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1.1 | UVOD

1

2

Za uresničitev Vizije Slovenije 2050 in Strategije Razvoja Slovenije 2030 je nujen gospodarski preboj za
preusmeritev nesprejemljivih trendov, ki so ključnega pomena za kakovost življenje in krepitev trajnostnih
vzorcev proizvodnje, potrošnje ter prostorske organizacije v regiji.
Eden izmed ključnih ciljev (izhodišč) za razvoj Obalno-kraške regije je vzpostavitev infrastrukture in krepitev
dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij, na področjih, kjer ima regija kompetence in kapacitete, ob večji vlogi
univerz (predvsem Univerze na Primorskem; fakultetami, CMK, InnoRenew…) ter v povezavi s ključnimi
družbenimi, okolijskimi in tržnimi izzivi.
Regija mora okrepiti konkurenčnost gospodarstva, predvsem sektorjev prometa in skladiščenje, turizma
(gostinstvo, kulturni turizem, kulturna in naravna dediščina), predelovalne dejavnosti ter inovativna in v svet
usmerjena MSP. Turizem bo v svetu razpoznaven po integralnih in tematskih turističnih proizvodih, ki
vključujejo tudi naravne in kulturne danosti, z uveljavljenimi trženjskimi znamkami in produkti za območje
Krasa in Brkinov, s pomembno usmeritvijo v zeleni (trajnostni) turizem in kulturni turizem ter poudarkom na
kulinaričnih (gastronomskih) posebnosti in prepoznavnosti regije glede na svoje specifične danosti.
Slovenija ima usmeritve in postavljene cilje kam želi pluti ter kateri izzivi nas čakajo na tej poti.
Vzpostaviti je potrebno okrepljeno sodelovanje med znanstveno-raziskovalnimi institucijami, univerzami in
gospodarstvom, sodelovanje med podjetji (grozdenje) ter njihovimi združenji. Zagotoviti je potrebno učinkovito
infrastrukturo za razvoj podjetništva, krepitev usposobljenosti za trg dela, podjetnosti in podporo inovativnim
oblikam zaposlovanja, vključno s socialnim podjetništvom. Okrepiti sodelovanje in svetovanje za trajnostno
pridelavo visokokvalitetne hrane (na primeru dobrih praks, izmenjavi znanja), ob večji vlogi znanja in širokim
povezovanjem proizvajalcev.
Kvalitetna, v regiji pridelana hrana bo pomemben element pri razvoju turizma, pa tudi kvalitete življenja
prebivalcev. Zato lahko z mehanizmi krožnega gospodarstva in razvojem podeželja, ki bo vključeval ukrepe za
varstvo in razvoj kulturne dediščine, ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, dosežemo sinergijske učinke
za celotno regijo.
Potrebna je participacija deležnikov pri oblikovanju razvojnih projektov za doseganje ciljev
Izboljšati je potrebno zavedanje o prostorskem načrtovanju in upravljanju, uvedenem sistemu trajnostne
mobilnosti, izpopolnjeni infrastrukturi za varstvo okolja, močno izboljšani učinkovitosti rabe energije in večjemu
deležu obnovljivih virov energije.
Potrebne ukrepe lahko dosežemo le z iskanjem sinergijskih učinkov, tako da povezujemo deležnike med seboj!
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Vizija Slovenije 2050, dostopna na https://slovenija2050.si/wp-content/uploads/2017/02/Vizija_Slovenije.pdf
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Strategija Razvoja Slovenije 2030, dostopna na https://slovenija2050.si/wp-content/uploads/2018/05/Strategija-razvoja-Slovenije-2030.pdf
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1.2|STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE

Strategija razvoja Slovenije 2030 je podlaga celovitega procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva
določitev ter potrditev prednostnih nalog in ukrepov, potrebnih za njihovo doseganje tako, da je zagotovljena
dolgoročna vzdržnost javnih financ ter v tem okviru priprava in izvajanje proračunov.
Gre za krovni dokument o snovanju razvojne poti do boljšega življenja vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki
jo opredeljuje Vizija Slovenije. Politike, aktivnosti in ukrepi morajo tako prispevati k doseganju ciljev Strategije
razvoja Slovenije 2030.
Osrednji cilj SRS je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničuje se preko uravnoteženega gospodarskega,
družbenega in okoljskega razvoja, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.
Cilji predstavljajo podlago za oblikovanje prednostnih nalog in ukrepov Vlade Republike Slovenije, lokalnih
skupnosti in drugih deležnikov.

Izvajanje Strategije bo tako temeljilo na srednjeročnem načrtovanju. Za ta namen bosta pripravljena štiriletni
Državni program razvojnih politik in Srednjeročna fiskalna strategija. Strateške usmeritve države za doseganje
kakovostnega življenja so:
o
o
o
o
o

vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
učenje za in skozi vse življenje,
visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
ohranjeno zdravo naravno okolje in
visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.
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1.3|STRATEGIJA RAZVOJA KRAŠKO-BRKINSKEGA OBMOČJA3
Tako kot je zapisano v Strategiji razvoja Slovenije 2030 bo v prihodnje razvoj močno odvisen od sposobnosti
odzivanja in prilagajanja na trende in izzive v globalnem okolju. Trendi kažejo na korenite spremembe zlasti v
demografskih gibanjih, pritiskih na ekosisteme, tekmovanju za svetovne vire in gospodarskem razvoju.
Sodelovanje in povezanost na svetovni, evropski in nacionalni ravni ter čezmejno sodelovanje so tako čedalje
pomembnejši.
Zaradi naraščajočih neenakosti znotraj držav in med njimi nastajajo tudi napetosti med generacijami in med
različnimi skupinami prebivalstva. Čedalje večja urbanizacija poleg pozitivnih pridobitev, kot so dostopnost
javnih storitev, infrastruktura, energetski in drugi prihranki, pomeni tudi tveganje, da se bo zaostanek
podeželja za urbanimi območji še povečal in tako prispeval k naraščanju neenakosti. Porast preseljevanja, ki je
posledica naraščajočih družbenih sprememb, neenakosti, gospodarske nerazvitosti, korupcije in podnebnih
sprememb, dodatno povečuje pritiske na družbo, gospodarstvo in okolje.
Identiteta Krasa je ključnega pomena za usmeritev razvoja, saj definira ključne lastnosti, ki krajino simbolno
definiraj in ločijo od okoliških območij ter jo kot tako delajo edinstveno, konkurenčno in navzven prepoznavno.
Kras bi brez ohranjene identitete oz. posebnosti izgubil svojo bistveno značilnost, prepoznavnost v slovenskem
in evropskem prostoru, s tem pa tudi posebnosti oz. primerjalne prednosti, pomembne za regionalni razvoj.
Krajina je tista, ki ima največji potencial za okrepitev prepoznavnosti Krasa, saj določa podobo prostora v
velikem merilu. Preplet naravnih in kulturnih prvin, ki se kažejo v krajini, skupaj določajo Kras kot celosten
prostor.
Omenjenemu izhodišču bo podrejena tudi razvojna specializacija sub-regije. Ker gre v pretežnem delu za
izrazito podeželski prostor, so strateški cilji, prioritete in ukrepi temu prilagojeni. Glavna izhodišča za nadaljnji
razvoj območja tako temeljijo na:
o
o
o
o
o

3

strateške in premišljene urbanizacije podeželja,
prednostnem razvoju trajnostnega turizma,
krepitvi produkta kulinarike, saj je gastronomija Krasa in Brkinov ena izmed prioritet,
krepitvi identitete Krasa in njegove krajine ter
usmerjanju gospodarskih dejavnosti v razvoj industrije 4.0 ter krožnega gospodarstva.

Regionalni Razvojni Program za Južno Primorsko, dostopen na https://www.rrc-kp.si/sl/regionalni-razvoj/rrp-2014-2020.html
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Prioriteta 1: Krepitev konkurenčnosti gospodarstva in zaposlovanje
Ukrep za Prioriteto 1 je vzpodbuditi inovativnost s krepitvijo in povezovanjem akterjev, gospodarstva in
podpornih institucij za večjo konkurenčnost območja, tako da se vzpostavi in krepi vloge funkcij centrov znanja.
Poudarek aktivnosti bo na mreženju, grozdenju podjetij in razvojnih akterjev ter podpori nastajanju in rasti
podjetij s spodbujanjem nastanka in preživetja podjetij ter izvajanjem aktivnosti programov podpornih
institucij, finančnih spodbud in podpornih orodij za podjetništvo.
Krepitev konkurenčnosti gospodarstva in zaposlovanje bomo lahko zasledovali tudi z zagotavljanjem
infrastrukturnih pogojev za nove gospodarske dejavnosti , z ureditvijo/izgradnjo poslovnih con za domače
podjetnike in tuja neposredna vlaganja.
Program 2: Razvoj trajnostnega turizma
Z razvojem trajnostnega turizma je želja povečati konkurenčnost destinacije Krasa in Brkinov, tako da se
okrepi obseg turistične dejavnosti s trajnostnim značajem destinacije. Usmeritev je v zagotavljanje kakovostne
turistične ponudbe, okrepiti razpoznavnost turističnega območja, predvsem pa je potrebno vzpostaviti
partnerstvo za razvoj turizma ter okrepiti in profesionalizirati skupne poslovne funkcije.
Z aktivnostmi in ukrepi, ki bodo zagotavljali strateško načrtovanje destinacije, tako z vidika marketinga kot tudi
tržnega pozicioniranja blagovnih znamk, lahko zasledujemo razvoj integralnega turističnega produkta.
Z razvojem novih - kakovostnih turističnih storitev na načelih trajnosti ter povečanjem konkurenčnosti sektorja
na območju Krasa in Brkinov. S povezovanje akterjev turističnega gospodarstva in participaciji pri razvoju
turističnih produktov območja ter analiziranju zatečenega stanja v turizma v regiji.
Vsekakor je potrebno in smiselno graditi razvoj turističnih produktov, ki upoštevajo bodisi naravne vrednote
območja, kot tudi kulturno dediščino podeželja (snovno in nesnovno).
Smiselno je sodelovanje v regiji Severnega Jadrana in snovati skupni razvoj na področju storitev športa in
rekreacije, predvsem z razvojem turistične infrastrukture. Zagotovitev ustrezne infrastrukture (pohodniške in
tematske poti, kolesarske steze), ki bo omogočala hitrejši razvoj turizma s poudarkom na vsebinah, ki temeljijo
na načelih trajnosti.
Potrebna je obogatitev turistične ponudbe s prenočitvenimi zmogljivostmi, tudi v objektih kulturne dediščine
na podeželju. Implementiranje turistične infrastrukture v zavarovanih območjih in v ostalih potencialnih
območjih primernih za razvoj in nadgradnjo obstoječega turizma.
Prioriteta 2: Krepitev kvalitete življenja in vključujoča družba
Ukrep za Prioriteto 2 temelji na izboljšanju kvalitete in pogojev za življenje prebivalcev, s krepitvijo
institucionalnih in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Vzpostavitev kulture razumemo kot enega ključnih
dejavnikov razvoja posameznika in družbe, zato bodo aktivnosti usmerjene v razširitev ponudbe kulturnih
dejavnosti na območju Krasa in Brkinov.
Med ključne ukrepe štejemo tudi izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo, saj je potrebno spodbujanje
zdravega načina življenja. Mer razvojne prioritete spadajo aktivnosti za izboljšanje pogojev za šport in
rekreacijo, spodbujanje zdravega načina življenja ter razvijanje športnih aktivnosti med mladimi.
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Prioriteta 3: Razvoj podeželja in trajnostno gospodarjenje z naravnimi in kulturnimi dobrinami
Ukrep Prioritete 3 lahko zasledujemo le s podporo ohranjanju narave in biodiverzitete ter kulturne dediščine.
Smiseln je razvoj javne infrastrukture, ki omogoča optimizirati obisk zavarovanih in varovanih območij
Nature 2000 z naravovarstvenega, ekonomskega, socialnega vidika, s ciljem ohranjanja in oživljanja kulturne
dediščine.
V okviru ukrepa se bodo izvajali projekti dopolnitve parkovne infrastrukture, kot tudi infrastrukture na
območjih Natura 2000. Podpirati je potrebno ukrepe za večjo ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede
pomena območij Natura 2000. Potrebni bodo tudi ukrepi za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine ter
obnovo javne kulturne infrastrukture. Na teh območjih je potrebno zagotoviti ugodno stanje vrst in habitatnih
tipov, razvijati visokokakovostno ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine
in kulturne dediščine in ki ne poslabšuje stanja ohranjenosti.
Potrebna je tudi krepitev upravljanja varovanih območij Natura 2000 in zavarovanih območij, z vzpostavitvijo
pogodbenih razvojnih (varstvenih) partnerstev na varovanih območjih Natura 2000 in v okviru integralnega
upravljanja z območjem Krasa in Brkinov. Vsekakor je izrednega pomena ustvariti povezovanje znanosti in
družbe na območju biosfernega območja Kras.
Eden izmed ključnih ukrepov je tudi sonaravno kmetijstvo z okrepitvijo znanja in kvalitete proizvodov. Smiselno
je povezovanje in sodelovanje s Centrom Mediteranskih Kultur in nevladnimi organizacijami (NVO) ter drugimi
deležniki okolja, pri promociji ekološkega kmetijstva in drugih shem kakovosti s ponudbo izobraževanj,
usposabljanj in svetovanja. Povečati je potrebno vlogo raziskovanja za izboljšati uporabnost in hitrejši prenos
znanja in inovacij v prakso. Potrebna je koordinacija raziskovalno-razvojne dejavnosti in podpora delovanju
združenj proizvajalcev s področja kmetijstva – živilstva.
Snovati je potrebno projekte za razvoj in implementacijo novih tehnologij v kmetijstvu in živilstvu, s
sodelovanjem raziskovalno-razvojne dejavnosti na področju sredozemskega kmetijstva in specifik območja
Krasa in Brkinov (sadjarstva in vinogradništva) v povezavi z ekološko pridelavo, obvladovanjem bolezni in
škodljivcev, tehnologijo pridelave in predelave v razmerah podnebnih sprememb ter optimalno raba vode v
kmetijstvu.
Potreben je razvoj in diverzifikacija dejavnosti na podeželju. Podeželje in podeželska naselja v regiji so se v
preteklosti pogosto spremenila v »spalna naselja«, saj primanjkuje delovnih mest na podeželju. Podeželje ima
mnoge neizkoriščene potenciale za zaposlovanje, kar je potrebno izrabiti tako z vidika ukrepov regionalnega
razvojnega programa kot tudi z implementacijo krožnega gospodarstva v povezavi s sonaravnim trajnostnim
kmetijstvom.
Vsekakor ne smemo zanemariti urejanja vasi s potrebnimi obnovami skupnih objektov, kot tudi energetsko
sanacijo le-teh. Stremeti je potrebno k obnovam turističnih objektov in infrastrukture, ki nudi izboljšanje
standarda, urejenosti in dostopnosti vasi (podeželja) za krepitev razvojnih potencialov in kvalitete življenja.
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Prioriteta 4: Infrastruktura, okolje in trajnosten prostorski razvoj
Zasledovanje ukrepu Prioritete 4 je eden ključnih elementov podpore povečanju konkurenčnosti regije.
Z nadaljnjim razvojem prometne infrastrukture bo regija dosegla predvsem povečanje konkurenčnosti z
vzpostavitvijo celostnega sistema trajnostne mobilnosti na regijski ravni in na ravni somestja ter podeželja.
Uvajanje trajnostne mobilnosti na teh ravneh bo pomembno prispevalo tudi k izboljšanju kakovosti
življenjskega prostora, razbremenitvi prostora, izboljšanju prometne varnosti in povečanju mobilnosti vseh
kategorij prebivalstva. Potrebne bodo strokovne podlage in izvedba integriranega prostorskega in prometnega
načrtovanja v okviru novih prostorskih planov.
Skladno s programom prioritetnih investicij v regiji bo dograjen del infrastrukture za trajnostno mobilnost
(postajališča, multimodalni prometni terminali, parkirišča za razbremenitev historičnih središč mirujočega
prometa, P+R parkirišča, infrastruktura za nemotoriziran promet – pešpoti, kolesarsko omrežje).
Z intermodalnostjo bo zagotovljeno povezovanje različnih sistemov, ob vozliščih sistema javnega potniškega
prometa bodo urejena parkirišča, prostori za vstopanje in izstopanje potnikov, izposojevalnice koles, taksi
službe in storitve obveščanja potnikov.
Potrebno je usmeriti ukrepe v povečanje učinkovitost rabe energije in zmanjšanje stroškov za energijo. Ukrep
se lahko zagotavlja z energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti za večjo energetsko učinkovitost
le-teh. Smiselna je tudi sanacije javne razsvetljave za večjo energetsko učinkovitost in gradnja pametnih
omrežij. Z mehkimi ukrepi v podporo energetsko in okoljsko učinkovitejšim vozilom (npr. električna vozila,
električna kolesa) se implementira trajnostno mobilnost in ne nazadnje tudi trajnostni turizem.
Zagotavljati je potrebno infrastrukturo za varstvo okolja (komunalne odpadne vode) ter zmanjšanje
obremenjevanja voda za doseganje dobrega kemijskega in ekološkega stanja voda. Usmeritve k zmanjševanju
količin odloženih komunalnih odpadkov ter vzpostavitve primerne infrastrukture za varstvo okolja.
Temeljni ukrep Prioritete 4 je oskrba s pitno vodo, tako da se zagotovi zanesljivo in cenovno ugodno oskrbo s
kvalitetno pitno vodo v regiji. Poleg povezovanja vodovodnih sistemov (kraškega, ilirskobistriškega, obalnega)
in vodnih virov (Brestovica, Bistrica, Rižana), je hkrati potrebno zagotoviti povečanje kapacitete črpanja.
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1.4|REGIONALNI RAZVOJ

V letu 2019 bo največ pozornosti namenjene pripravi strategije razvoja regije za obdobje 2021 -2027, ki bo
predstavljala strateški del RRP. 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.
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.
Med ključnimi pogoji za preobrat v razvoju je, poleg inovativnega pristopa na regionalni ravni,
izkazana potreba po večji in ciljni finančni pomoči z nacionalnimi in evropskimi sredstvi
Vsebinska izhodišča za pripravo RRP izhajajo iz SRS 2030, ki izpostavlja razvijanje visoke kulture sodelovanja in
zaupanja med državljani, zaposlenimi in institucijami ter nove oblike povezovanja področij. Izpostavlja nujnost
celovitosti politike na nacionalni ravni ter usklajeno vzpostavitev finančnih in vsebinskih okvirov. V prihodnosti
se predvideva vzpostavitev boljših mehanizmov horizontalnega sodelovanja in zagotavljanje skladnejšega
regionalnega razvoja. Usmeritve se prednostno podajo glede na pomembne razvojne možnosti ali probleme v
razvojni regiji.
Izhodišča strategije razvoja Kraško-Brkinskega območja se osredotočajo na ključne cilje evropske kohezijske
politike v novem programskem obdobju, ki so:
1) pametnejša Evropa – prek inovacij, digitalizacije, gospodarske preobrazbe in podpore MSP;
2) bolj zelena, nizkoogljična Evropa – z izvajanjem Pariškega sporazuma in vlaganjem v energetski
prehod, obnovljive vire energije, boj proti podnebnim spremembam;
3) bolj povezana Evropa – s strateškimi prometnimi in digitalnimi omrežji;
4) bolj socialna Evropa – z uresničitvijo evropskega stebra socialnih pravic in podporo kakovostnemu
zaposlovanju, izobraževanju, usposabljanju, družbenemu vključevanju in enakemu dostopu do
zdravstvenega varstva;
5) Evropa, ki je bliže državljanom – s podporo lokalno vodenim razvojnim strategijam in trajnostnemu
razvoju mest v EU.
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V fazi izvajanja posameznih ukrepov na nivoju regije bo nujen pristop, ki bo omogočal celovito, sočasno in
skladno izvajanje s cilji vključevanja in celovitega reševanja ključnih regionalnih razvojnih problemov.

Strategija razvoja regije predstavlja izhodišče, za participativni pristop vseh deležnikov okolja kar
lahko ustvari več sinergijskih učinkov pri sodelovanji in povezovanju akterjev v okolju
Teritorialni razvojni dialog (dogovor za razvoj regije) bo potekal med ministrstvi, ki so pristojna za posamezne
politike, in razvojnimi regijami. Deležnike na regionalni ravni organizira in povezuje regionalna razvojna
agencija, odločitve razvojne regije pa sprejema razvojni svet regije.
Regionalna politika se načrtuje z naslednjimi medsebojno usklajenimi dokumenti:







strategija razvoja Slovenije,
državni strateški prostorski akt,
program državnih razvojnih prioritet in investicij,
programski dokumenti na mednarodni in državni ravni,
regionalni in območni razvojni programi ter
dogovori za razvoj regij

Vlada Republike Slovenije s strategijo razvoja Slovenije in državnim strateškim prostorskim aktom določi cilje in
usmeritve za pripravo regionalnih razvojnih programov (RRP). S Programom državnih razvojnih prioritet in
investicij pa podrobneje opredeli, z vidika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, programe in
instrumente regionalne politike.
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1.5|ČEZMEJNO SODELOVANJE

Območje Krasa in Brkinov ima številne naravne danosti, kot je dobra umeščenost med Sredozemljem, srednjo
in jugovzhodno Evropo, kar ponuja številne priložnosti. Identiteta Krasa je edinstvena. Kras definira navzven
prepoznavna kulinarična gastronomija, preplet naravnih in kulturnih prvin ter edinstvena podoba krajine.
Sodelovanje je potrebno usmeriti na področja, ki bodo regiji omogočila učinkovitejše ter cenejše reševanje
skupnih problemov, spodbujanje sinergije v širšem prostoru. Ključna področja izvajanja ukrepov so:







inovativna družba in konkurenčno gospodarsko okolje,
zmanjšanje emisij CO2,
mobilnost,
varstvo okolja in učinkovita ter hkrati trajnostna raba naravnih in kulturnih virov,
institucionalne zmogljivosti in
učinkovito upravljanje.

Za enakomernejši regionalni razvoj je nujno povezovanje med lokalno in državno ravnjo ter iskanje sinergij
regij in mest na različnih področjih. Ob tem je treba med velikimi in manjšimi občinami ter središčem in
obrobjem tudi bolj sorazmerno razporediti razpoložljiva sredstva.
Vključevanje v evropsko teritorialno sodelovanje je za Obalno-kraško regijo zelo velik pomen
Skrb za ohranjanje naravnih virov in njihova javna dostopnost prebivalcem omogočata življenje v zdravem
okolju. V regiji, na območju Krasa in Brkinov, so mesta majhna s šibkimi urbanimi potenciali, vendar s
potencialom da se tesneje povežejo v obalno somestje in v čezmejno urbano mrežo.
Čezmejno sodelovanje je predvideno na področjih;










transporta,
infrastrukture in logistike,
trajnostnih energetskih in okoljskih virov,
izobraževanja in visokega šolstva,
znanosti, raziskovanja, inovacij in tehnologije,
proizvodnih dejavnosti,
kulture in turizma,
dela in strokovnega usposabljanja,
področju sociale in zdravstva.

Pri tem morajo odigrati pomembno vlogo programi evropskega teritorialnega sodelovanja. Za območje Krasa in
Brkinov sta pomembna predvsem dva čezmejna programa:



Slovenija–Italija,
Slovenija–Hrvaška
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2.1 | KAKO LAHKO URESNIČUJEMO STRATEGIJO RAZVOJA

Zasledovanje ciljev in izvajanje ukrepov je mogoče dosegati oz. izvajati skozi različne mehanizme za teritorialni
razvoj regij. Eden izmed ključnih mehanizmov je dogovor za razvoj regije, ki ga pristojno ministrstvo vodi skozi
tako imenovani teritorialni dialog za razvoj regij.
Uresničevanje Regionalnega razvojnega programa za južno Primorsko 2014-2020 je mogoče povzeti s
predstavitvijo specializacije regije, strateških razvojnih ciljev regije ter prioritet in ukrepov. Do sedaj sklenjeni
dogovor za razvoj Obalno-kraške razvojne regije vključuje naslednje regijske projekte oz. prioritete:





Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva
Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti
Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1; Zmanjšanje emisij vode
Prednostna naložba 6.1 Vlagajne v vodni sektor, specifični cilj 2; Večja zanesljivost oskrbe z
zdravstveno ustrezno pitno vodo

Proračunski uporabniki pripravijo predlog NRP, ki ga sprejme državni zbor
Načrt razvojnih programov (NRP) je tretji del proračuna, ki vsebuje investicijske projekte in programe, državne
pomoči ter odhodke povezane s financiranjem skupnih evropskih politik in drugih donacij. V NRP so proračunski
odhodki, ki se nanašajo na razvojno politiko države oz. občin, prikazani v obliki konkretnih projektov in
programov oz. ukrepov.
Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev
4
Evropske kohezijske politike ter drugih virov Evropske unije. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne
strategije, ki jo med drugim opredeljujejo tudi prioritetni programi oziroma projekti v Nacionalnem strateškem
referenčnem okviru (operativni programi).
V obdobju 2014-2020 velja enoten operativni program za črpanje vseh treh strukturnih
skladov Evropske kohezijske politike, tako da ni sektorskega ali regijskega pristopa, saj je namen, da do
sredstev pridejo dobri projekti, ne glede na sektor ali regijo. Tako bodo podprti projekti, ki bodo prispevali k
povečanju konkurenčnosti in potrebnemu dvigu dodane vrednosti na zaposlenega, ohranjanju in ustvarjanju
novih delovnih mest, internacionalizaciji, zmanjševanju socialno ekonomskih razlik ipd.
V okviru posameznega ukrepa se v NRP vodijo programsko sorodne aktivnosti, ki se izvajajo na podlagi zakona,
prispevajo k doseganju skupnih neposrednih učinkov in nimajo narave investicij oz. državnih pomoči.
V primeru operacije gre za projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja
zadevnih programov ali se izberejo pod njihovo pristojnostjo, ter prispeva k ciljem povezane prednostne naloge
ali prednostnih nalog, na katere se nanaša. Cilji operacije so programske narave (v interesu širše družbe,
deležnikov), medtem ko glavni cilji projekta običajno predstavljajo neposredno konkretno korist za samega
investitorja.

4

Operativni program kohezijske politike, dostopen na http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
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Program izvajanja finančnih spodbud predstavlja podlago državne pomoči
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ima v načrtu programa izvajanja finančnih spodbud
razpise, s katerimi želi podpirati:









5

Raziskave, razvoj in inovacije v podjetjih; zagon, razvoj in rast inovativnih podjetjih s potencialom hitre
rasti;
Vzpostavitev celovitega, učinkovitega, stabilnega in povezanega podjetniškega in inovativnega
podpornega okolja ter promocijo in usposabljanje za podjetništvo
Mala in srednje velika podjetja (MSP) pri razvoju produktov, procesov ali storitev;
Razvoj internacionalizacije v podjetništvu ter tuje neposredne investicije;
Turistično privlačnost Slovenije, ki vodi v višjo konkurenčnost;
Izvajanje aktivne regionalne politike na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo; dogovor za
razvoj regij in lokalni razvoj gospodarstva, človeškega potenciala in investicij;
Ustvarjanje lokalnih delovnih mest na področju socialnega podjetništva in zadružništva;
Ukrepe za revitalizacijo lesne industrije, podporo rasti podjetij na področju predelave lesa; uvajanje
novih inovativnih izdelkov v proizvodnjo in njihovo sistematično promocijo doma in na tujem.

Namen Programa finančnih spodbud je povezati finančne spodbude MGRT, jih osredotočiti na ključne razvojne
cilje in s tem dosegati sinergije pri spodbujanju razvoja, dolgoročno gospodarsko rast ter novo zaposlovanje.
Program finančnih spodbud je instrument večnivojskega teritorialnega upravljanja. Ukrepi programa so
usklajen odgovor MGRT na razvojne izzive države in regij.
Splošna cilja Programa finančnih spodbud sta:
o
o

krepiti gospodarsko moč države in regij na podlagi lastnih razvojnih potencialov in globalnih
priložnosti,
povečati gospodarski, okolijski in družbeni kapital v Sloveniji ter povečati njegovo učinkovitost v smislu
konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe virov.

Program predstavlja podlago za državne pomoči, ki jih dodeljuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, njegove izvajalske institucije oziroma druge institucije, ki delujejo na področju podjetništva in
inovativnosti, in je skladen s programskimi dokumenti evropske kohezijske politike 2014-2020.

5

Program izvajanja finančnih spodbud, dostopen na
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Programi/Program_MGRT_22.4.2015_FINAL.pdf
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Udejanjanje razvojnih načrtov z oblikovanjem spodbud pomoči
Poslanstvo Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS) je pri ustvarjanju pomembnega prispevka k
skladnemu regionalnemu razvoju z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh
slovenskih regijah s ciljem njihovega polnega razvoja in prispevkom k doseganju enakomernega konkurenčnorazvojnega potenciala Slovenije, za visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh
prebivalcev.
6

Slovenski regionalno razvojni sklad je ustanovljen z namenom trajnejšega doseganja javnih ciljev na področju
regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Kot strokovna institucija za področje regionalnega razvoja in
kohezijske politike, preko opravljanja nalog in izvajanja dodeljevanja finančnih spodbud, celovito skrbi za
izpolnjevanje in uresničevanje ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in
uravnoteženega razvoja dejavnosti na podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne politike.

Programi spodbud SRRS se nanašajo na (1) spodbude za podjetništvo (1a) za spodbujanje razvojno investicijskih
projektov v gospodarstvu in (1b) spodbujanje projektov na področju obdelave in predelave lesa oziroma na
področju snovne in energetske učinkovitosti, (2) spodbude za občine za spodbujanje lokalne in regionalne
javne infrastrukture, (3) spodbude za kmetijstvo za spodbujanje razvoja podeželja in kmetijstva oziroma
projektov, ki omogočajo razvoj podeželja ali izboljšujejo zaposlitvene možnosti na podeželju, (4) spodbude za
avtohtoni narodni skupnosti (ANS) za spodbujanje razvojno investicijskih projektov na območju italijanske in
madžarske ANS, (5) spodbude za pred-financiranje kot premostitveno financiranje razvojnih projektov,
sofinanciranih iz Evropske unije ter (6) spodbude za regijske garancijske sheme za izvajanje le-te.

SRRS ima funkcijo opravljanja nalog organa za potrjevanje za operativne programe kohezije
V obdobju 2016-2020 ima SRRS namen pristopiti tudi k pripravi in izvedbi projektov, sofinanciranih iz sredstev
EU in sredstev izven proračuna EU. Sklad vidi svojo umeščenost predvsem pri izvajanju garancijskih
instrumentov za MPS, na področju energetske in snovne učinkovitosti ter pri izvajanju ukrepov kmetijske
politike in politike podeželja.

6

Poslovna politika SRRS, dostopna na http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/Poslovna%20politika%20SRRS_sprejeto_na_Vladi_RS.pdf
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INTERREG Slovenija-Hrvaška zasleduje prednostno os 5 (spodbujanje prilagajanja podnebnim
spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj), prednostno os 6
(ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov) in prednostno
os 11 (izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih
strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi)i

INTERREG Italija-Slovenija zasleduje prednostno os 5 (spodbujanje prilagajanja podnebnim
spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj), prednostno os 6
(ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov) in prednostno
os 11 (izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih
strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi)
Glede na središčno geopolitično lego Slovenije in dolžino notranjih in zunanjih meja ter na dejstvo, da večina
slovenskega prebivalstva živi v obmejnem območju, bo Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) eden ključnih
instrumentov za spodbujanje razvoja obmejnih območij. Ob tem je potrebno izpostaviti strateški pomen ETS za
Slovenijo z vidika prizadevanja za dobro sožitje prebivalcev ob meji, ohranitve slovenskih manjšin in prihodnje
vloge Slovenije v evroregionalnih povezavah. Prednost geografskega položaja Slovenije je bližina hitro
razvijajočih se evropskih regij, ki imajo vlogo generatorjev razvoj.

Operativni programi transnacionalnega sodelovanja:
- Transnacionalni program Območje Alp
- Transnacionalni program Srednja Evropa
- Transnacionalni program Podonavje
- Transnacionalni program Mediteran
- Jadransko-jonski program (ADRION)

Operativni programi medregionalnega sodelovanja:
- Medregionalni program INTERREG EUROPE
- Medregionalni program Interact III
- Medregionalni program ESPON
- Medregionalni program URBACT III
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Ukrepi lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) so izjemnega pomena za razvoj tako podeželskih kot
urbanih območij, ki imajo posebne razvojne potrebe, probleme in priložnosti, ki zahtevajo tudi drugačen
razvojni pristop.
CLLD se bo izvajal v okviru prednostne osi socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne
naložbe vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča
lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prednostne naloge in razvojne cilje ter odloča o lokalnem razvoju.
Tako omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo prožnost in odgovarja na dejanske
potrebe lokalnega območja. Tovrstni pristop je veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše
zadovoljevanje potreb. Strategije lokalnega razvoja (SLR), ki jih za posamezno območje pripravi lokalno
prebivalstvo, odgovarjajo na posebne bodisi geografske bodisi demografske izzive.
S kombinacijo različnih virov financiranja lokalna partnerstva izvedejo kompleksnejše projekte
7

Lokalne Akcijske Skupine (LAS) bodo opravljali naloge in zastavljene cilje, ki bodo podprti s sredstvi iz
posameznega sklada, ter cilje uresničevali s štirimi podukrepi:





pripravljalna podpora, namenjena krepitvi institucionalne usposobljenosti, usposabljanju in mreženju
za pripravo in izvedbo SLR (v nadaljevanju: pripravljalna podpora);
podpora za izvedbo operacij SLR;
podpora za pripravo in izvajanje operacij sodelovanja LAS;
podpora za tekoče stroške in animacijo, ki bo namenjena povrnitvi stroškov delovanja in upravljanja
LAS.
8

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je programski dokument, s katerim
Slovenija izvaja ukrepe razvoja podeželja. Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica
opredeli na podlagi analize danost in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih
panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.
Ključne usmeritve se nanašajo na:






7

spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih,
krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter
spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov,
spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
dobrobit živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu,
obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom,
spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih
območij.

SLR LAS Krasa in Brkinov, dostopen na https://www.laskrasainbrkinov.si/wp-content/uploads/2016/11/SLR-2014-2020.pdf

8

Program razvoja podeželja, dostopen na
https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/Novice/2018/Programme_2014SI06RDNP001_7_1_sl.pdf
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9

Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima
Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje
na globalnih trgih ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti.
Pametna specializacija je torej strategija za:
a) krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti,
b) diverzifikacijo obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti ter
c) rast novih in hitro rastočih industrij oz. podjetij.
Strategija pametne specializacije S4 uveljavlja koncept organiziranja v številne močne grozde poveznih podjetij
in inštitucij znanja. Sodelovanje in medsebojno podpiranje pri inoviranju in prehodu od novih idej do tržno
najbolj uspešnih sistem v cilj sprejete strategije, ki predstavlja temelj za osredotočenje razvojnih vlaganj na
področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial
za internacionalizacijo in prodor na tuje trge.
Skupni imenovalec strategije pametne specializacije S4 so:





trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje,
zdravo bivalno in delovno okolje,
naravni in tradicionalni viri za prihodnost in
industrija 4.0.
10

Krožno gospodarstvo smo v Sloveniji umestili med strateške razvojne prioritete. Povezujemo ga s cilji
trajnostnega razvoja in upoštevamo v ključnih nacionalnih dokumentih kot sta Vizija Slovenije 2050 in Strategija
razvoja Slovenije 2030 ter v Strategiji pametne specializacije. Strategija kot osrednji cilj izpostavlja kakovost
življenja za vse.
Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije izhaja iz tako imenovanega »krožnega trikotnika«.
Ta povezuje tri neločljive elemente – krožno gospodarstvo (modeli poslovanja), krožno spremembo (vladne
politike) in krožno kulturo (državljani). Med seboj so soodvisni in poganjajo sistemsko spremembo.
Izpostavljati je potrebno predvsem krožno kulturo, saj brez premisleka vrednot, nove naracije in spremenjenih
vedenjskih vzorcev vsakega od nas ne moremo pričakovati spremembe modelov poslovanja niti ustreznih
premikov na vladni ravni. Prav v krožni kulturi je zaznati močan preobrazbeni kapital Slovenije.

9

Strategija pametne specializacije, dostopna na
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_strategija_V_Dec17.pdf
10
Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo, dostopen na
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2016/zeleno/Kazipot_prehoda_v_krozno_gospodarstvo.pdf
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Da bi postali družba, ki se zna spoprijeti s spremembami, negotovostmi in izzivi, je potrebno
ustvariti razmere ter vzpostaviti sistemski način trajnostnega razvoja

Proces krožnega prehoda je sistemski proces. Soodvisnost različnih področij, panog, regij, držav, kontinentov je
tista, ki predstavlja izziv, kakršnemu civilizacijsko še nismo bili izpostavljeni. Potrebujemo planetarno
perspektivo, globalno voditeljstvo in vključujoče upravljanje. Ob tem pa jasno začrtane nacionalne prioritete in
cilje, ki naj bodo čim bolje merljivi in mednarodno primerljivi.
Smo v fazi raziskovanja, odkrivanja, inoviranja. Zato štejejo predvsem izmenjave praks – dobrih in manj dobrih,
in dialog, v katerem drug drugega dejansko slišimo, ne le poslušamo. Proces priprave Kažipota je bil usmerjen v
razpiranje prostora za tovrstno vključevanje in spoznavanje krožnih udeležencev.
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2.2|PROGRAM DELA OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE KRASA IN BRKINOV

Temeljno načelo delovanja Območne Razvojne Agencije Krasa in Brkinov je vzpostavitev stabilnih partnerskih
odnosov z občinami ustanoviteljicami ter povezave z gospodarskimi subjekti, podpornimi institucijami, zavodi
na področju javnega sektorja, društvi in zainteresiranim prebivalstvom v trdno povezavo.
Med prednostna področja delovanja zavoda štejemo:
o
o
o

programiranje
pripravljanje izvedbenih projektov,
izvajanje in širitev obstoječih programov za katere ima ORA javna pooblastila in načrtovanje in
pripravljanje projektov za pridobivanje dodatnih sredstev za občine ustanoviteljice.

Program dela zavoda ORA Krasa in Brkinov je zasnovan z namenom, da se bo uresničevalo osnovne razvojne
cilje, ki so povečanje ekonomske moči območja, izboljšanje izobrazbe in usposobljenosti za delo in kvalitetno
življenje, povečanje blaginje prebivalstva, povečanje kvalitete življenja, učinkovito varovanje okolja in kulturne
dediščine. Horizontalni strateški cilji, ki so bili postavljeni pa so trajnostni razvoj, zmanjševanje razlik v razvoju
med posameznimi deli območja ter krepitev in povezovanje akterjev za razvoj.
Poleg programiranja aktivnosti za animacijo in diseminacijo modelov za izvajanja predvidenih ukrepov in
priprave projektov in/ali operacij bo vidnejša vloga zavoda ORA Kras in Brkinov pri:
o
o

izvajanje informiranja občinskih struktur v zvezi s predvidenimi razpisi,
koordiniranje dela za nemotene prijave in samo snovanje prijav na razpise.

Priprava izvedbenih projektov in koordinacija aktivnosti pri prijavljanju projektov na javne razpise

Poudarek delovanja bo tudi na potrebni animaciji, torej izvajanju aktivnosti in ukrepov z namenom aktiviranja
deležnikov iz okolja Krasa in Brkinov v skupno razvojno politiko, tako pri sodelovanju in iskanju programskih
izhodišč, kot tudi pri aktivni participaciji za uresničevanje razvojne strategije. Nedvomno bo potrebno veliko
energije in truda vložiti v iskanje odgovorov za razvoj ter prepoznati (identificirati) specifične potrebe okolja
Krasa in Brkinov.
Zavod ORA Krasa in Brkinov bo zasledoval v programu dela aktivnosti in ukrepe, s katerimi želi zavod
zasledovati razvojno strategijo regije. Predvsem snovati izhodišča in oblikovati usmeritve ter ukrepe delovanja
tako lokalne skupnosti kot tudi drugih deležnikov okolja ter NVO.
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Okvirni akcijski načrt ukrepov programa dela

oblikovanje
participativnega
sodelovanja

pripravi študij
izvedljivosti za
strateške projekte

snovanje modela
pilotnih projektov

ustvarjanje
sinergijskih učinkov s
strateškimi
povezovanji
implementiranje
izhodišč v razvojne
programe za RRP
2021-2027

oblikovanje
metodoloških
izhodišč in usmeritev
za doseganje ciljev
podpreti projektne
ideje z raziskavami in
evalvacijo potenciala

11

Med navedene naloge in druge razvojne funkcije, ki jih skladno s statutom zavoda ORA Krasa in Brkinov izvaja
zavod, je tudi tesno sodelovanje z vodstvom in strokovnimi službami posameznih občin pri pripravi
predinvesticijske oz. investicijske dokumentacije. Svetovanje in pomoč pri izvajanju odobrenih projektov
občinam ustanoviteljicam ter priprave vlog in druge dokumentacije za koriščenje dodeljenih sredstev.

11

Statut zavora ORA Krasa in Brkinov, dostopen na https://www.ora.si/wp-content/uploads/2016/09/Statut.pdf
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Tematska področja delovanja
Med prednostna področja delovanja zavoda ORA Krasa in Brkinov je tudi ključnega pomena nadaljevanje z
izvajanjem funkcije pospeševanja podjetniškega razvoja. ORA Krasa in Brkinov bo nudila na sedežu službe tudi
storitev SPOT svetovanje. SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije je regijska podjetniška točka, ki izvaja:
o
o
o

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.

Storitve SPOT svetovanje Obalno-kraške regije obsegajo tudi informiranje o regionalnih podjetniških aktivnostih
preko e-biltena Moj spletni priročnik in z objavo prispevkov na temo podjetništva v drugih lokalnih in
regionalnih medijih. Na lokacijah izvajanja SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije poteka tudi svetovanje glede
ustanavljanja in zagona podjetja, poslovanja, razvoja poslovne ideje, izvajanje sistema e-vavčerjev (v naknadni
fazi) ter predvsem izvajanje postopkov preko portala e-VEM za s.p. ali d.o.o..

Preko mreženja subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva,…) in aktivnega izvajanja
osebnih obiskov pri podjetnikih, spodbujanja podjetništva v regiji v sodelovanju z občinami in sorodnimi
institucijami v sosednjih državah, bo tako precejšen del aktivnosti in ukrepov usmerjen v animiranje in
povezovanje regionalnega okolja.
Izvajale se bodo tudi različne podjetniške delavnice in/ali usposabljanja, tako da bo možno tudi z izmenjavo
dobrih praks ustvariti priložnost pri sooblikovanju podpornega okolja za poslovne subjekte.
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Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja prevzema vlogo koordinatorja in upravljavca razvoja podeželja v
Republiki Sloveniji. Istočasno pa prevzema odgovornost za koriščenje sredstev Evropskega kmetijskega sklada
znotraj katerega je tudi program CLLD (Leader). V Programu Razvoja Podeželja 2014-2020 vidimo neposredno
možnost črpanja sredstev v ukrepu LEADER (CLLD) s katerim upravlja po trenutno organizacijski shemi
LAS Krasa in Brkinov. Zavod ORA Krasa in Brkinov je vodilni partner Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov
za programsko obdobje 2014-2020.
Strategija lokalnega razvoja LAS Krasa in Brkinov ima sledeče ciljne ukrepe po tematskih področjih:
o
o
o
o

ustvarjanje novih delovnih mest,
razvoj osnovnih storitev,
varstvo okolja in ohranjanje narave,
večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Vsa štiri področja se med seboj prepletajo, povezujejo in dopolnjujejo. Osredotočenost na zgolj posamezno
področje bi pomenila neuravnotežen razvoj, kar pomeni neučinkovit in ne trajnostni razvoj.
Za učinkovito zasledovanje tako širokega področja ukrepanja so nujna raznolika partnerstva, ki imajo potrebne
kompetence in izkušnje. Podrobnejši akcijski načrt z opisom potrebnih ukrepov za zagotavljanje postavljenih
7
ciljev ter mejnikov v SLR LAS Krasa in Brkinov je razviden iz samega krovnega dokumenta .
Izvajanje regionalne in območne razvojne funkcije
Pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za Obalno-kraško razvojno regijo 2021 – 2027 je območna
razvojna agencija Krasa in Brkinov odgovorna za pripravo RRP za področje podeželja. Istočasno pa je tudi
koordinator odbora za razvoj podeželja na ravni celotne regije.
Na osnovi članstva zavoda ORA Krasa in Brkinov v Regijskem razvojnem svetu Obalno-kraške razvojne regije
(prej Južne primorske regije) za obdobje 2021 - 2027 je vloga zavoda pri izvajanju koordinacije in usklajevanje
interesov kraško-brkinskega območja v Obalno-kraški statistični regiji.
Temeljne aktivnosti v letu 2019 bodo usmerjene v iskanju izhodišč ter usmerjanje, koordiniranje območnega
razvoja štirih kraških občin, tako z aktivnim sodelovanje z župani in strokovnimi službami občin ustanoviteljic,
kot tudi drugi deležniki okolja Krasa in Brkinov.
Vzporedno s pripravo strateških in programskih dokumentov za obdobje 2021-2027 na nacionalni ravni, poteka
na regionalni ravni priprava regionalnih razvojnih programov. Njihovo pripravo koordinirajo regionalne razvojne
agencije ob sodelovanju ostalih razvojnih akterjev v regijah. V naši regiji je ORA Krasa in Brkinov zadolžena za
področje razvoja podeželja.
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V letu 2019 bo operativno delovanje zavoda ORA Krasa in Brkinov usmerjeno v pripravo strategije razvoja regije
za obdobje 2021 -2027, ki bo predstavljala strateški del RRP. 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. V regionalnih razvojnih programih in dogovorih za
razvoj regij bodo opredeljeni ukrepi in projekti, ki so regijskega ali sektorskega značaja.
Programski del RRP vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim
ovrednotenjem ter določitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP
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.

Kažipot za ukrepe razvojne strategije
Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) ima oblikovane spodbude za občine, ki so usmerjene v dodeljevanje
ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Sredstva so v
obliki posojila z obrestno mero 3 mesečni Euribor + pribitek od 0,60% do 1,70 % glede na koeficient razvitosti
občine.
SRRS ima oblikovane tudi spodbude za pred-financiranje oz. spodbude v obliki premostitvenih posojil
namenjene prijaviteljem, ki so uspešno kandidirali na razpisih za evropska sredstva. Spodbuda premošča
začasno vrzel do izplačila evropskih sredstev za izpeljani projekt.
Pričakovani učinki za spodbujanje lokalne in regionalne infrastrukture so izboljšanje cestne infrastrukture,
izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture, izboljšanje socialne infrastrukture in športno turistične
infrastrukture.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) želi z ukrepom Izgradnja poslovne infrastrukture v
povezavi s podpornimi storitvami omogočiti občinam izgradnjo ekonomske poslovne infrastrukture v povezavi s
podpornimi storitvami za podjetja. Sem sodijo tako ekonomsko poslovne cone, kot tudi inkubatorji in druge
oblike investicij za zagotavljanje podpornega okolja za MSP. Oblika pomoči je subvencija za stroške materialnih
investicij ter stroškov dela povezanih z izvedbo investicij v poslovno infrastrukturo za MSP.
Ukrep MGRT Lokalna infrastruktura po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO) naslavlja dopolnilne ukrepe
na področju izgradnje osnovne komunalne in razvojne infrastrukture na podlagi načrtov razvojnih programov
(NRP) občin kot komplementarni ukrep spodbujanju konkurenčnosti gospodarstva. Občine lahko razpoložljiva
sredstva po ZFO namenjajo za sofinanciranje investicijskih projektov s področja lokalne javne infrastrukture ter
investicijskih projektov posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine.

24

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike omogoča financiranje načrtovanih projektov na
podlagi načel za izbor posamezne prednostne osi. To so izbrane prednostne naložbe, kamor bo Slovenija vlagala
sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih
ciljev v okviru ciljev EU 2020.
Povezava med prednostmi osmi ter specifičnimi cilji, ki ustrezajo prednostnim naložbam so prikazane v
Tabeli 1. Izbrani so specifični cilji, ki se lahko aplikativno implementirajo kot prednostne naložbe na območju
Krasa in Brkinov. Operativni program tako vsebuje povezavo med opredeljenimi specifičnimi cilji ter
predlaganim naborov ukrepov in okvirno opredelitev vsebin, ki se nanašajo na celosten pristop k teritorialnemu
razvoju.
Tabela 1
Prednostna os
2.2
Povečanje dostopnosti do informacijsko
komunikacijskih tehnologij ter njihove
uporabe in kakovosti

Specifični cilji, ki ustrezajo prednostnim naložbam
Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na
območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in
hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo

2.3

Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih
podjetij (start-up)
Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP

2.3.4

2.4

Dinamično in konkurenčno podjetništvo
za zeleno gospodarsko rast
Razvoj in izvajanje novih poslovnih
modelov za MSP, zlasti v zvezi z
internacionalizacijo
Trajnostna raba in proizvodnja energije
ter pametna omrežja

2.6

Boljše stanje okolja in biotske
raznovrstnosti

2.6.4

Varstvo
in
obnova
biotske
raznovrstnosti in tal ter spodbujanje
ekosistemskih storitev, vključno z
omrežjem NATURA 2000 in zelenimi
infrastrukturami
Aktivno in zdravo staranje

2.8.5
2.9.4

2.9.5

2.9.7

Spodbujanje razpoložljivosti cenovno
dostopnih, trajnostnih in
visokokakovostnih storitev, vključno z
zdravstvenimi in socialnimi storitvami
splošnega pomena
Vlaganje v zdravstveno in socialno
infrastrukturo, ki prispeva k zmanjšanju
neenakosti pri zdravstvenem statusu
Vlaganja v okviru strategij lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost

Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju s povečanjem
deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije, povečanje
izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov, razvoj urbane
mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih
Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih voda, večja zanesljivost oskrbe z
zdravstveno ustrezno pitno vodo, doseganje dobrega kemijskega in
ekološkega stanja voda
Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov,
prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst

Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v
ukrepe
Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo povezavo storitev dolgotrajne
oskrbe

Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe

Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS
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2.3|RAZVOJNE PRILOŽNOSTI IN POTENCIALNE USMERITVE

ORA Krasa in Brkinov izpostavlja potrebo po pripravi izhodišč strateškega razvojnega programa in
programskega dela Regionalnega razvojnega programa za Obalno-kraško razvojno regijo 2021-2027 kot
instrument za uresničevanje postavljenih razvojnih ciljev tako SRS 2030 kot tudi drugih razvojnih oz. strateških
dokumentov na nivoju Republike Slovenije.
Med strateške dokumente je smiselno vključiti tudi izhodišča za oblikovanje posebnega statusa Krasa – kot
problemsko območje potrebno specifične obravnave in ukrepov razvojne podpore z vidika sofinanciranja na
12
problemskih območjih . Za pripravo razvojnih dokumentov lahko ima zavod vidnejšo vlogo povezovalnega
člena pri snovanju dokumenta Strategije Razvoja Krasa 2021-2027. Hkrati ORA Krasa in Brkinov izpostavlja
ključne potrebne elemente za dodelitev posebnega statusa Krasa tako v strateških razvojnih dokumentih kot
tudi v operativnih programih za obdobje 2021-2027, ki so:
1)
2)
3)
4)
5)

Oblikovanje delovne skupine za pripravo izhodišč Strategije razvoja Krasa 2021-2027
Koordinacijo med pripravljavci izhodišč ter pristojnimi službami
Predstavitev dokumenta strategije razvoja Krasa 2021-2027 za teritorialni dialog regij
Snovanje Operativnega programa za razvoj Krasa 2021-2027
Sodelovanje in povezovanje deležnikov pri pripravi uredb oz. podzakonskih aktov za dodelitev
13
posebnega statusa sub-regiji Kras za ohranjanje avtonomne kraške krajne in ne povečanja
zaraščenosti

V zavodu ORA Krasa in Brkinov strmimo zagotavljati vsebinski razvoj podeželja, tako da implementiramo
infrastrukturne ukrepe z mehkimi vsebinami za dvig kvalitete podeželskega prebivalstva.
Potrebna je analiza prepoznanih potreb okolja, specifičnih danosti krajine ter kulturnih znamenitosti.

12

Javni razpis za sofinanciranje investicij na problemskih območjih, dostopen v UR List št. 70

13

Haloze so bile zaradi svoje nerazvitosti v okviru koncepta pomoči manj razvitim območjem deležne razvojnih spodbud, dostopen na

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-7XYD4R35/97e20db3-8057-4f0f-beab-50d669bc5405/PDF
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Razvojne priložnosti in potencialne usmeritve regije Krasa in Brkinov

Aktivno sodelovanje
pri regijskem
regionalnem razvoju
Oblikovanje
sinergijskih učinkov s
povezovanji in
partnerstvi

Integralni turistični
produkt za Kras in
Brkine (turizem 4.0)

Spodbujati deležnike
k projektni
vključenosti

Sadne ceste

Snovanje pilotnih
modelov krožnega
gospodarstva

Trajnostni turizem

Vinske ceste

Eko-poslovne cone

Kulinarika in
gastronomija

Podeželski inkubator

Geopark Kras

Pametne vasi

Razvoj podeželja
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3.1 | POVZETEK

Slovenija je prepoznana kot zelena oaza Evrope, ki skrbi za uravnotežen
trajnostni razvoj s poudarkom na prehranski, energetski in snovni samooskrbi
ter močnem lokalnem gospodarstvu, katerega dodana vrednost izhaja iz
razvijanja lokalnih naravnih in človeških virov. Skrb za ohranjanje naravnih virov
in njihova javna dostopnost prebivalcem omogočata življenje v zdravem okolju.
Temeljno merilo razvoja je kakovost življenja, ki se zrcali v srečnih in zadovoljnih
prebivalcih ter visoki socialni, zdravstveni in finančni varnosti vseh generacij.
Bogata kulturna dediščina prispeva k razvoju samozavestnih posameznikov, ki
spoštujejo različnost. Umetnost in kultura sta enakovredna ostalim
gospodarskim panogam. Gospodarski razvoj za višjo kakovost življenja mora
temelji na naravnih danostih in spodbujanju lokalnega gospodarstva.
Za enakomernejši regionalni razvoj je nujno povezovanje med lokalno in državno ravnjo ter iskanje sinergij regij
in mest na različnih področjih. Potrebna so vlaganja v prenove degradiranih in industrijskih območjih ter
vlaganje v infrastrukturo sistema tematskih poti in spremljajoče infrastrukture.
Poseben izziv je tudi revitalizacija kulturne krajine, ki propada zaradi neobdelanosti okoliških
kmetijskih površin, tudi v navezavi na turistični potencial podeželja

Oddaljenost obmejnih problemskih območij od regijskih centrov povzroča težave z dostopnostjo, hkrati pa to
vpliva na trajnostni razvoj prometa. S tem se soočajo tudi podeželska območja. S tem je povezano
pomanjkanje razvojnega koncepta in celovite obravnave stanovanjske problematike, posredno pa tudi
vprašanje energetske učinkovitosti ter učinkovite rabe električne energije.
Našteti izzivi se bodo ob ustreznem vključevanju partnerjev v razvojno sodelovanje na regionalni in lokalni
ravni reševali z izvajanjem razvojnih programov občin, strategij lokalnega razvoja in regionalnih razvojnih
programov. Z vključevanjem deležnikov v vse faze izvajanja projektov se bosta krepila tudi človeških potencial
in inovativnost prebivalcev teh območij.
Prednostno je potrebno spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, delitvene ekonomije in drugih
kooperativnih zadružnih pobud ter vzpostavljanje modela participativnih proračunov lokalnih skupnosti.
Skrb za ohranjanje naravnih virov in njihova javna dostopnost prebivalcem omogočata življenje v
zdravem okolju.

28

3.2|ANIMACIJA

Za učinkovito uresničevanje zastavljenih ciljev so ključnega pomena aktivnosti na terenu, torej preživeti čas
med deležniki okolja in izvajati spoznanja tako z vidika identificiranja specifičnih potreb, kot tudi izvajanje
''mapiranja'' različnih področij in deležnikov z vidika analiziranja zatečenega stanja le-teh.
Zavod ORA Krasa in Brkinov bo z ukrepi animacije med deležniki zasledoval cilje:







Programiranja izvedbenih ukrepov tematskih področij
Aktiviranja in participacije deležnikov iz okolja, gospodarstva, lokalne samouprave, NVO
Prepoznanja in identificiranja potreb okolja preko oblikovalskega načina razmišljanja
Izvajanja pilotnih modelov,
Socialnega podjetništva in
Krožnega gospodarstva.

Pri snovanju izhodišč Regionalnega razvojnega programa za Obalno-kraško razvojno regijo 2021-2027 je
potrebno zagotavljati tudi stalno prilagajanje novim stanjem in izzivom znotraj Slovenije, v okviru EU in v svetu.
Nujno je potrebno močno okrepiti prepletenost in usklajenost med sektorskimi politikami in nosilci razvoja na
različnih ravneh, spodbujati vključujoč dialog, vzpostaviti tesno povezavo med ukrepi in deležniki okolja ter
zagotoviti podporno okolje za učinkovito uresničevanje strategije.
Identiteta Krasa je ključnega pomena za usmeritev razvoja, saj definira ključne lastnosti, ki
krajino simbolno definiraj in ločijo od okoliških območij ter jo kot tako delajo edinstveno,
konkurenčno in navzven prepoznavno.
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Aktiviranje deležnikov iz okolja v potrebna partnerstva in morebitna sodelovanja

Slovenija je nosilka naziva Evropska gastronomska regija 2021. Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo,
umetnost in turizem IGCAT je Slovenijo po uradni prijavi kandidature marca potrdil za kandidatko za naziv
Evropska gastronomska regija 2021. V Sloveniji je 16 deležnikov sodelovalo pri snovanju in so pristopili s
14
predlaganimi projekti, ki so bili osnova za Knjigo kandidature Okusiti Slovenijo . LAS Istra je eden izmed
pristopnih partnerjev projekta.

Cittaslow je organizacija, ustanovljena v Italiji in navdihnjena s počasnim gibanjem hrane.
Cittaslowovi cilji vključujejo izboljšanje kakovosti življenja v mestih z upočasnitvijo celotnega tempa.
Cittaslow je del kulturnega trenda, znanega kot počasno gibanje.

Za doseganje statusa "Slow City" se mora mesto strinjati, da
sprejme smernice Slow Food in dela za izboljšanje družabnosti in
ohranjanja lokalnega okolja. Ko mesto postane Slow City, so
nekateri cilji Slow City lahko že del dediščine mesta.

V bilance poslovanja je treba dodati računovodstvo naravnih virov ter nove načine vrednotenja
kakovosti življenja vseh ljudi

14

Knjiga kandidature Okusiti Slovenijo, dostopna na http://www.slovenia.info/uploads/publikacije/taste_slovenia/okusiti-slovenijo.pdf
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3.3| IZVEDBENI NAČRT POSLOVANJA

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov ima trenutno štiri zaposlene. Glede na predvidene aktivnosti so
potrebne kadrovske okrepitve, tako da načrtujemo povečevanje zaposlenih. V kolikor bomo pridobili
oz. izvajali vse načrtovane projekte in aktivnosti se bo zavod ORA Krasa in Brkinov, v sodelovanju z občinami na
območju Krasa in Brkinov, prijavil za sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih.
15

Načrt operativnega programa vodenja Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov Oblikovanje bo sprejet
skladno s poslovnikom in statutom zavoda ORA Krasa in Brkinov. Vsekakor je prizadevanje zavoda do
območnega razvojnega partnerstva z vsemi izmed tistih zainteresiranih partnerjev na območju regije in širše, ki
imajo interese za skupno in usklajeno sodelovanje pri razvoju območja Krasa in Brkinov.
Za izvajanje programskega dela, kjer je potrebna tehnična asistenca pri vodenju in svetovanju za projekte
evropske kohezijske politike (vključno s programi evropskega teritorialnega sodelovanja) in/ali mednarodnih
finančnih mehanizmov (Norveški in EGP finančni mehanizem) in/ali švicarskega prispevka, je potrebno
16
zagotoviti projektno skupino sestavljeno z vodjo projekta, ključnega strokovnjaka za finančno področje in
koordinatorja, ki bodo zagotavljali interdisciplinarnost projektne skupine.
Med ključne aktivnosti tehnične asistence štejemo:






Svetovanje in vodenje projekta.
Spremljanje, analiza, vrednotenje in priprava vmesnih ter končnega poročila projekta.
Koordinacija pri organizaciji predstavitvenih javnih dogodkov in novinarskih konferenc.
Zastopanje naročnika na projektnih in drugih sestankih, povezanih s projektom, obveščanje o
izvedenih projektnih aktivnostih naročnika, priprava poročil s sestankov.
Izdelava vsebinskih in finančnih poročil z namenom poročanja o projektnih aktivnosti

Aleš Furlanič – v.d. direktorja, zadolžen za vodenje Območne razvojne agencije, sodelovanje z zunanjimi
institucijami in Svetom ORA Krasa in Brkinov. Izvaja pripravo in koordiniranje projektov ter njegovega
programiranja. Zadolžen je za koordiniranje izvajanja vseh dejavnosti ter pridobivanje informacij pomembnih za
delovanje zavoda.
Vlasta Sluban – zaposlena kot vodja projektov I, je zadolžena za pripravo in koordiniranje projektov in /ali
operacij ter izvajanje dejavnosti programiranja razpisov in prijave na le-te, tako da je zagotovljeno sprotno
informiranje ter sodelovanje z vsemi deležniki okolja Krasa in Brkinov. Vodja projektov je tudi zadolžen za
izvajanje tako animacije kot tudi diseminacije na terenu.
Dolores Kovšca – zaposlena kot koordinator projektov I, je skladno z obstoječim aneksom k pogodbi o zaposlitvi
zadolžena za izvajanje aktivnosti na podlagi Konzorcijkse pogodbe za SPOT Obalno-kraške regije na sedežu
Primorske gospodarske Zbornice v Kopru. Samo izvajanje storitev SPOT Svetovanje in eVEM se lahko do
2 dni na mesec in v okviru 25% podjetniških svetovanj izvaja tudi na lokaciji zavoda ORA Krasa in Brkinov,
kot matična institucija.
Maja Colja - zaposlena kot koordinator projektov II, je zadolžena za sodelovanje pri izvajanju projektov
LAS Krasa in Brkinov ter izvaja pomoč pri izvajanju delovnih nalog koordinacije, animacije in diseminacije v
okviru programa razvoja podeželja.
15

Načrt operativnega programa ORA Krasa in Brkinov, priloga 1

16

Projektna skupina skladno s predvidenim aktom o sistematizaciji delovnih mest v zavodu ORA Krasa in Brkinov, priloga 2
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Finančni načrt zavoda ORA Krasa in Brkinov

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

PLANIRANO
2019

PLANIRANO
2020

190.950

196.950

4.000

4.000

800

800

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

1.500

1.500

2.Pisarniški material

2.300

2.300

2.1 Drobni inventar

1.100

1.100

3.Telefon, internet, PTT storitve, plačilni promet

3.500

3.500

900

900

5.Vodenje računovodstva

7.300

7.300

6. Strokovna izobraževanja in svetovanja

4.500

4.500

99.850

99.850

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

8. Prevozni stroški, dnevnice

6.500

6.500

9. Sejnine

1.500

1.500

10. Reklama

1.500

2.000

11. Priprava posvetovanj s podjetniki

1.000

1.000

12. Poštnina in provizije banki

800

800

13. Pravne storitve

500

500

14. Nakup opreme, račun. programov

2.000

3.500

15. Stroški ostalih storitev -študentski servis

1.500

2.000

16. Nepredvideni stroški

2.000

2.000

500

1.000

18. Reprezentanca

1.200

1.200

20. Ažuriranje spletne strani

1.500

1.500

400

400

10.000

10.500

2.500

5.000

4.Vzdrževanje računalniške opreme in programov

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

17. Amortizacija

21. Storitev fotokopiranja in dobave papirja
22. Stroški storitev drugih zunanjih izvajalcev, SPOT izvajalci
24. Stroški EU projektov za zunanje izvajalce
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191.221

197.286

91.280

91.280

1.1 Divača

17.820

17.820

1.2 Hrpelje-Kozina
1.3 Komen

17.820
17.820

17.820
17.820

1.4 Sežana

17.820

17.820

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

2. Projekti :

99.941

106.006

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

44.760

44.760

5.500

10.000

2.3 Delovanje LAS - projekti za podeželje MKGP*

29.785

29.785

2.4 ORA vodenja in koordinacija projektov LAS

11.896

9.461

2.500

5.000

5.000

5.000

500

2.000

0

0

271

336

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

Občine za članarino LAS:

2.5 Mednarodni projekti
2.6 Projekt Gastronomska destinacija Krasa in Brkinov
2.7 Študija izvedljivosti koncepta Citta Slow

2

2.8 Prihodki obresti
Presežek prihodkov nad odhodki

1

Davek od dohodkov pridobitne dejavnosti
Presežek odhodkov nad prihodki
* Ocena po zahtevkih 2018
1

V kolikor ne bo predvidenih sredstev programa SPIRIT, bodo občine participirale in sofinancirale projekt v enakih deležih

2

Občine participirajo v skupnem enakem deležu
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