinov
2020 zaključne aktivnosti projekta LAS Kamen in kulinarika
2020 priprava prijavne dokumentacije in izvedba drugih projektov
LAS
spodbude za vzpostavitev izpostave/pisarne Inštituta za raziskovanje
Krasa
2023 vzpostavitev sodelovanja z institucijami in združenji s področja
naravoslovja, z namenom raziskovanja biotske pestrosti kraške
gmajne.
Z
od 2020 aktivno sodelovanje z raziskovalno-izobraževalnimi
institucijami s področja gastronomije in turizma z namenom
valorizacije in priprave strateških dokumentov s področja.
od 2020 aktivno sodelovanje z institucijami s področja tehnologije z
namenom digitalizacije in tehnološkega razvoja turistične ponudbe.
od 2020 aktivno sodelovanje z raziskovalno-izobraževalnimi
institucijami s področja kulture in kulturne dediščine z namenom
valorizacije in priprave strateških dokumentov s področja.

RAZVOJ PRODUKTOV IN DOŽIVETIJ

AKTIVNOSTI/UKREPI
do 2023 vključitev 2 ponudnikov v Slovenia Green
Attraction (ciljne skupine: Zeleni raziskovalec)
do 2022 vključitev 1 ponudnika v Slovenia Green
Accodomation (ciljne persone: Zeleni raziskovalec)
Do 2023 razvoj 1 lastnega zelenega produkta/doživetja
2022 oživitev kolesarske dirke po Krasu in Brkinih ( v
sodelovanju z Zavodom ŠTIP)
2020 izvedba dogodka za otvoritev pohodniške sezone Alpe
Adria Trail (v sodelovanju s Holding Kobilarna Lipica d.o.o.
in STO)
2021-2024 razvoj nišnih produktov v naravi:
1. izobraževalno jamarstvo (Vilenica, Dimnica)
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RAZVOJ
IN
NADGRADNJA
GASTRONOMSKIH
PRODUKTOV
IN
DOŽIVETIJ

RAZVOJ TER NADGRADNJA KULTURNIH
PRODUKTOV IN DOŽIVETIJ

RAZVOJ IN NADGRADNJA
DOSTOPNEGA TURIZMA

PONUDBE

2. navezava na reko Reko,
3. wellness/detox v naravi,
4. pot energetskih točk,
5. navezava narava-gastronomija,
6. navezava narava-kultura (Mitski park ipd.),
7. konjeništvo.
2020 bomo pripravili različne pobude (natečaji, strokovna
podpora, projekt in drugi razpisi) in sodelovali pri razvoju
krožnih potovanj, ki bodo lanisrani 2021:
1. 1x butično gastronomsko-kulturno krožno potovanje, vrhunskih ponudnikov (ciljni segment:
predani
gastronomski turisti),
2. 1x gastronomsko- ekološko doživetje kraškega in
brkinskega podeželja (ciljni
segmenti:
zainteresirani
gastronomski turisti),
3. 1x čezmejne gastronomsko krožno potovanje (ciljni
segment: predani in
zainteresirani gastronomski turisti,
4. 3x krožno potovanje s poudarkom na prikaza običajev,
tradicij in obrti, vezano na
kulinarično dediščino (ciljne
skupine: zainteresirani gastronomski turisti ,šolske
skupine, društva, družine)
2021 bo izvedeni sezonski (4x) »pop up« tematski dogodki
2021 in naprej 1x letno izvedba posebnega gastronomskega
doživetja z izrazito kraškim/brkinskim značajem (nenavadna
lokacija povezanih npr. s kulturno, industrijsko, športno
infrastrukturo ipd.)
2020 sodelovanje pri nadgradnji projekta Mesec kraške
kuhinje.
2021 projekt Poletje odprtih kleti bo vključeval ponudnike
iz obeh strani meja (celoten Matični Kras)
2020 nadgradnja in repozicioniranje (50.) Praznika terana in
pršuta, ki postane medobčinska in čezmejna prireditev
2021 Martinovanje na Krasu postane čezmejni dogodek –
odprte kleti na obeh straneh meje in čezmejna grajska
izkušnje (grad Štanjel, grad Devin).
sodelovanje pri izvedbi in Divji okusi Krasa.
2021 digitalizacija kulturne dediščine in razvoj 3x
produktov/doživetij
2020-2024 priprava integralnih produktov s področja
gradov, arhitekture, umetnosti (v navezavi z gastronomijo)
2020-2021 priprava integralnih produktov s področja
temačnega turizma (1. sv. vojna)
2022-24
1. 2x znamenitost bodo pridobili certifikat »invalidom
prijazno«,
1. 3x ponudniki bodo pridobili certifikat »invalidom
prijazno«,
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6.1.4.

IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

AKTIVNOSTI/UKREPI

IZOBRAŽEVANJA ZA PONUDNIKE

IZOBRAŽEVANJA ZA VODNIKE

2020-2024; 3x izobraževanja oz. delavnice (v okviru
projektov in izven) na leto iz naslednjih področij:
1. s področja digitalizacije,
2. odnosov z strankami in javnostjo,
3. urejenosti in izgleda ponudbenih prostorov (degustacijski
in sprejemni prostori),
4. jezikovna izobraževanja,
5. strokovne delavnice iz različnih področji (gastronomija,
hotelirstvo, vinarstvo ipd.)
6. trajnostni turizem,
7. dostopni turizem ipd.
1x letno predstavitev/delavnica za turistične ponudnike z
namenom spodbujanja vključevanja v Zeleno shemo
slovenskega turizma (Slovenia Green Attraction,
Accomodation)
2020 bo pripravljen priročnik s smernicami za gostinske
ponudnike (LAS Kransot Krasa in Brkinov)
2021 nadgradnja priročnika s smernicami za gostinske
ponudnike (LAS Krasnost Krasa in Brkinov) v celovit
priročnika za turistične ponudnike (namestitveni,
gastronomski) s smernicami:
1. za vključevanje lokalne arhitekture in dediščine v gradnjo
in opremo prostorov,
2. z valorizacijo avtohtonih in zaščitenih vrst ter
vključevanje gastronomsko ponudbo višje dodane
vrednosti,
3. sodobni trženjski pristopi in odnos s strankami,
4. strokovni izrazi v tujih jezikih (it., ang., nem.),
5. smernice za prirejanje osmic ipd.
Uskladitev Odloka o turističnem vodenju na območju občin
Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in
Sežana v obdobju 2020-2024;
3x izobraževanja oz. delavnice (v okviru projektov in izven)
na leto iz naslednjih področij:
1. poglobljena izobraževanja za vodenje po specifičnih
produktih (ŽMK, Štanjel, Pepin vrt,
Dolina
Glinščice,
pohodne in kolesarske poti, gastronomski produkti ipd.),
2. sodobni pristopi na področju turističnega vodenja (npr.
interpretativno vodenje, tredni na področju digitalizaicje
ipd.),
3. dostopni turizem
4. trajnostni turizem.
2020-2024 v okviru delavnic bodo pripravljeni priročniki oz.
gradivo za vodnike
1x letno srečanje predstavnikov RDO z lokalnimi vodniki, z
namenom seznanitve z načrtovanimi aktivnostmi in
potrebami iz terena.
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IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE
ŠTUDENTE/DIJAKE NA RDO

IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADINE

2x /leto delavnice oz. izobraževanje/zaposlenega oz.
IN študenta/dijaka iz področij dela
1x/leto študijska tura po destinaciji z namenom boljšega
poznavanja ponudbe na terenu mreženja s ponudniki.
3x študentje/dijaki /leto
2022 uvedba krožka oz. obšolske dejavnosti s področja
turizma in z njim povezanih dejavnosti (npr. gastronomija) v
šole v destinaciji
Uvedba tekmovanja Heckaton za mladino s področja
turizma za mladino.
1x letno omogočeno brezplačen voden ogled po destinaciji
za eno generacijo.

6.2. TRŽENJSKO-PROMOCIJSKA IN DISTRIBUCIJSKA FUNKCIJA
Trženjsko komuniciranje ‒ oblikovati in posredovati podobo ter sporočilo o destinaciji
potencialnim ciljnim skupinam, je najvidnejši element trženjskega spleta na katerega ima RDO
največji vpliv. Splet trženjskega komuniciranja v turizmu je sestavljen iz številnih orodij 1, pri tem
pa je potrebno izbrati tista orodja, s katerimi najbolj učinkovito dosežemo ciljne skupine in cilje
komunikacije. Cilji trženjskega komuniciranja so informirati, prepričati ali opomniti potencialne
ciljne skupine o destinaciji (seznaniti o obstoju naše destinacije, vplivati na njihov odnos do le-te,
jih pripraviti do rezervacije in nakupa). S tržnim komuniciranjem tako želimo v splošnem vplivati
na spoznavno, čustveno ali vedenjsko stopnjo.

6.2.1. KLJUČNI SEGMENTI – TUJI TRGI
Ključni segmenti tujih turistov so opredeljeni glede na opredelitev ključnih segmentov turistov
za Slovenijo, ki jo je za potrebe STO izdelal Valicon.
Slika 1: Opredelitev ključnih person destinacije

CILJNE
PERSONE

SPROŠČENI EKSAPISTI
CILJNI TRGI

Italija,
Avstrija,

ZELENI RAZISKOVALCI

PREDANE MAME

Nemčija, Nemčija, Beneluks, Italija, Italja, Avstrija, Nemčija.
VB, Avstrija, VB
Beneluks, Skandinavija

1

Oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, osebna prodaja, neposredno trženja, brošure in drugi tiskani material, trženja od ust do
ust in interaktivno trženja.
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ZANIMANJA

Skandinavija, Benelux
Opazovanje
narave,
selfness
programi,
digital-detox programi,
lokalne
specialitete,
posebna doživetja

Lahke aktivnosti v naravi,
ogled
naravnih
znamenitosti, obisk starih
mestnih jeder

vrhunske restavracije
(in
drugi
vrhunski
GPO), gostilne, vinske
kleti,
gastronomska
ponudba na turističnih
kmetijah
in
pri
pridelovalcih
živil,
posebna gastronomska
doživetja v naravi.
hotel

kakovostne restavracije,
gostilne, vinske kleti,
gastronomska ponudba
GASTRONOM
na turističnih kmetijah in
SKA
pri pridelovalcih živil,
PONUDBA
posebna gastronomska
doživetja v naravi prehranjevanje
nekje
sproti.
privatne nastanitve in
NAMESTITVE
apartmaji
*Podrobne opredelitve se nahajajo v prilogi 1

6.2.2.

Preživljanje
časa
v
naravi, prostori za otroke
v naravi, aktivnosti za
otroke:
plavanje,
jahanje,
lokostrelstvo
ipd.,
razgledi,
lažje
pohodništvo
Kakovostne restavracije
in gostilne, gastronomska ponudba na
turističnih kmetijah in pri
pridelovalcih
živil,
posebna gastronomska
doživetja v naravi –
prehranjevanje
nekje
sproti.
privatne nastanitve in
apartmaji

KLJUČNE TRŽENJSKO-PROMOCIJSKE IN DISTRIBUCIJSKE AKTIVNOSTI

ŠTUDIJSKE TURE ZA TO IN TA (B2B)

- organizacija in izvedba 8 študijskih tur/leto za
domače in tuje TO in TA
ŠTUDIJSKE TURE MEDIJI
- organizacija in izvedba 8 študijskih tur/leto za
domače in tuje medije (ciljno po segmentih in trgih)
BORZE IN SEJMI (B2B IN B2C)
- obisk vsaj 10 borz in sejmov/leto (ciljno po segmentih
in trgih).
PREDSTAVITVENI
DOGODKI
ZA - 3x/letno (1x/sezono) v sodelovanju z ostalimi
MEDIJE
institucijami v destinaciji predstavitev dogodkov SLO
medijem,
- 3x/letno (1x/sezono) v sodelovanju z ostalimi
institucijami
v
destinaciji
in
zamejstvu,
predstavitev dogodkov ITA in zamejskim
medijem – predstavitev v Trstu (npr. kraška
jesen/pomlad/poletje v Trstu).
DRUGI PROMOCIJSKI DOGODKI (B2B - sodelovanje (z gastronomsko, kulturno in turistično
IN B2C)
ponudbo) na organiziranih poslovnih
dogodkih v
tujini in doma, v sodelovanju z gospodarstvom in STO,
- 1x/leto organizacija promocijskih dogodkov v bližnjih
večjih
mestih
(Trst,
Ljubljana),
- 2021 vrhunski gastronomski dogodki (združevanje
Program dela s finančnim načrtom ORE Krasa in Brkinov za 2020

Stran 21

DIGITALNA PROMOCIJA

NOVIČNIKI (B2B IN B2C)

VKLJUČITEV PONUDBE DESTINACIJE V
KOŠARICO MEST – PREDSEDOVANJE
SLO. SVETU EU
VKLJUČITEV V PROJEKT SLOVENIA
OUTDOOR

VKLJUČITEV PONDUBE V OBSTOJEČE
APLIKACIJE

vrhunske kulinarike in vina, gostovanje
vrhunskih
chefov),
- organizacija poslovnih dogodkov v kulturnih
ustanovah,
sezonski
»pop
up«
dogodki,
- 1x/leto gastronomska doživetja na posebnih
lokacijah,
- 2021 hackaton za mlade (v sodelovanju s šolami v
regiji) iz področja turizma.
- na podlagi uredniškega koledarja bomo konsistentno
in centralno upravljanjali destinacijske
profile na
digitalnih omrežjih in platformah (FB, IG, YT, PIN, LI,
TW) v slo, ang, ita, nem
jezikih,
- 3x/letno digitalne kampanije ter zakupi digitalnih
mest (ciljano glede na trge in produkte),
- 1x/letno digitalne kampanije z vplivneži (ciljano glede
na
trge
in
produkte),
- vključitev v digitalno platformo Turizem 4.0. –
blockchain tehnologija ipd.,
- vzpostavitev enotne podobe novičnika za destinacijo
in
lokalne
izpostave,
- 1x mesečno pošiljanje novičnika naročnikom na enovice (slo) skladno z uredniškim koledarjem,
- 1x mesečno pošiljanje novičnika medijem (slo in
tujim-prevodi)
skladno
z
uredniškim
koledarjem,
- 4x/letno pošiljanje novičnika s sezonskimi ponudbami
TO in TA (slo in tujim-prevodi) skladno z
uredniškim
koledarjem,
- 1x mesečno pošiljanje novičnika drutšvom (slo)
skladno
z
uredniškim
koledarjem,
- 10% rast št. kontaktov v mailing bazi (fizičnih oseb,
medijev,
TO
in
TA),
- 2021 bo osrednja tema komuniciranja gastronomija.
- 2019 je bila, v Kabinet predsednika RS, poslana
ponudba za izvedbo spremljevalnega programa, v
primeru potrditve bomo 2021 izvedli aktivnosti za
promocijo regije (vodeni ogledi, pogostitve ipd.).
- 2019 je bil izveden sestanek s predstavniki STO in GIZ
Pohodništvo in kolesarjenje za vključitev ponudbe
turizma naravi (pohodništvo, kolesarjenje, jahanje,
jamarstvo) v pripravljajočo platformo
Slovenia
Outdoor. 2020 se bomo priključili projektu.
- vključitev pohodnih in kolesarskih vsebin na
obstoječe aplikacije postavljene iz strani STO
Pohodništvo in kolesarjenje GIZ ter ostalih
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(domačih
in
tujih)
ponudnikov
aplikacij,
- širša vključitev ponudbe v aplikacije za avtokampe,
- vključitev turistične ponudbe v druge nišne (domače,
tuje) aplikacije.
»OFF LINE« OGLAŠEVANJE IN - oglaševanje prireditev na info/plakatnih zaslonih v
DISTRIBUCIJA (B2C)
večjih slovenskih mestih in večjih mestih v pokrajini
Furalnija Julijska krajina (Trst, Gorica, Udine),
oglaševanje
destinacije
(upoštevaje
de/sezonalizacijo) na glavnih turističnih tokovih
destinacije: info/plakatnih zaslonih, promocijska
gradiva na glavnih turističnih točkah, javnih prevozih
(Slovenske
železnice),
- 4x/leto distribucija promocijskih materialov
ponudnikom
v
destinaciji,
- poletna/sezonska promocijska kampanija z namenom
preusmeritve tranzitnih gostov v destinacijo, bomo v
sezoni zakupili prostor za promocijski material na
bencinskih črpalkah v regiji in na ključnih turističnih
tokovih
v
bližini,
- postavitev dodatne signalizacije na državnih cestah
(glej poglavje Razvoj)
TISKOVINE IN PUBLIKACIJE
- 2020 izdelava image kataloga destinacije za
predstavitve na sejmih in poslovnih dogodkih,
- konec 2020 izdelan image katalog s področja
gastronomije za predstavitve na sejmih, poslovnih
dogodkih
2021
in
naprej,
- 1x/leto priprava revije s področja turizma za
ponudnike, društva v destinaciji ter zainteresirano
lokalno
skupnost,
- 1x/leto (konec novembra/začetek decembra) izdelava
promocijske knjižice s ponudbo iz »Kraških trgovinic,«
ki obratujejo na TIC-ih, distribucija v sklopu občinskih
glasil,
- 2021 priprava knjige s kuharskimi recepti in nasveti
naj eminentnejših chefov v destinaciji – prodaja v
»Kraških trgovinicah« in vzpostavitve prodaje tudi v
knjigarnah.
VZPOSTAVITEV SPLETNE STRANI - 2021 (EGR) lansiranje nove spletne strani Taste Kras,
TASTE KARST
ki bo vključeval gastronomsko ponudbo destinacije
(ukinitev spletne strani Kraška vinska cesta). Spletna
platforma bo vezana na krovno spletno stran Visitkras.
PROMOCIJSKI FILMI
MEDIATEKA
- ureditev mediateke na krovni spletni strani za medije
in druge deležnike (natančno definirana
pravila
uporabe
in
avtorskih
pravic),
- l. 2021 dopolnitev mediateke z gastronomsko
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vsebino,
- promocijsko gradivo (brošure, zgibanke, katalogi)
bodo v digitalni obliki dostopni na spletni strani
BLAGOVNE ZNAMKE
- sprejetje Strategije krepitve in uporabe BZ Kras-Carso
in
dosledna
uporaba
- vzpostavitev gastronomske znamke kakovosti Okusiti
Kras, ki je povezana z znamko Kras-Carso
CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
- posodobitev CGP Kras-Carso ter njena enovita in
dosledna uporaba v vseh trženjsko-komunikacijskih
orodjih
POSLOVNA DARILA (B2B)
- linija poslovnih daril, ki tradicijo predstavijo na
moderen način.
PRODAJNO-PROMOCIJSKI
ARTIKLI - poenotenje izgleda in prodajnega programa v
(B2C)
»Kraških trgovinicah« v vseh TIC-ih,
AMBASADOR GOSTINSTVA
- določitev ambasadorja gostinsva izmed nagrajenih
šefov destinacije, ki bo promovira Kras in Brkine
REZERVACIJSKI SISTEM
-v sodelovanju s strokovnim svetovalnim organaom in
ponudniki se bo sprejela odločitev v nakupu
rezervacijskega sistema
Operativna funkcija
Aktivnosti: Preoblikovanje delovanja TIC-ev z bolj privlačnimi lokacijami delovanja in večjo
promocijo njihove dejavnosti (poiskati novo lokacijo za TIC Sežana, odprtje novega TIC-a v Lipici,
odprtje novega TIC v občini Hrpelje-Kozina). Povečati prodajo lokalnih turističnih izdelkov v TIC-ih
ter poenotiti izgled produktov in trgovin na celotnem območju destinacije.
Organizacija vodniške službe (posodobitev pravnih podlag, priprava novih gradiv o lokalnih
produktih, cenik, evidence vodenj, izobraževanje o produktih destinacije-Živi muzej Krasa,
Štanijel, ipd.) je ena temeljnih nalog, ki jo bomo nadgrajevali tudi v prihodnje.
Organizacija in sodelovanje na rednih Izobraževanjih za zaposlene in študente, ki so zaposleni
kot turistični informatorji na TIC-ih v sodelovanju s ponudniki in stroko.
Omogočanje izvajanje študijske in dijaške prakse in mentoriranje, dijakom/študentom strokovnih
šol iz področja turizma in sorodnih vsebin.
Poseben poudarek bo potrebno nameniti ponudnikom in vzdrževanjem rednih stikov z njimi.
Obveščati jih je potrebno o novostih in organizirati izobraževanje, ki jim bodo koristila pri
njihovem poslovanju.
6.3. OPREDELITEV VIROV IN NAČINOV FINANCIRANJA ZA DELOVANJE RDO
6.3.1. FINANCIRANJE ENOTE ZA TURIZEM S SREDSTVI OBČINSKIH PRORAČUNOV

Za delovanje RDO, ki bo predvidoma opravljala skupne naloge izvajanja poslovnih funkcij enotne
regijske destinacijske organizacije za vse štiri kraško- brkinske občine, so predvideni različni viri
financiranja.
V začetku delovanja so najpomembnejši vir financiranja sofinanciranje iz občinskih proračunov po
sprejetem ključu (tabela 6). Osnovo bodo predstavljali ta poslovni načrt in iz njega izhajajoči letni
program dela in finančni načrt RDO, ki bodo pripravljeni v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in, ki bodo
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sprejeti na organu upravljanja ORA. Predvideva se mesečno izstavljanje zahtevkov občinam
ustanoviteljicam v višini 1/12 potrjene višine. Javni viri s strani občin so namenjeni financiranju
zaposlenih na RDO in izvajanju dogovorjenega obsega dejavnosti.
Ko bodo občine ustanoviteljice izvajale v sklopu RDO dejavnosti dislociranih enot ( PE Divača, PE
Hrpelje-Kozina, PE Komen in PE Sežana) bodo obseg njihovih aktivnosti v celoti financirale s sredstvi
občinskih proračunov. RDO pa se bodo predvidoma financirala z uporabo ključev deležev sofinanciranja
prikazanih v poglavju 4.1.1. Kot osnova jim bodo služili sprejeti letni programi dela in finančni načrti
RDO, ki bodo pripravljeni v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in sprejeti na organih upravljanja.
Glede na predlagan ključ sofinanciranja se bo financiranje s sredstvi lokalnih proračunov predvidoma
zniževalo. Od začetnih 240.000 EUR v letu 2020, ko bodo viri sredstev iz občinskih proračunov
predstavljali 73,9 %, na 190.000 EUR v letu 2025, ko bodo predstavljali le še 49,4 %. Zniževanje je
vrednostno prikazano v tabeli 11, grafično pa spodnji sliki.

Tabela 6: Prikaz ključa delitve sredstev
OBČINE

število
ponudni
kov
nastanit
ev

%

1

2

1. Divača
2. Komen
3. Hrpelje Kozina
4. Sežana
SKUPAJ

ključ

število
gostinski
h
ponudnik
ov

%

ključ

sofinancira
nje občin

ključ

6=5/1884*
100

7=6*0,3
333

8

9=8/175*
100

10=9*0,3
333

11=12/240
000

12=4+7
+10

20,06

6,69

13,71

4,57

10,08

3,36

16,57

5,52

18,74

6,25

26,29

8,76

51,11

17,04

43,43

14,48

100,00

33,34

100,00

33,33

ključ

število
ležišč

%

3=2/99*
100

4=3*0,3
333

5

14

14,14

4,71

24

24,24

8,08

18

18,18

6,06

43

43,43

14,48

99

100,00

33,33

378
190
353
963
1.884

24
29
46
76
175

38.328
40.704
50.568
110.400
240.000

15,97
16,96
21,07
46,00
100,00

Graf 1: Predviden trend zniževanja sofinanciranja RDO s sredstvi občinskih proračunov.
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6.3.2. PRIHODKI PRIDOBLJENI Z JAVNIMI RAZPISI
Za zagotavljanje manjše finančne obremenitve občin ustanoviteljic se bo pripravljalo prijave na
javne razpise, ki bodo namenjeni sofinanciranju tako delovanja RDO oz. enote turizem kot tudi
pripravi in izvajanju RDO aktivnosti .
Ker je MGRT v oktobru 2019 objavil » Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih
destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah 2020-2021« smo se v
januarju 2020 izdelali prijavo na razpis s projektom »Visit Kras 2«. Za našo destinacijo bo znašali
upravičeni stroški 167.625 EUR in bodo 70 % sofinancirani, tako da imamo možnost pridobiti
sofinanciranje 117.338 EUR za aktivnosti RDO ter enega zaposlenega.
Poleg tega obstoji možnost prijave projektov na razpise Las Krasa in Brkinov za pridobivanje
sredstev za izvajanje aktivnosti RDO (TIC).
Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih
turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020 (objavil STO) na katerega se bomo prijavili v marcu
2020 in tako skušali pridobiti nekaj sredstev za promocijo vodilne destinacije Krasa in Brkinov.
Vsekakor bo potrebno stalno slediti najavam za razpise s področja turizma in se nanje prijavljati
zato, da se bodo zniževala sredstva sofinanciranja občin. Programirano je, da se bo ORA - Enota
Turizem v letu 2025 sofinancirala s sredstvi iz javnih razpisov v višini 110.000 EUR kar bo
predstavljalo 28,6 % celotnih prihodkov.
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6.3.3. SOFINANCIRANJE S STRANI TURISTIČNIH PONUDNIKOV
Predvidoma bo financiranje turističnega sektorja temeljilo tako na soudeležbi oz. participaciji
zasebnega sektorja pri dogovorjenih projektih kot tudi na sofinanciranju v naprej dogovorjenih
aktivnosti, ki se jih bo dogovorno izvajalo s turističnimi deležniki. V fazi priprave poslovnega
načrta uvedba članarine RDO ni predvidena. Je pa možno pripraviti model sofinanciranja s strani
turističnih ponudnikov glede na opravljeno promocijsko delu zanje. Cilj preoblikovane ORE je
pridobivati čim več prihodkov na trgu in postopoma zniževati delež javnih sredstev za delovanje.
Model sofinanciranja bo pripravljen dogovorno s predstavniki turističnega gospodarstva.
Projekcija trenutno vključuje tudi ta finančni vir za katerega je predvideno postopno uvajanje
tako, da bo v letu 2025 znašal 15.000 EUR in bo predstavljal 3,9 % celotnih prihodkov.
6.4. EKONOMSKO FINANČNA PROJEKCIJA POSLOVANJA RDO DO LETA 2025
Kot osnovo za pripravo skupne finančne projekcije poslovanja RDO do leta 2025 tvorijo podatki
o vrednostnem in vsebinskem prenosu predvidenih aktivnosti s področja turizma, ki jih
nameravajo posamezne občine prenesti na preoblikovano ORO oz. na njeno enoto turizem.
Predvideno je, da bodo vse občine v okviru sprejetega ključa sofinanciranja skupnih RDO
aktivnosti in skladno s sprejetim letnim programom dela sofinancirale izvajanje teh aktivnosti.
Podrobneje bodo vsebine predstavljene v poslovnem načrtu. Preoblikovanje se bi predvidoma
trajalo nekaj mesecev in sicer po terminskem načrtu med oktobrom 2019 in majem 2020. Po
sprejetju ključnih pravnih aktov na občinskih svetih, najprej sklep o pristopu k regionalni
destinacijski organizaciji in nato še sprememba odloka o ustanovitvi ORE, bo sledila še
uskladitev in priprava številnih notranjih pravilnikov, poslovnikov, sistematizacije. Pravno
formalno lahko preoblikovana ORA začne poslovati po vpisu spremembe v poslovni register.
Gradivo pripravil
Aleš Vodičar
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Tabela 11: Finančna projekcija RDO KRAS in BRKINI do leta 2025

2020

Struktur
av%

Finančna projekcija poslovanja RDO
Prihodki po vrstah in virih:
A.1. Proračunsko financiranje občin
turizem RDO

240.000

73,9

2021

230.000

Struktur
av%

66,0

2022

220.000

Struktur
av%

60,3

2023

Struktur
av%

198.000

53,8

2024

Struktur
av%

190.000

50,7

2025

Struktur
av%

190.000

49,4

A.2. Lastni prihodki regijski dogodki
A.3. Lastni prihodki vstopnine in turistična
agencija

21.000

6,5

25.000

7,2

30.000

8,2

35.000

9,5

40.000

10,7

45.000

11,7

5.000

1,5

7.000

2,0

10.000

2,7

15.000

4,1

20.000

5,3

25.000

6,5

A. (2.+3.) Lastni prihodki skupaj:
A.4. Javni razpisi bodoči- MGRT-Visit Kras 2
oz. RDO

26.000

8,0

32.000

9,2

40.000

11,0

50.000

13,6

60.000

16,0

70.000

18,2

58.750

18,1

58.750

70.000

19,2

70.000

19,0

65.000

17,3

70.000

18,2

-

25.792

30.000

8,2

40.000

10,9

50.000

13,3

40.000

10,4

18,1

84.542

100.000

27,4

110.000

29,9

115.000

30,7

110.000

28,6

2,7

10.000

2,7

15.000

3,9

100,0

385.000

100,0

A.5. Javni razpisi bodoči - Las, ipd.
A. (4.+5.) Prihodki javnih razpisov
A.6. Prihodki zasebni sektor oz. ponudnikisofinanciranje aktivnosti

58.750
-

2.000

A. PRIHODKI SKUPAJ

324.750

B. RDO

324.750

B.1. PLAČE (najprej 3, nato 4 zaposleni)
B.1.1. STROŠKI MATERIALA IN STORITVE
RDO

106.000

32,6

117.000

23.000

7,1

23.000

34.000

10,5

37.000

12.000

3,7

12.000

B.3. STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI
B.4. STROŠKI DISTRIBUCIJSKIH
AKTIVNOSTI
B.5.

STROŠKI RAZVOJNIH AKTIVNOSTI

25.000

100,0

324.750

7,4
24,3
0,6

348.542

5.000
100,0

348.542

7,7

19.000
B.6. STROŠKI OPERATIVNIH AKTIVNOSTI
5,9
B.7. STROŠKI PROJEKTOV brez plač - Visit
Kras 2 ipd
56.750
17,5
B.8. STROŠKI REGIJSKIH DOGODKOV (
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Martinovanje, Praznik pršuta in terana…)
49.000
15,1
ODHODKI SKUPAJ

16,9

100,0

27.000
22.000

1,4

365.000

10.000
100,0

365.000
33,6
6,6
10,6
3,4
7,7
6,3

32,3

24.000

6,6

37.000
15.000

24.000

100,0

368.000

118.000

30.000

368.000

119.000

375.000
375.000

385.000

32,3

119.000

31,7

119.000

30,9

25.000

6,8

25.000

6,7

27.000

7,0

10,1

38.000

10,3

38.000

10,1

40.000

10,4

4,1

16.000

4,3

16.000

4,3

18.000

4,7

8,2
6,6

58.542

16,8

62.000

17,0

52.000

14,9

55.000

15,1

348.542

100,0

365.000
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100,0

31.000
25.000

8,4
6,8

32.000
25.000

8,5

32.000

8,3

6,7

25.000

6,5

57.000

15,5

58.000

15,5

57.000

14,8

57.000

15,5

62.000

16,5

67.000

17,4

368.000

100,0

375.000

100,0

385.000
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

3
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D
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4
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D

4
ZAPOSELNI+J
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