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I. POROČILO SPLOŠNI DEL 
Za Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov (ORA v nadaljevanju) je bilo leto 2020 zelo 
posebno leto v smislu preoblikovanja in širjenja delovanja na nove dejavnosti.  V letu 2019 so 
župani občin ustanoviteljic prepoznali potrebo po ustanovitvi krovne organizacije za potrebe 
turizma in se dogovorili, da bi to vlogo prevzela ORA. Preoblikovanje iz pravno formalne 
oblike Zavoda se je po izvedenih vseh potrebnih postopkih na občinskih svetih občin 
ustanoviteljic preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo z vpisom družbene pogodbe 
v sodni register dne 16. 7. 2020.  
Sicer je bila ORA 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. V odloku o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 124/04, 33/16) je 
določeno, 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 2020 je bila sprejeta osvežena 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. 
 
1. GLAVNE DEJAVNOSTI ZAVODA  V 2020 

 
1.1. Do sedaj je bilo najvidnejše področje delovanja ORA delovanju točke VEM (vse na 

enem mestu), ki se je v letu 2017 preoblikovalo v SPOT (Slovenska poslovna točka) 
ter po svoji svetovalni dejavnosti na področju podjetništva. Izvaja se informacijska 
dejavnost o razpisih, namenjeno predvsem zainteresiranim podjetjem.   

1.2. Zelo pomembno področje delovanja iz vidika razvoja podeželja je izvajanje vodilnega 
partnerja Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov. Ker se programsko obdobje 
bliža koncu je vloga vodilnega partnerja pri svetovanju in izvajanju projektnih nalog 
LAS-a še toliko pomembnejša, s ciljem da se počrpa vsa razpoložljiva sredstva 
1.410.046,42 EUR, ki jih imamo na razpolago v tem programskem obdobju. S tem 
ciljem smo popravili strategije lokalnega razvoja SLR, ki je temelj izvajanja pristopa 
LEADER in za črpanje razpoložljivih sredstev iz CLLD (Community Led Local 
Development), da bomo imeli pravne podlage za črpanje ostankov sredstov iz 
končanih projekotv. Sredstva se črtpajo iz dveh skladov in sicer: EKSRP – Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in ESRR – Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.  

1.3. Ker se bliža novo programsko obdobje je zelo pomembno, da se ustrezno pripravi 
Regionalne razvojne programe za 2021-2027. Pri tem izvajano koordinacijo priprave 
pri deležnikih iz Krasa in Brkinov v navezavo z RRC Koprom, ki vodi izdelavo 
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dokumentov.  Strateški del je bi v letu 2020 zaključen in sledila je priprava 
programskega dela RRP z serijo sestankov za projektne ideje in programe za 2021 -
2027, kjer je ORA nastopala v vlogi koordinatorja za občine ustanoviteljice. 

1.4. Najnovejša dejavnost, ki ji bo ORA posvečala največ pozornosti v sklopu novo 
organizirane Enote Turizem je področje razvoja turizma.  V letu 2020 je naloge na 
področju turizma pretežno opravljal direktor sam, v zadnjem kvartalu so se pridružile 
še dve sodelavki. Podrobneje so aktivnosti opisane v poglavju 6.  

 

 

2. DELOVANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE KRASA IN BRKINOV V LETU 2020 

 
Pregled izvedenih aktivnosti Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov v letu 2020: 
 

- V mesecu januarju: 
o priprava treh projektov sodelovanja (Podukrep 19.3), 
o udeležba na sestankih za pripravo projektov sodelovanja (Podukrep 19.3), 
o priprava dopolnitev spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Krasa in Brkinov, 
o udeležba na sestanku na MKGP: »Leader v naslednji programski perspektivi«, 
o udeležba na predstavitvi razpisa za projekte sodelovanja (Podukrep 19.3), 
o priprava dopolnitev 7. zahtevka za delovanje LAS Krasa in Brkinov (Podukrep 19.4), 
o udeležba na sestanku za projekt sodelovanja v izvajanju – »Približajmo Unescova 

biosferna območja prebivalcem«, 
o priprava vabila in gradiva 2. seje Upravnega odbora LAS Krasa in Brkinov v mandatnem 

obdobju 2019-2023, 
o priprava dopolnitev 1.zahtevka za projekt sodelovanja v izvajanju »Približajmo 

Unescova biosferna območja prebivalcem« (Podukrep 19.3), 
o pomoč prijavitelju 2. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz ESRR sredstev pri pripravi 

dopolnitev spremembe operacije, 
o priprava letnega Poročila o doseganju ciljev SLR za sklad ESRR za leto 2019, 
o pomoč prijavitelju operacije 1. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov (iz EKSRP sredstev) 

pri pripravi prošnje za spremembo operacije + oddaja prošnje v aplikacijo, 
o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov (priprava člankov in novic), 
o pomoč prijaviteljem in partnerjem pri izvajanju operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in 

Brkinov (iz EKSRP sredstev), 
o animacija potencialnega prijavitelja operacije na naslednji JP LAS Krasa in Brkinov. 

 
- V mesecu februarju: 

o izvedba 2. seje Upravnega odbora LAS Krasa in Brkinov v mandatnem obdobju 2019-
2023, 

o priprava zapisnika 2. seje Upravnega odbora LAS Krasa in Brkinov v mandatnem 
obdobju 2019-2023, 

o udeležba na sestankih za pripravo projektov sodelovanja (Podukrep 19.3), 
o priprava in oddaja treh projektov sodelovanja (Podukrep 19.3), 
o vnos projektov sodelovanja (Podukrep 19.3) v aplikacijo e-kmetija, 
o pomoč prijaviteljem operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP sredstev 

pri pripravi dopolnitev 1. zahtevkov za operacije, 
o udeležba na sestanku operacije v izvajanju iz 1. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz 

EKSRP sredstev (pomoč pri nadaljnjem izvajanju aktivnosti), 
o priprava vabila in gradiva 2. korespondenčne seje Upravnega odbora LAS Krasa in 

Brkinov v mandatnem obdobju 2019-2023, 
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o pomoč prijavitelju in partnerju operacije sodelovanja v izvajanju »Približajmo 
Unescova biosferna območja prebivalcem« pri pripravi dopolnitev 1. zahtevka 
operacije,  

o priprava dopolnitev 8. zahtevka za delovanje LAS Krasa in Brkinov (Podukrep 19.4), 
o izvedba 2. korespondenčne seje Upravnega odbora LAS Krasa in Brkinov v mandatnem 

obdobju 2019-2023 ter priprava zapisnika seje, 
o pomoč prijaviteljem in partnerjem pri izvajanju operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in 

Brkinov (iz EKSRP sredstev) 
o animacija potencialnega prijavitelja operacije na naslednji JP LAS Krasa in Brkinov, 
o animacija potencialnega člana za članstvo v LAS Krasa in Brkinov, 
o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov (priprava člankov in novic). 

 
- V mesecu marcu: 

o pomoč prijaviteljem operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP sredstev 
pri pripravi dopolnitev 1. zahtevkov za operacije, 

o pomoč prijavitelju in partnerju operacije sodelovanja v izvajanju »Približajmo 
Unescova biosferna območja prebivalcem« pri pripravi dopolnitev 1. zahtevka 
operacije,  

o priprava vabila in gradiva 1. korespondenčne seje Nadzornega odbora LAS Krasa in 
Brkinov v mandatnem obdobju 2019-2023, 

o izvedba 1. korespondenčne seje Nadzornega odbora LAS Krasa in Brkinov v 
mandatnem obdobju 2019-2023 in priprava zapisnika seje, 

o pomoč prijaviteljem operacij iz 1. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP 
sredstev pri nadaljnjem izvajanju aktivnosti in pripravi prošenj za spremembe operacij 
za uveljavljanje višje sile (posledica koronavirusa), 

o priprava in oddaja letnega poročila o doseganju ciljev SLR za Organ upravljanja (za 
sklad EKSRP), 

o priprava gradiva in razpisne dokumentacije 3. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz 
EKSRP sredstev, 

o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov (priprava člankov in novic). 
 

- V mesecu aprilu: 
o priprava in oddaja 9. zahtevka za delovanje LAS Krasa in Brkinov (Podukrep 19.4), 
o priprava preglednice dinamike črpanja sredstev po kvartalih, 
o pomoč prijaviteljem in partnerjem pri izvajanju operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in 

Brkinov (iz EKSRP sredstev), 
o pomoč prijaviteljem in partnerjem operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov (iz 

EKSRP sredstev) pri pripravi prošenj za spremembo operacij (uveljavljanje višje sile), 
o pomoč prijavitelju in partnerju operacije sodelovanja v izvajanju »Približajmo 

Unescova biosferna območja prebivalcem« pri pripravi dodatnih dopolnitev 1. 
zahtevka operacije,  

o priprava vabila in gradiva 3. korespondenčne seje Upravnega odbora LAS Krasa in 
Brkinov v mandatnem obdobju 2019-2023, 

o izvedba 3. korespondenčne seje Upravnega odbora LAS Krasa in Brkinov v mandatnem 
obdobju 2019-2023 ter priprava zapisnika seje, 

o priprava vabila in gradiva 3. korespondenčne seje Skupščine LAS Krasa in Brkinov, 
o priprava gradiva in razpisne dokumentacije 3. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz 

EKSRP sredstev, 
o objava 3. javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP sredstev, 
o priprava člankov in obvestil za spletne strani o objavi 3. javnega poziva LAS Krasa in 

Brkinov (občinske spletne strani, spletna stran LAS, spletna stran ORA), 
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o priprava članka o objavi 3. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP sredstev za 
občinska glasila, 

o priprava elektronskega sporočila o objavi 3. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov (za 
člane Skupščine LAS Krasa in Brkinov ter Ocenjevalno komisijo), 

o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov (priprava člankov in novic), 
o animacija potencialnega prijavitelja na 3. javni poziv LAS Krasa in Brkinov. 

 

- V mesecu maju: 
o priprava zapisnika 3. korespondenčne seje Skupščine LAS Krasa in Brkinov, 
o pomoč prijaviteljem in partnerjem pri izvajanju operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in 

Brkinov (iz EKSRP sredstev), 
o pomoč prijaviteljem in partnerjem operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov (iz 

EKSRP sredstev) pri pripravi prošenj za spremembo operacij (uveljavljanje višje sile), 
o pomoč prijavitelju operacije sodelovanja v izvajanju »Približajmo Unescova biosferna 

območja prebivalcem« pri pripravi dodatnih dopolnitev 1. zahtevka operacije, 
o priprava vabila, gradiva in power point prezentacije za izvedbo spletne delavnice 

predstavitve 3. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP sredstev, 
o izvedba spletne delavnice predstavitve 3. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP 

sredstev,   
o udeležba na spletnem webinarju ARSKTRP »Leader/CLLD – pregled napak pri pripravi 

ZZI), 
o pregledovanje foruma ARSKTRP,  
o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov (priprava člankov in novic), 
o animacija potencialnih prijaviteljev na 3. javni poziv LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP 

sredstev.  
 

- V mesecu juniju: 
o pomoč prijavitelju operacije 2. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov (iz ESRR sredstev) 

pri pravilnem označevanju operacije, 
o pomoč prijaviteljema operacij 2. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov (iz ESRR sredstev) 

pri pripravi 1. zahtevka za operacijo;   
o pomoč prijavitelju operacije pri pripravi 2. zahtevka za izplačilo za operacijo 1. Javnega 

poziva LAS Krasa in Brkinov (iz EKSRP sredstev), 
o pomoč prijaviteljem in partnerjem pri izvajanju operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in 

Brkinov (iz EKSRP sredstev), 
o pošiljanje raznih navodil in obvestil prijaviteljem operacij iz 1. in 2. Javnega poziva LAS 

Krasa in Brkinov glede izvajanja operacij,  
o priprava in vnos prošnje za spremembo operacije iz 1. Javnega poziva LAS Krasa in 

Brkinov (iz EKSRP sredstev) v aplikacijo, 
o priprava in oddaja samodopolnitev dveh prošenj za spremembo operacij iz 1. Javnega 

poziva LAS Krasa in Brkinov (iz EKSRP sredstev), 
o priprava dopolnitev projekta sodelovanja (Podukrep 19.3), 
o priprava 10. zahtevka za delovanje LAS Krasa in Brkinov (Podukrep 19.4), 
o priprava preglednice dinamike črpanja sredstev po kvartalih, 
o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov, 
o udeležba na spletnem webinarju ARSKTRP »Knjiženje terjatev do ARSKTRP oz. MKGP«, 
o udeležba na spletnem webinarju »Poenostavitve izvajanja CLLD v Sloveniji«, 
o animacija potencialnih prijaviteljev na 3. javni poziv LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP 

sredstev.  
 

- V mesecu juliju: 
o priprava dopolnitev 9. zahtevka za delovanje LAS Krasa in Brkinov (Podukrep 19.4), 
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o uvajanje nove zaposlene v delo na LAS (seznanitev z relevantnimi postopki ter 
dokumenti za delovanje LAS),  

o animacija potencialnih prijaviteljev na 3. javni poziv LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP 
sredstev, 

o priprava vabila za 1. sejo Ocenjevalne komisije LAS Krasa in Brkinov ter priprava gradiv 
za ocenjevanje projektov (ocenjevalni listi, pomožni ocenjevalni listi…), 

o izvedba 1. seje Ocenjevalne komisije ter administrativno-tehnična pomoč in priprava 
zapisnika, 

o priprava in pošiljanje pozivov za dopolnitev vlog 3. JP LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP 
sredstev,  

o pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi dopolnitev vlog na 3. JP LAS, 
o priprava osnutka razpisne dokumentacije prihodnjega 4. JP LAS iz ESRR sredstev,   
o pomoč prijaviteljem operacij pri ustrezni pripravi dokumentacije za zahtevke za 

operacije, 
o vnos zahtevkov za operacije,  
o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov (priprava člankov in novic), 
o pomoč prijaviteljem in partnerjem pri izvajanju in označevanju operacij, 
o udeležba na posvetu LAS na Notranjskem,  
o priprava in pošiljanje LIN in NIP za LAS v obdobju 2007-2013 za namen priprave 

znanstvene monografije o izvajanju in učinkih ukrepa LEADER/CLLD v Sloveniji; 
o vabljenje članov LAS ter ponudnikov k udeležbi na MaB dnevu na Kozjanskem. 

 
- V mesecu avgustu: 

o priprava 10. zahtevka za delovanje LAS (Podukrep 19.4),  
o priprava vabila za 2. sejo Ocenjevalne komisije, 
o izvedba 2. seje Ocenjevalne komisije ter administrativno-tehnična pomoč in priprava 

zapisnika,  
o pomoč Ocenjevalni komisiji pri pripravi pozivov na razjasnitve, 
o ponovni pregled operacij, prispelih na 3. JP LAS z vidika specifičnih meril in urejanje ter 

digitalizacija dokumentacije prispelih operacij na 3. JP LAS, priprava pregleda 
razpoložljivih ter zaprošenih financ na 3. JP LAS,  

o priprava vabila za 3. sejo Ocenjevalne komisije LAS, 
o izvedba 3. seje Ocenjevalne komisije ter administrativno-tehnična pomoč in priprava 

zapisnika,  
o priprava dokumentacije za 4. JP LAS iz ESRR sredstev,  
o udeležba na predstavitvi operacije "Oživitev nekdanjega sejmišča v Hrpeljah", 

financirane na 2. JP LAS iz sredstev ESRR (podukrep 19.2),  
o pomoč upravičencu pri pripravi dopolnitev prošnje za spremembo operacije,  
o pomoč prijaviteljem in partnerjem pri izvajanju operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in 

Brkinov (iz EKSRP sredstev), 
o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov (priprava člankov in novic). 

 
- V mesecu septembru: 

o priprava in izvedba 3. seje Upravnega odbora LAS Krasa in Brkinov v mandatnem 
obdobju 2019-2023, 

o priprava osnutka 2. spremembe SLR LAS Krasa in Brkinov in Pravilnika o postopku 
izvedbe JP LAS, 

o priprava in pošiljanje obvestil o izbranih/neizbranih operacijah 3. JP LAS iz EKSRP 
sredstev ter priprava dokumentacije izvedbe 3. JP LAS iz ESKRP sredstev za pošiljanje v 
predogled na MKGP, 

o pomoč prijaviteljem in partnerjem operacij pri pripravi dokumentacije za zahtevke 
operacij, 
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o vnos zahtevkov za operacije v sistem eMA,  
o urejanje in priprava dokumentacije 4. JP LAS iz ESRR sredstev ter animacija 

potencialnih prijaviteljev , 
o pregled in preučitev prejetega dokumenta s strani DRSP (komisije za CLLD) in priprava 

odgovora, seznanitev s stanjem priprave CLLD po 2020 ter pregled in seznanitev z 
vsebino predlagane sedme spremembe Uredbe CLLD, 

o pomoč prijavitelju in partnerju operacije sodelovanja v izvajanju »Približajmo 
Unescova biosferna območja prebivalcem« pri nadaljnjem izvajanju aktivnosti , 

o pomoč prijavitelju operacije pri pripravi samodopolnitve prošnje za spremembo 
operacije,  

o priprava in oddaja dopolnitev 10. zahtevka za delovanje LAS (Podukrep 19.4), 
o priprava dokumentacije za 11. zahtevek za delovanje LAS (Podukrep 19.4), 
o priprava in pošiljanje preglednice kvartalnega poročanja, 
o udeležba na predavanju Mladi in podjetništvo (ROD Ajdovščina), 
o priprava (vsebina, slikovno gradivo) besedila o prispevku pristopa Leader/CLLD k  

razvoju turizma (svetovni dan turizma), 
o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov (priprava člankov in novic). 

 
- V mesecu oktobru: 

o priprava zapisnika 3. seje Upravnega odbora LAS Krasa in Brkinov v mandatnem 
obdobju 2019-2023,  

o objava gradiva in razpisne dokumentacije 4. javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz 
ESRR sredstev, 

o animacija potencialnih prijaviteljev na 4. JP LAS Krasa in Brkinov iz ESRR sklada,  
o priprava članka o objavi 4. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz ESRR sredstev za 

občinska glasila Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen ter Sežana ter prispevek na 
lokalnem radiu (Radio Robin), 

o priprava elektronskega sporočila o objavi 4. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov ter 
ostala obvestila (za člane Skupščine LAS Krasa in Brkinov ter Ocenjevalno komisijo), 

o priprava vabila in gradiv ter izvedba 10. seje Skupščine LAS Krasa in Brkinov, 
o priprava zapisnika 10. seje Skupščine LAS, 
o priprava člankov in obvestil za spletne strani o potrjenih operacijah 3. javnega poziva 

LAS Krasa in Brkinov, 
o udeležba na virtualnem posvetu LAS,  
o priprava dokumentacije za 11. zahtevek za delovanje LAS Krasa in Brkinov (Podukrep 

19.4),  
o pomoč prijaviteljem in partnerjem pri izvajanju operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in 

Brkinov (iz EKSRP sredstev),  
o pomoč prijaviteljem in partnerjem pri pripravi dokumentacije za zahtevke ter 

dopolnitev zahtevkov operacij,  
o priprava vabila, gradiva in power point prezentacije za izvedbo spletne delavnice 

predstavitve 4. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz ESRR sredstev, 
o izvedba spletne delavnice predstavitve 4. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov iz ESRR 

sredstev ter pošiljanje dokumentov udeležencem na spletni predstavitvi 4. JP LAS, 
o iskanje animacijskega materiala LAS po spletu,  
o priprava podatkov glede razpoložljivih sredstev LAS in posredovanje Oddelku za 

ekonomiko kmetijstva Kmetijskega inštituta Slovenije,  
o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov (priprava člankov in novic). 

 
- V mesecu novembru: 

o pomoč prijaviteljem in partnerjem pri izvajanju operacij 1. Javnega poziva LAS Krasa in 
Brkinov (iz EKSRP sredstev),  



                                                                                                    

9 

 

o pomoč prijaviteljem in partnerjem operacij pri pripravi dokumentacije za zahtevke, 
o vnos zahtevkov za izplačila, 
o priprava člankov in obvestil za spletne strani ter občinska glasila o potrjeni operaciji 

Kolesarska veriga na podeželju (občinska glasila, spletna stran LAS, spletna stran ORA), 
o animacija potencialnih prijaviteljev na 4. javni poziv LAS Krasa in Brkinov iz ESRR 

sredstev, 
o priprava dokumentacije za 11. zahtevek za delovanje LAS (Podukrep 19.4), 
o pregled prejetih ponudb na povpraševanje za naročilo animacijskih materialov LAS, 
o pomoč prijaviteljema operacij 2. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov (iz ESRR sredstev) 

pri ponovni pripravi ter oddaja novega zahtevka za operacijo (Občina Divača in Občina 
Sežana),  

o pregled in preučitev nove odločbe projekta sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju 
ter priprava obvestil o naknadno potrjenem projektu sodelovanja in pošiljanje 
projektnim partnerjem, članom Upravnega odbora in Skupščine LAS ter za objavo v 
občinskih glasilih, 

o pregled in preučitev spremembe Uredbe CLLD ter drugih pomembnih informacij za 
izvajanje pristopa CLLD v obdobju 2021 - 2027, 

o pregled poziva na razjasnitve izbirnega postopka 3. JP LAS, priprava vsebine za prejeti 
poziv (MKGP), pregled zapisnika pregleda izbirnega postopka, 

o pregled ponudbe daril in ponudnikov za Katalog daril na področju delovanja LAS Krasa 
in Brkinov, 

o priprava na kontrolo operacije Kakovost&podjetništvo s strani ARSKTRP (priprava 
dokumentacije, prostora, napotki prijavitelju operacije…),  

o pošiljanje raznih navodil in obvestil prijaviteljem operacij iz 1. in 2. Javnega poziva LAS 
Krasa in Brkinov glede izvajanja operacij,  

o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov (priprava člankov in novic). 
 

- V mesecu decembru: 
o pomoč prijaviteljem in partnerjem operacij iz EKSRP ter ESRR sklada pri pripravi 

dokumentacije za zahtevke, 
o vnos zahtevkov za izplačila v e-kmetijo in e-MO, 
o priprava in oddaja 11. zahtevka za delovanje LAS (Podukrep 19.4),  
o pomoč prijaviteljem operacij pri pripravi dopolnitev zahtevkov operacij (iz ESRR 

sklada), 
o priprava Letnega načrta aktivnosti LAS Krasa in Brkinov za leto 2021, 
o priprava in pošiljanje preglednice kvartalnega poročanja, 
o priprava gradiva in vabila za 4. sejo Upravnega odbora LAS Krasa in Brkinov, 
o izvedba 4. seje Upravnega odbora LAS Krasa in Brkinov ter priprava zapisnika, 
o priprava 2. spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Krasa in Brkinov za 

programsko obdobje 2014-2020, 
o priprava spremembe Pravilnika o postopku izvedbe javnega poziva, 
o pregled in preučitev dokumenta izvajanja pristopa CLLD v programskem obdobju 

2021-2027, 
o vnos operacije potrjene na 3. Javnem pozivu LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP sredstev v 

e-kmetijo, 
o preverjanje potreb in možnosti, izdelava idejnega osnutka za vzpostavitev nove 

Facebook strani LAS Krasa in Brkinov, 
o animacija potencialnih prijaviteljev na 4. javni poziv LAS Krasa in Brkinov iz ESRR 

sredstev, 
o urejanje spletne strani LAS Krasa in Brkinov (priprava člankov in novic). 

Vsem zainteresiranim smo nudili podporo in vse potrebne informacije. 

https://www.facebook.com/LAS-Krasa-in-Brkinov-100450335347245/
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LAS Krasa in Brkinov je februarja na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju 
ARSKTRP) prijavljal tri projekte sodelovanja (Podukrep 19.3), in sicer: 

 S kolesom v naravo, 

 Gastronomski turizem ter 

 Kolesarska veriga na podeželju.  
 
V začetku julija 2020 je ARSKTRP izdala odločbe, s katerimi so bile vse tri vloge zavrnjene. Prvi dve 
zaradi neporavnanih davčnih obveznosti s strani enega od partnerjev sodelujočega LAS, zadnja pa 
zaradi premajhnega števila točk na točkovanju. Vstopni prag za potrditev operacij je bil pri 83 točkah, 
prijavljena vloga pa je prejela 80 točk. LAS Krasa in Brkinov se je, skupaj še z ostalimi 11 sodelujočimi 
LAS-i, pritožil na odločbo ARSKTRP, vezano na operacijo sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju, ter 
bil pri tem tudi uspešen. ARSKTRP je tako konec oktobra 2020, z izdajo novih odločb, omenjeno 
operacijo potrdila.    
V operaciji poleg LAS Krasa in Brkinov sodelujejo še LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS 
Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Goričko 
2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Med 
Snežnikom in Nanosom. Celotna vrednost aktivnosti v operaciji, v vseh slovenskih LAS-ih, znaša 
1.666.680,65 EUR. 
 
Na strani LAS Krasa in Brkinov, poleg vodilnega partnerja LAS, kot projektni partnerji sodelujejo še 
Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina ter Občina Sežana. Celotna vrednost aktivnosti v operaciji znaša 
139.251,91 EUR, višina sofinanciranih EKSRP sredstev pa 79.574,18 EUR. Projekt bo spremenil pojem 
mobilnosti in dojemanja prostora v okolju, kjer so bo izvajal. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja 
na območju dvanajstih LAS in devetindvajset občin med severno in južno mejo države, ki se bo izvajala 
v letih 2021 in 2022. V operaciji bo prišlo do povezave v vseslovensko mrežno izposojo koles oz. 
bikesharing. V LAS-u Krasa in Brkinov bomo pridobili štiri nova mesta za izposojo koles, ki bodo 
dopolnjevala pet mest, postavljenih v sklopu projekta Crossmoby (INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-
2020) ter bodo kompatibilne z ostalimi postajami v sodelujočih LAS-ih. Vsaka postaja v sistemu 
izposoje koles bo opremljena z dvema električnima in tremi navadnimi kolesi. Poleg tega se bo izvedlo 
še vrsto aktivnosti za povezovanje in promoviranje skupnega sistema izposoje koles, od certificiranja, 
izobraževanja o rabi električnih koles ter prenosa dobrih praks z drugih območij.  
Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in 
prepoznavnost območja. Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti ter novemu 
doživljanju le-teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečala raba učinkovite rabe energije 
obnovljivih virov in znižanje emisij. Učinki se bodo multiplicirali tudi s pripravo študije pozitivnih 
učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko -  spletno in mobilno točko. 
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3. IZVAJANJE AKTIVNOSTI SPOT 3 – svetovanje in SPOT 2 - registracije 

 
ORA Krasa in Brkinov d.o.o. je kot partner v projektu »SPOT REGIJE 2018-2022«, ki ga izvaja SPIRIT 
Slovenije, javna agencija, vključena v sistem SPOT 3. Obenem ima tudi status SPOT2 – registracijska 
točka, zato so v nadaljevanju prikazane aktivnosti za oba statusa skupaj. 
 
Aktivnosti SPOT svetovanje: 
 

3.1. INFORMIRANJE 
 
V poročevalskem obdobju sem za posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za 
agencijo zbirala informacije za vnos v e-bilten Moj spletni priročnik. O relevantnih podjetniških 
informacijah sem obveščala subjekte v regionalnem okolju.  
V mesecu marcu 2020 (4.3.2020) sem pripravila članek "VSEBINSKE IN FINANČNE SPODBUDE ZA 
ZAČETEK PODJETNIŠKE POTI", ki je bil objavljen na spletni strani ORA Krasa in Brkinov 
(https://www.ora.si/index.php/financne-spodbude-vavcerji/).  V mesecu aprilu 2020 (14.4.2020) sem 
pripravila poročilo o dogodku z naslovom "UKREPI ZA DELODAJALCE IN SAMOZAPOSLENE NA PODLAGI 
INTERVENTNE ZAKONODAJE (ZIUZEOP)", ki je objavljen na spletni strani ORA Krasa in Brkinov 
(https://www.ora.si/wp-content/uploads/2020/04/1b_Ukrepi-za-delodajalce-in-samozaposlene-na-
podlagi-ZIUZEOP_14.4.2020.pdf) V mesecu oktobru 2020 (26. 10. 2020) sem pripravila članek 
»POSTOPEK PRIDOBITVE EMŠO ZA TUJCE TER PRISTOJNI ORGANI, KI DODELUJEJO EMŠO TUJCEM«, ki 
je bil objavljen na spletni strani ORA Krasa in Brkinov d.o.o.. 
(https://www.ora.si/index.php/2020/10/28/postopek-pridobitve-emso-za-tujce-ter-pristojni-organi-ki-
dodelujejo-emso-tujcem/). V mesecu decembru 2020 (7.12.2020) sem pripravila članek »KRAJŠI 
DELOVNI ČAS«, ki je bil objavljen v Moj spletni priročnik in spletni strani ORA Krasa in Brkinov d.o.o. 
https://www.podjetniski-portal.si/novice/skrajsani-delovni-cas-2020-12-23 
 
.   
 

3.2. SVETOVANJE 
 

Izvajala sem osnovna svetovanja osebno, telefonsko, preko e-pošte, mobilno in na sedežu SPOT. V 
poročevalskem obdobju sem skupno izvedla 344 svetovanj, gre za pretežno osebna svetovanja, saj 
krajših telefonskih svetovanj ne beležimo. Poleg tega je bilo izvedenih 420 postopkov za s.p., 
podeljenih 152 pooblastil in 72 preklicanih pooblastil. Za d.o.o. je bilo izvedenih 126 postopkov, 
podeljenih 155 pooblastil in preklicanih 75 pooblastil. Skupaj  je bilo izvedenih 1.000 postopkov. 
Dokazilo statistika portala e-SPOT.  
 

3.3. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA 
 
V poročevalskem obdobju sem sodelovala pri animiranju in povezovanju regionalnega okolja.  
Dne 24.1.2020 sem se udeležila srečanja z namenom mreženja točke SPOT svetovanje Obalno-kraške 
regije in Inkubator Sežana. Namen srečanja je bil seznanitev z aktivnostmi, ki jih izvaja Inkubator 
Sežana v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letu 
2020 - 2022 »SIO 2020-2022«, z namenom, da se v regiji čim bolj povežemo. V obdobju poročanja sem 
informirala MSP in potencialne podjetnike o aktualnih podjetniških temah in dogodkih.  
 
Dne 5.2.2020 sem se udeležila čezmejne poslovne konference: Krožno gospodarstvo: soustvarjanje 
trajnostne prihodnosti v Alpsko Jadranski regiji, ki je potekala v Škocjanu ob Kolpinjskem jezeru. 
Dogodek je bil namenjen predstavitvi krožnega gospodarstva, predstaviti pomen krožnega 

https://www.ora.si/index.php/financne-spodbude-vavcerji/
https://www.ora.si/wp-content/uploads/2020/04/1b_Ukrepi-za-delodajalce-in-samozaposlene-na-podlagi-ZIUZEOP_14.4.2020.pdf
https://www.ora.si/wp-content/uploads/2020/04/1b_Ukrepi-za-delodajalce-in-samozaposlene-na-podlagi-ZIUZEOP_14.4.2020.pdf
https://www.ora.si/index.php/2020/10/28/postopek-pridobitve-emso-za-tujce-ter-pristojni-organi-ki-dodelujejo-emso-tujcem/
https://www.ora.si/index.php/2020/10/28/postopek-pridobitve-emso-za-tujce-ter-pristojni-organi-ki-dodelujejo-emso-tujcem/
https://www.podjetniski-portal.si/novice/skrajsani-delovni-cas-2020-12-23
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gospodarstva za družbo, trajnostne rešitve in podjetja ki pri svojem poslovanju že delujejo po sistemu 
krožnega gospodarstva. 
Dne 6.2.2020 sem se udeležila 1. seje komisije za vodenje postopka JR za sofinanciranje ukrepov 
spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana. Dne 7.5. 2020  smo imeli 1. dopisno sejo, katere namen je 
bil  spremembo besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije zaradi podaljšanja roka prijave 
razpisa. V aprilu sem na zaprosilo občine Sežana pregledala in predložila kontakte poslovnih subjektov 
za namen obveščanja podjetnikov s strani Občine Sežana. 
 
Dne 28.5.2020 se, opravila srečanje s strokovno službo za področje gospodarstva in kmetijstva na 
Občini Divača z namenom pregleda prispelih vlog na Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja v Občini 
Divača za leto 2020 ter razdelitev proračunskih sredstev prijaviteljem.  
 
Dne 7.9.2020 sem opravila srečanje na Osnovni šoli Dutovlje. Namen mreženja je bil spodbujanje šole 
k izvajanju podjetnosti v šolski dejavnosti ter dogovor glede sodelovanja pri izvedbi aktivnosti Z 
ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Istega dne sem izvedla obisk tudi na Srednjem 
šolskem centru Srečko Kosovel Sežana. Namen obiska je bil dogovor glede sodelovanja med SPOT 
svetovanje in Šolskim centrom z namenom spodbujanja podjetnosti med mladimi.  
Dne 20. 8. 2020 sem obiskala podjetje Gradbena oskrba d.o.o. Sežana, z namenom predstavitve 
aktivnosti, ki jih izvajamo ter finančne spodbude, ki so na voljo podjetju za razvoj dejavnosti.  
 
V obdobju poročanja sem informirala MSP in potencialne podjetnike o aktualnih podjetniških temah in 
dogodkih (3. 7., 13. 7., 24.7., 14. 8., 21. 8., 14. 9., 28. 9.). Dne 27. 8. 2020 sem se udeležila 2. seje 
komisije za vodenje postopka JR za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja. Namen srečanja 
je bil pregled prispelih vlog na Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v občini Sežana za 
leto 2020. Dne 16. 9. 2020 sem se udeležila 3. seje komisije za vodenje postopka JR za sofinanciranje 
ukrepov spodbujanja zaposlovanja, katere namen je bil razdelitev sredstev. 
 

3.4. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE 
 
V poročevalskem obdobju sem organizirala in sodelovala pri izvedbi sledečih delavnic in usposabljanj:  
- delavnica »Obveznosti podjetnika pri poslovanju ter pravni in davčni vidiki oddajanja nepremičnin«, ki 
je potekala 22.1.2020 v Sežani v prostorih Kras-Carso,  
- delavnica »Spoznavanje podjetništva«, ki je potekala 28.2.2020  na Srednji šoli v Sežani  
- delavnica »Učinkovito upravljanje s časom«, ki je potekala 11.3.2020 na OOZ Sežana.  
- webinar »Delovno razmerje v času epidemije (koronavirusa) in ukrepi za lajšanje posledic izpada 
dohodka«, ki je potekal 27.3.2020,  
- webinar »Protikorona zakon z delovnopravno in obračunsko obravnavo za podjetnike«, ki je potekal 
10.4.2020, 
- webinar »Izzivi in priložnosti novih razmer«, ki je potekal 6.5.2020, 
- webinar »Drugi korona zakon  – spremembe in dopolnitve zakona (ZIUZEOP-A)«, ki je potekal 
13.5.2020, 
- webinar »Tretji paket korona ukrepov za delodajalce – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE)«, ki je potekal 11.6.2020, 
- delavnica »Sreča v nesreči« ali kako razumeti in udejanjiti nove priložnosti slovenskega turizma«, ki je 
potekal 23.6.2020, 
- webinar »Aplikacije za podporo delu na daljavo«, ki je potekal 29.6.2020, 
- usposabljanje »Urejanje spletnih strani s pomočjo WordPress-a«, ki je potekalo 9. in 12.6.2020 v 
prostorih OOZ Sežana. 
- delavnica »Z inovativnostjo in ustvarjalnostjo do podjetnosti«, ki je potekala 10. 9. 2020 na Osnovni 
šoli Dutovlje.  
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- delavnica »Spoznavanje podjetništva«, ki je potekala 18.9.2020 v prostoru za srečanja in razstave 
informacijskega centra Krasa, Sežana. Delavnica je bila namenjena mladim, in sicer dijakom 2. letnika 
gimnazije.  
- delavnica »Pravni vidiki poslovanja in načini opravljanja dejavnosti«, ki je potekala 1.12.2020 on-line 
preko spletne aplikacije ZOOM in je bila namenjena potencialnim podjetnikom.  
 
 

3.5. IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI 
 
V okviru SPOT svetovanja sem organizirala izmenjavo dobrih praks podjetniških priložnosti s 
poudarkom na turizmu in razvoju socialnega podjetništva na podeželju, ki je potekalo 22. 9. 2020 v 
Podravju. Dogodek je bil namenjen tako podjetnikom kot potencialnim podjetnikom. Dogodka se je 
udeležilo 26 udeležencev, od tega 3 svetovalke s strani SPOT svetovanje Obalno-kraške regije. V 
Podravju se je pridružilo še 9 udeležencev. Ogledali smo si dve zadrugi, in sicer Vinarsko zadrugo 
Haloze in zadrugo Dobrina v Mariboru. Na dogodku so se udeleženci spoznavali in mrežili, z namenom 
povezovanja, izmenjave dobrih praks. Poudarek je bil na turizmu in razvoju socialnega podjetništva na 
podeželju. S tem namenom smo si ogledali dve zadrugi, in sicer Vinarsko zadrugo Haloze in zadrugo 
Dobrina v Mariboru. 
 

3.6. POROČANJA IN SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE 
 
V poročevalskem obdobju sem sodelovala pri sooblikovanju podpornega okolja za poslovne subjekte v 
regiji in poročanju za agencijo. V mesecu januarju sem na zahtevo SPIRIT sodelovala pri pripravi 
seznama prisotnih s.p., podjetij in potencialnih podjetnikov prisotnih na dogodkih točke SPOT v letu 
2018 in 2019. Pripravljala in dopolnjevala sem Excel bazo mapiranja potencialnih podjetnikov in MSP.  
 
V obdobju poročanja sem se na zahtevo SPIRIT, javne agencije udeležila sledečih dogodkov in 
usposabljanj: 
 
- usposabljanje SPIRIT, ki je potekalo 23. 1. 2020 na GZS Ljubljana, 
- dveh sestankov vodij SPOT svetovanje, ki sta potekala 18. 3. in 23. 3. 2020 on-line, 
- usposabljanj »Predstavitev temeljnih elementov na daljavo«, ki je potekala 20. 5. 2020, on line, 
- e-usposabljanje svetovalcev SPOT, ki je potekalo 22.5.2020, 
- usposabljanje po programu Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki je potekalo 5.6.2020, 
on line,   
- usposabljanja za svetovalce SPOT svetovanje, ki je potekalo 18.6.2020 v Centru za poslovno 
usposabljanje v Ljubljani. 
- delavnice "Early Warning Slovenia", ki je potekala 07. 07. 2020 na sedežu SPIRIT Slovenija, javna 
agencija. 
- e-usposabljanja svetovalcev SPOT Svetovanje, ki je potekalo dne 17. 9. 2020. Usposabljanje je 
potekalo preko ZOOM.  
- e-usposabljanja svetovalcev SPOT Svetovanje, ki je potekalo dne 12. 11. 2020. Usposabljanje je 
potekalo preko ZOOM.  
e-usposabljanja svetovalcev SPOT Svetovanje, ki je potekalo dne 19. 11. 2020. Usposabljanje je 
potekalo preko ZOOM.  
e-usposabljanja svetovalcev SPOT Svetovanje, ki je potekalo dne 10. 12. 2020. Usposabljanje je 
potekalo preko ZOOM.  
- usposabljanja za SPOT svetovalce, ki izvajamo aktivnosti za agencijo v okviru programa Early Warning 
Slovenija, in je potekalo v več sklopih, in sicer: 

 1. Sklop: "Identifikacija poslovanja podjetja" je potekal 24. 9. 2020 na Centru za poslovno 
usposabljanje v Ljubljani. 
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 2. Sklop: "Lastniška in upravljavska razmerja" je potekal 1. 10. 2020 na Centru za poslovno 
usposabljanje v Ljubljani. 

 3. Sklop: "Identifikacija obstoja ustrezne interne platforme podjetja za doseganje poslovnih in 
finančnih učinkov", ki je potekal 8. 10. 2020 on-line preko ZOOM. 

 4. Sklop: "Identifikacija tržne pozicije in konkurenčnosti podjetja", ki je potekal 15. 10. 2020 na 
Centru za poslovno usposabljanje v Ljubljani. 

 5. Sklop: "Evaluacija stanja podjetja in identifikacija potreb po pomoči", ki je potekal 22. 10. 
2020 on-line preko ZOOM. 

 Zaključno usposabljanje "Identifikacija poslovanja podjetja", ki je potekalo 12. 11. 2020 on-line 
preko ZOOM. 

 
 
Skladno z zahtevami agencije sem 13. 2. 2020 potencialne kandidate informirala in povabila k udeležbi 
v mednarodnem izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade 
Management (ITM) 2020.  Dne 9. 4. 2020 sem potencialne kandidate informirala in povabila k udeležbi 
za sodelovanje podjetij z novimi tehnologijami, ki ga organizira RRTO v sodelovanju z DTEP poleti 2020. 
Dne 8. 5. 2020 sem na zaprosilo SPIRIT posredovala uporabnikom kratko anketo na temo e-BOL. 
Podatke je potrebovalo Ministrstvo za javno upravo za namen priprave članka na temo najpogostejših 
vprašanj in mnenj uporabnikov. Dne 26. 5. 2020 sem obvestila osnovne in srednje šole v lokalnem 
okolju o JP Mladi 2020/2021. Na zaprosilo Osnovne šole Dutovlje sem pomagala pri prijavi na Javni 
poziv za mlade 2020/2021. V okviru javnega poziva sta bili prijavljeni aktivnosti »Izvajanje obšolskih 
dejavnosti« kot podjetniški krožek v šolskem letu 2020/2021 in »Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z 
ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. V okviru aktivnosti sem udeležena tudi kot zunanji 
mentor. Informirala sem šole v lokalnem okolju glede brezplačnega usposabljanja za učitelje (18. 8. 
2020 in 8. 9. 2020). Sodelovala sem pri animiranju podjetniških podpornih organizacij v lokalnem 
okolju, z namenom vabljenja na dogodek "Srečanje podpornega okolja", ki smo ga organizirali 24. 9. 
2020 na lokaciji v Sežani.  
 
V poročevalskem obdobju sem bila udeležena pri sestankih konzorcija, ki so potekali 27. 2., 17. 3., 18. 
3., 23. 3., 1. 4., 8. 5., 26. 5., 3. 9., 21. 10., 16. 11. In 3.12. 2020. Pripravila sem 10., 11. in 12. vmesno 
poročilo ter dopolnitve poročil.  
 
V okviru drugih usposabljanj, ki so namenjeni svetovalcem SPOT sem se udeležila naslednjih 
usposabljanj: 
- 27. 3. 2020 udeležba na webinarju »Delovno razmerje v času epidemije (koronavirusa) in ukrepi za 
lajšanje posledic izpada dohodka«, ki ga je organiziral SPOT svetovanje Obalno-kraške regije, 
- 10. 4. 2020 udeležba na webinarju »Protikorona zakon z delovnopravno in obračunsko obravnavo za 
podjetnike«, ki ga je organiziral SPOT svetovanje Obalno-kraške regije,  
- 23. 4. 2020 udeležba na webinarju »Učinkovito krizno komuniciranje«, ki ga je organiziral Inkubator 
Sežana,  
- 6. 5. 2020 udeležba na webinaru »Izzivi in priložnosti novih razmer« ki ga je organiziral SPOT 
svetovanje Obalno-kraške regije,  
- 13. 5. 2020 udeležba na  webinarju »Drugi korona zakon  – spremembe in dopolnitve zakona 
(ZIUZEOP-A)«, ki ga je organiziral SPOT svetovanje Obalno-kraške regije,  
- 14. 5. 2020 udeležba na webinarju »Ukrepi za izboljšanje likvidnosti gospodarstva za omilitev posledic 
COVID-19«, ki ga je organizirala OOZ Ajdovščina v okviru SPOT,  
- 11. 6. 2020 udeležba na webinarju »Tretji paket korona ukrepov za delodajalce – Zakon o 
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE)«, ki ga je 
organiziral SPOT svetovanje Obalno-kraške regije, 
-23. 6. 2020 udeležba na delavnici »Sreča v nesreči« ali kako razumeti in udejanjiti nove priložnosti 
slovenskega turizma«, ki jo je organiziral SPOT svetovanje Obalno-kraške regije, 
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- 16. 7. 2020 udeležba na webinarju »Predstavitev javnega razpisa za podukrep 6.4. Podpora za 
naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti", ki ga je organiziral SPOT svetovanje Goriška. 
- 18. 9. 2020 udeležba na dveh delavnicah "Design Thinking" in "Naučite svojega otroka razmišljati", ki 
jih je organizirala LAS Vipavska dolina, 
- 30. 9. 2020 udeležba na webinarju "Dan spletnega anketiranja", ki ga je organiziral Center za 
družboslovno informatiko, UL FDV, 
- 5. 11. 2020 udeležba na webinarju »Identifikacija, predstavitev in izpeljava investicijskega projekta«, 
ki ga je organizirala Javna agencija SPIRIT Slovenija, 
- 18. 11. 2020 udeležba na webinarju »Digitalni pristopi za predstavitev investicijskih projektov«, ki ga 
je organizirala Javna agencija SPIRIT Slovenija, 
- 25.1.2020 udeležba na webinarju »Kje bodo sredstva v letih 2021-2027«, ki ga je organiziral Tiko Pro, 
- 4. 12.2020 udeležba na webinarju »GDPR v praksi«, ki ga je organiziral zavod Mladi podjetnik, 
- 17.12.2020 udeležba na Posvetu »Dopolnilne dejavnosti na kmetiji«, ki ga je organiziral MKGP. 
 
V okviru SPOT svetovanje Obalno – kraške regije nadaljujemo z aktivnostmi promocije vzpostavljene 
virtualne predstavitve Obalno – kraškega gospodarstva. Promocijska aktivnost vzpostavitve 
SHOWROOMA je potekala na družbenem omrežju, spletnih straneh partnerjev konzorcija in drugih 
dogodkih, ki smo jih organizirali v okviru SPOT svetovanje Obalno-kraške regije. 
 
 

 

4. RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 
 

ORA Krasa in Brkinov d.o.o. v okviru človeških virov sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za 
zaposlovanje pri aktivni politiki zaposlovanja z namenom vključitve brezposelnih oseb v javna dela s 
ciljem nudenja izkušenj in dodatnih kompetenc za nadaljnje delo vključenim osebam v program Javnih 
del.   
 
V januarju 2020 smo se uspešno prijavili na zaostren razpis, saj morajo biti kandidati prejemniki 
socialne pomolči. V prijavi je kot sofinancerka sodelovala občina Komen, ki je krila razliko stroška plače 
v višini 60 %. 
 
V mesecu februarju in marcu smo imeli razgovore z napotenimi kandidati iz ZRSZ. Zaradi COVID 19 
omejitev smo lahko začetek dela začeli realizirali šele v mesecu juniju 2020.  Skladno s  Pogodbo za 
izvajanje javni del je zaposlitev trajala do konca 2020.  
 
Oseba vključena v program Javnih del 6.2. POMOČ PRI RAZVOJU IN POSPEŠEVANJU TURIZMA na 
Območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov d.o.o. je izvajala pomoč pri aktivnostih s poudarkom na: 

  pomoč pri pripravi strateških dokumentov- Skupne turistične strategije turistične destinacije 
Krasa in Brkinov, 

  pomoč pri mreženju  turističnih deležnikov, 

  pomoč pri zbiranju podatkov in  izvedbi analiz turistične destinacije Lipica, Škocjanske jame 
(Kras), 

 pomoč pri izvajanju trženjsko-promocijskih in distribucijskih aktivnosti, 

  pomoč pri razvoju in nadgradnji  turističnih produktov in doživetij, 

  pomoč pri vključevanju in vzpostavljanju regionalnih kolesarskih, pohodniških in ostalih poti, 

  pomoč pri povečanju turistične ponudbe, 

  pomoč pri pripravi in izvajanju projektov na področju turizma. 
 
Zaposlena je naloge na področju turizma v Vodilni destinaciji Kras in Brkini opravljala pretežno v 
Štanjelu.  
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20. marca 2020 smo po devetih mesecih dobili odobreno spremembo Strategije lokalnega razvoja 
(SLR) LAS Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014-2020, v katerem je bila predvidena druga 
zaposlitev na LAS-u. Posledično smo 30. 4. 2020 objavili razpis za delovno mesto Vodja projektov II in 
9. 6. 2020 po dveh krogih razgovorov sprejeli odločitev o izbiri.  
 
V mesecu juliju smo za določen čas, do konca programskega obdobja zaposlili Vodjo projektov II, ki je 
zaposlena pretežno za opravljanje del na področju celotnega LAS Krasa in Brkinov ter sklada ESRR 
skladno s potrjeno odobreno spremembo Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Krasa in Brkinov za 
programsko obdobje 2014-2020.  
 
V mesecu septembru smo objavili javni razpis pri ZRSZ za zasedbo delovnega mesta strokovni 
sodelavec za turizem. V okviru razpisa smo izvedli dva kroga razgovorov in nato dne 25. 9. 2020 
zaposlili strokovno sodelavko za turizem, ki opravlja delo v Enoti Turizem-DMMO na Gradu Štanjel, 
Štanjel 1 A. Delavka opravlja dela na projektu Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v vodilni 
turistični destinacija Lipica in Škocjanske jame (Kras) v letih 2020 in 2021, ki ga sofinancira MGRT za 
območje celotne turistične destinacije.  
 
V mesecu oktobru smo na podlagi sklenjenega Sporazuma o prenosu zaposlenega med ORA Krasa in 
Brkinov d.o.o., Javnim zavodom Komenski Kras – v likvidaciji, Občino Komen in Heleno Kosmina 
zaposlili za nedoločen čas s polnim delovnim časom Heleno Kosmina na delovno mesto svetovalec za 
turizem. Delavka opravlja delo v Enoti Komen na Gradu Štanjel, Štanjel 1 A. 
 
V mesecu oktobru, in sicer 16. 10. 2020 smo objavili javni razpis pri ZRSZ za zasedbo delovnega mesta 
Turistični informator II. 16. In 17. 11 so bili izvedeni razgovori in izbor. Izbran kandidat je zasedel 
delovno mesto s 1.1.2021. Delo opravlja v Enoti Komen na Gradu Štanjel, Štanjel 1 A. 
 
21. decembra 2020 smo objavili razpis za STROKOVNI VODJA DESTINACIJE KRASA IN BRKINOV. Objava 
je bila izvedena na spletnih straneh ORA.SI, Zavoda za zaposlovanje, Primorske novice, in vseh štirih 
občin ustanoviteljic. Rok prijave je bil 30.12.2020. Prijavilo se je 12 kandidatov in kandidatk od katerih 
je 6 izpolnjevalo pogoje in so bili povabljeni na razgovor. Razgovore je vodila strokovna komisija v 
sestani: Ariana B. Suhadolnik, Peter Boršič in Aleš Vodičar. Po prvem krogu razgovorov je bil z 
najboljšimi tremi opravljen, še drugi krog in nato izbrana kandidatka. 
 
Skupno število zaposlenih na 31.12.2020: 
Število zaposlenih na enoti razvoj je bilo 4, od tega dva za nedoločen čas in dva za določen čas. Število 
zaposlenih na enoti turizem pa 3, od tega ena za nedoločen čas in dve za določen čas, od tega ena 
javna delavka. Skupno število za zadnji dan leta je bilo 7.  
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5. SODELOVANJE Z OBČINAMI 

 
A.) 
 
Na podlagi povpraševanja občinskih strokovnih služb sodelujemo z Občinami pri pripravi posameznih 
vlog in investicijske dokumentacije, s katerimi se  prijavljajo na javne razpise, ter svetujemo strokovnim 
službam pri pripravi poročil. Strokovne službe občin tekoče obveščamo o aktualnih javnih razpisih, 
namenjenih lokalnim skupnostim. V poročanem obdobju smo izdelali naslednjo investicijsko 
dokumentacijo: 

 
1. Za Občino Komen :  

- DIIP Rekonstrukcija vodovoda gornja Branica,  
- Novelacija IP Rekonstrukcija vodovoda gornja Branica,  
- DIIP Razširitev kuhinje v osnovni šoli Komen,  
- IP Razširitev kuhinje v osnovni šoli Komen, 
- Novelacija IP Razširitev kuhinje v osnovni šoli Komen ter 
- DIIP Medgeneracijski park Sveto. 

 
2. Za Občino Hrpelje-Kozina :  
Novelacija IP Izgradnja vrtca Materija. 
 
3. Za Občino Sežana: 

- Ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu Rajka Štolfa v Sežani, priprava DIIP ter priprava 
razpisne dokumentacije in vloge za prijavo na razpis Fundacije za šport. 

 
V poročanem obdobju smo jih obvestili o sledečih razpisih: 
 
  - objavljenem Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 
2021, 2022 in 2023, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo v petek, 23. 10. 2020 v Uradnem 
listu RS, št. 152/2020. 
 
- objavljenem Javnem razpisu za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v 
letih 2021, 2022 in 2023,ki ga je objavila Fundacija za šport v petek, 16. 10. 2020 v Uradnem listu RS, 
št. 145/2020. 
 
 
B.) 
 
Do sedaj smo bili v okviru Regijske štipendijske sheme, ki jo izvaja Regionalni razvojni center Koper, 
udeleženi v Komisiji za štipendiranje in sodelovali na korespondenčnih sejah za odobritev štipendij.  
 
 
C.) REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2021-2027 
 
Dne 17. 2. 2020 so se sestali predstavniki OOZ Sežana, Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana 
s ciljem priprave kvalitetnih razvojnih projektov za vključitev v RRP Južno Primorske. 
 
Po zaključku strateškega dela RRP v začetku 2020 se je v jesenskem delu začelo z zbiranjem predlogov 
za programski del. Končni dokument mora biti na regiji sprejet do konca maja 2021. Rok za zbiranje 
predlogov projektov je bil 2. 11. 2020. Predstavitev programskega dela dokumenta z zbranimi 
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projektnimi predlogi  je potekala na video sestanku v četrtek, 5. novembra 2020. Na sestanku smo se 
dogovorili o nadaljnjih aktivnostih za pripravo izvedbenega dela regionalnega razvojnega programa.  
 
Glede na predstavljene predloge iz 5. 11. smo glede na pomanjkanje skupnih projektov in skromno 
število predlogov projektov na nekaterih ciljih v petek, 13. 11. sklicali videokonferenco za Kraško 
Brkinske občine. Cilj je bil uskladitev in priprava dodatnih predlogov na vseh ciljih, ki jih bo EU 
podpirala v naslednjem programskem obdobju: pametna Evropa; zelena, nizkoogljična Evropa; bolj 
povezana Evropa; bolj socialna Evropa in Evropa bliže državljanom. Predloge smo zbirali do 18. 11. in 
jih nato posredovali na RRC Koper. 
 
 
D.) PRIPRAVE NA KORIŠČENJE SREDSTEV VFO 2021-2027 IN INSTRUMETI NG EU 
 
Dne 17. 11. 2020 smo sodelovali na seminarju SVRK Načrt za okrevanje in odpornost, kjer so nam 
predstavniki ministrstva predstavili Strateške dokumente VFO (večletni finančni okvir) in instrumenta 
NG-  Next Generation EU. Predstavljena je bila shema razdelitve 12,2 mrd EUR za Slovenijo. 
 
E.) EZTS - Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje na Matičnem Krasu 
 
V sklopu zaključne konference projekta MOBITOUR v Parku Škocjanske jame je 22. 9. 2020 potekal tudi 
sestanek za ustanovitev novega EZTS-ja Geopark Kras. Prisotni so bili predstavniki vseh Kraško-
Brkinskih občin na slovenski strani in večji del predstavnikov občin iz Matičnega Krasa v Italiji. ORA 
Krasa in Brkinov d.o.o. je dobila nalogo koordinatorja priprave aktov za ustanovitev EZTS-ja Geoparka 
Kras. 
 
Posledično smo organizirali sestanek na SVRK-ju pri direktorici direktorata Urada za evropsko 
teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme Nini Seljak na temo ustanavljanja EZTS in razvojnih 
projektov regije, ki se je izvedel 16. 10. 2020. Prisotni so bili vsi štirje župani in županje Krasa in 
Brkinov. 
 
Sledili smo še sestanku preko videokonference, ki so ga organizirali v Občini Dolina za občine na 
italijanski strani Matičnega Krasa dne 12. 11. 2020.  
 



                                                                                                    

19 

 

6. AKTIVNOSTI V ZVEZI Z REORGANIZACIJO ORA KRASA IN BRKINOV d.o.o. ter AKTIVNOSTI NA 
PODROČJU TURIZMA 

 

Postopki za reorganizacijo obstoječe Območne razvojne agencija Krasa in Brkinov so se začeli s prvim 
sestankom projektne skupine 29. 7. 2019. in zaključili z vpisom v sodni register 16. 7. 2020 (sklep 
sodišča opr. št. 2020/21327).   
 
V letu 2020 so se nadaljevale aktivnosti preoblikovanja ORE s sestankom projektne skupine 23. 1. 
2020. 
 
Dne 31. 1. 2020 se je direktor udeležil turističnega sejma Alpe Adria ter sodeloval na delavnici o 
razvoju kolesarske infrastrukture v Sloveniji.   
 
Dne 7. 2. 2020 se je direktor skupaj s predstavnico ŠTIP-a in Občine Sežana udeležil podrobnejše 
predstavitve delovanja turistične destinacije Radovljica.   
 
Dne 14. 2. 2020 se je direktor udeležil predstavitve razpisa STO-ja za Vodilne destinacije za promocijo. 
 
Dne 24. 2. 2020 je direktor sodeloval na koordinaciji za turizem. 
 
Dne 26. 2. 2020 je direktor sodeloval na predstavitvi brošure o aplikaciji logotipa destinacije Kras Carso 
na produkte in o načinu kako doseči pospeševanje razvoja domačih izdelkov znotraj destinacije. 
Dogodek je potekal v Parku škocjanske jame. 
 
Dne 11. 3. 2020 je v Parku škocjanske jame potekala delavnica o turizmu na Krasu in Brkinih, na kateri 
je sodeloval tudi direktor. Prisotni ponudniki so izrazili interes po sodelovanju z ostalimi ponudniki iz 
celotne Vodilne destinacije Krasa in Brkinov, zato bo v ta namen organizirano srečanje s ponudniki s 
ciljem mreženja in povezovanja med njimi. 
 
Dne 13. 3. 2020 je direktor sodeloval na koordinaciji turizma, na kateri se je dogovarjalo o pripravi 
prijave na razpis promocije STO-ja.  
 
Dne 20. 3. 2020 je Ora v sodelovanju z OOZ Sežana pripravila dopis za STO in MGRT s konkretnimi 
predlogi, kako naj se dopolni razpis STO-ja za promocijo. Predlogi so bili večinoma sprejeti pri objavi 
preoblikovanega razpisa, ki naj bi oživil turizem po koncu COVID 19 najstrožjih varnostnih ukrepov. 
 
V marcu in aprilu 2020 se je direktor udeležil več webinarjev na temo ukrepov »TURIZEM PO COVID – 
19«. 
 
Dne 9. 3. 2020 udeležba na seji Odbora za turizem in komisije v občini Hrpelje-Kozina glede sprejema 
sklepa o priključitvi k RDO Krasa in Brkinov. 
 
Dne 12. 3. 2020 udeležba direktorja na seji občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina glede sprejema 
sklepa o priključitvi k RDO Krasa in Brkinov. 
 
Dne 17. 3. 2020 sestanek z župani občin ustanoviteljic ORE o organizacijski obliki preoblikovanje ORE. 
 
Dne 13. 3. 2020 sklic koordinacije za turizem in priprava prijave na razpis STO-ja. 
 
Dne 16. 3. 2020 izdaja sklepa za delo od doma za zaposlene na ORI zaradi izvajanja preventivnih COVID 
19 ukrepov. 
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Dne 8. 5. 2020 in 20. 5. 2020 sklic koordinacije za turizem - glavna točka priprava razpisa STO-ja za 
promocijo. 
Dne 19. 5. 2020 sestanek s predsednikom društva turističnih vodnikov Krasa in Brkinov glede 
sodelovanja na področju priprave skupnih turističnih paketov.  
 
Dne 25. 5. 2020 udeležba direktorja na odboru za turizem in statutarno pravno komisijo Občine 
Sežana. 
 
Dne 26. 05. 2020 oddaja projekta za promocijo Vodilnih destinacij na STO. Projekt se je v zadnjih treh 
mesecih pripravljal v sodelovanju z vsemi občinami ustanoviteljicami in partnerji Park Škocjanske jame, 
Kobilarno Lipica in Zavod Turizem Miren Kras. 
 
Dne 28. 5. 2020 udeležba na Občinskem svetu občine Sežana in sprejem Odloka o preoblikovanju ORE 
skupaj z družbeno pogodbo. 
 
Dne 3. 6. 2020 udeležba direktorja na skupnem odboru občine Divača glede sprejema Odloka o 
preoblikovanju ORE skupaj z družbeno pogodbo. 
 
Dne 11. 6. 2020 udeležba direktorja na seji občinskega sveta v Štanjelu glede sprejema Odloka o 
preoblikovanju ORE skupaj z družbeno pogodbo. 
 
Dne 15. 6. 2020 sestanek z deležniki turizma na Krasu in dogovor o skupnem dogodku s ponudniki 
Krasa in Brkinov - organizacije skupne tiskovne konference o dogodkih na Krasu in Brkinih čez poletje 
2020. 
Udeležba na odboru za turizem in statutarno pravni komisiji občine Hrpelje-Kozina. 
 
Dne 17. 6. 2020 udeležba na seji občinskega sveta Hrpelje-Kozina glede sprejema Odloka o 
preoblikovanju ORE skupaj z družbeno pogodbo. 
Sestanek v Kobilarni Lipici glede skupnega dogodka s ponudniki. 
 
Organizacije skupnega dogodka za ponudnike skupaj s PŠJ in Kobilarno Lipica za 24. 6. 2020 z 
namenom mreženja in predstavitve trenutne promocijske akcije, ki se izvajajo na področju turizma na 
Krasu in Brkinih. 
 
Pred pravno formalno izvedbo postopka na Okrožnem sodišču v Kopru smo skupaj z župani občin 
ustanoviteljic dne 30. 6. 2020 podpisali pri Notarju Gregorju Mesarju družbeno pogodbo in odlok, ter 
predložili vse potrebne priloge.  
 
V začetku julija so potekale priprave na kampanjo »Čas za vas« skupaj s sosednjimi destinacijami Brda, 
Vipavska dolina in Kras. Ključna vsebina te kampanje temelji na povabilu na brezplačna vodenja po 
naših največjih znamenitostih ob kozarcu avtohtonih vin, rebule, zelena ali terana. Cilj je povečanje 
prepoznavnosti sodelujočih destinacij in pomoč pri koriščenju bonov za prenočitve v regiji. Izdelana je 
bila nova spletna stran in kupončki. K sodelovanju so bili povabljeni vsi ponudniki prenočitev. Na Krasu 
in Brkinih se je odzvalo 47 ponudnikov prenočitev. Poleg tega je sodelovalo sedem ponudnikov 
brezplačnih vodenj. Kampanja je bila odmevna in uspešna. Partnerji smo se odločili podaljšati in jo 
razširiti še v jesenske mesece vse do zaprtja turističnih dejavnosti zaradi COVID-a v oktobru. Prvi del 
kampanje se je začel 17. 7. 2020 z organizacijo tiskovne konference 8. 7. 2020 na Cerju. Kampanjo smo 
nadaljevali z organizacijo tiskovne konference 5. 10. 2020 in pripravo novih kuponov in osvežitve 
ponudbe. Vključenih je bilo 135 ponudnikov, 24 znamenitosti in degustacije na 18 lokacijah.  
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V sodelovanju z RRC Koper smo 21. 7. 2020 v Štanjelu organizirali delavnico »Daljinske kolesarske poti, 
nova priložnost za kolesarski turizem«. Udeležili so se je deležniki iz vseh štirih Kraško Brkinskih občin.  
Dodano vrednost je dodal še predsednik Slovenske kolesarske mreže, s širšim pogledom na razvoj 
kolesarskega turizma. 
 
V juniju in avgustu 2020 smo posvetili kar nekaj ur vzpostavitvi sistema izposoje koles Kras Brkini bikes. 
Organizirali smo izobraževanje za administratorje vseh štirih občin in pomagali pri ključnem dogodku 
odprtjem sistema 21. 7. 2020 v Štanjelu. Sledilo je kar nekaj vzpostavitvenih težav, ki smo jih reševali 
skupaj z zaposlenimi v TIC-ih. Skrbeli smo tudi za promocijo sistema izposoje koles, kar se je poznalo 
tudi na izposoji. V avgustu je bilo izvedenih 1017 izposoj koles v vseh štirih občinah.   
  
V mesecu avgustu je potekalo podpisovanje pogodbe med partnerji destinacije Lipica in Škocjanske 
jame (Kras), za upravljanje s portalom in poravnanje vseh obveznosti za nemoteno delovanje 
regijskega portala vodilne destinacije: https://www.visitkras.info/ za leti 2020 in 2021, (vzdrževalna 
pogodba, gostovanje na strežniku, stroški domene). 
 
Dne 25. 8. 2020 je potekala organizacija koordinacije za turizem skupaj z evalvacijo kampanje 
KRASSPASS pri ponudnikih. 
 
Dne 7. 9. 2020 je direktor koordiniral organizacijo in sodeloval na team buildingu v organizaciji Karre. 
Udeležilo se ga je sedem udeležencev iz destinacije.  
 
Dne 17. 9. 2020 se je direktor udeležil Srečanja vodilnih destinacij slovenskega turizma v Mariboru, 
kjer so bili predstavljeni trendi v turizmu in kratkoročne napovedi razvoja dogodkov glede na Corona 
ukrepe.  
 
Sodelovanje v akciji Moja Slovenija se je obrestovalo. Namreč Slovenska turistična organizacija je 
konec septembra Vodilni destinaciji Lipica in Škocjanske jame – Kras in njenemu ambasadorju, 
Gojmirju Lešnjaku Gojcu, podelila nagrado za najboljše video vabilo v okviru vseslovenske kampanje, 
Zdaj je čas. Moja Slovenija, ki je zaznamovala letošnjo turistično sezono. Skupaj smo posneli 14 
videoposnetkov »Moja Slovenija«, ki so se oglaševali preko STO-jevih in lastnih digitalnih kanalih. 
 
Dne 1. 10. 2020 je direktor sklical in vodil koordinacijo za turizem v Parku Škocjanske jame. 
 
V oktobru 15.10.2020 smo skupaj z župani občin ustanoviteljic pripravili vlogo za podaljšanje znakov 
Zelene sheme slovenskega turizma za leto 2021. Glavni nerealizirana zahteva iz akcijskih načrtov vseh 
štirih občin je priprava turistične strategije. V letu 2021 bo temeljna naloga nadoknaditi zamudo iz 
izdelati skupno turistično strategijo za DMMO in posledično pridobiti skupen znak zelene sheme 
slovenskega turizme – Slovenia Green v čim  žlahtnejši barvi. 
 
Na podlagi podpisane pogodbe z Slovenia oudoor giz smo pripravil tekste in foto material za tri objave 
v njihovih publikacijah, pohodniška brošura, kolesarska karta  in kolesarska brošura. Za aplikacijo 
Slovenija Trails, ki naj bi bil osrednja slovenska aplikacija za outdoor pohodniške in kolesarske 
produkete, smo pripravili dve novi kolesarski trasi. Obe potekata po celotnem območju Krasa in 
Brkinov z imenom Kolesarska osmica. Ena je namenjena cestnim in treking kolesarjem in ena gorskim 
kolesarjem. V oktobru je bila poslana v objavo.  
 
V oktobru in novembru smo raziskovali trg na področju ponudnikov rezervacijskih sistemov za 
nastanitve in doživetja. Izvedli smo nekaj video konferenc in prisluhnili ponudnikom. Končno odločitev 
bomo sprejeli po predstavitvi najboljšega ponudnika domačih ponudnikov Krasa in Brkinov na skupni 
videokonferenci.   
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Dne 4. 11. 2020 smo organizirali videokonferenco z izvajalci priprave platforme za kolesarske poti iz 
projektov Kras'n'Krš in Interbike 2, ter digitalizacije kulturne dediščine. Cilj je prevzeti v upravljanje 
platformo, ki bo zajemala rezultate več projektov in bo delovala čim bolj uporabniku prijazno in 
privlačno.   
 
Dne 10.12. smo izvedli virtualno srečanje s ponudniki. Udeležilo se je 37 ponudnikov iz celotne 
destinacije 5 občin. Na srečanju smo predstavili preoblikovanje ORA Krasa in Brkinov v d.o.o., izvedene 
aktivnosti na področju turizme v 2020 in plane za leto 2021.  
 
POBUDA – ENOTNA OKRASITEV / ŽIVLJENJE NA KASU IN V BRKINIH SE VRTI NAPREJ: Prebivalci Krasa in 
Brkinov smo se ob koncu leta 2020 povezali na drugačen, poseben, a enoten način z okrasitvijo koles z 
lučkami in s sloganom »Življenje na Krasu in v Brkinih se vrti naprej«. Pobudo je idejno in programsko 
zasnovala javno-zasebna iniciativa občanov, podjetnikov in zavodov s področja turizma in kulture, ki je 
v pobudi prepoznala priložnost za turistično promocijo Krasa in Brkinov. ORA Krasa in Brkinov je bila 
koordinatorica akcije. Financiranje akcije je podprlo pet občin: Miren-Kostanjevica, Komen, Sežana, 
Divača in Hrpelje-Kozina in ravno zaradi tako široke podpore je enotna okrasitev koles z lučkami 
prerasla občinske meje. Kolesa z lučkami so praznično krasili tudi drugod po Sloveniji. O njej so 
poročali tako slovenski kot tuji mediji. Z idejo o enotni okrasitvi s sloganom Življenje na Krasu in Brkinih 
se vrti smo počastili odlične kolesarske dosežke naših slovenskih kolesarjev. Predvsem pa smo s 
pobudo želeli promocijsko pomagati kraško-brkinskemu turizmu in podjetništvu, ki se je v preteklem 
letu znašlo v nezavidljivem položaju. S pobudo smo opozorili na našo regijo Kras in Brkine kot 
kolesarsko in turistično destinacijo. Pobuda je vsebovala tudi simboliko lučk, ki predstavljajo simbol 
svetlobe, energije, zamisli, inovativnosti, razvoja in upanja in kolesa kot simbola gibanja in napredka, 
potovanj, odkrivanja, povezanosti in celovitosti. Prebivalci Krasa in Brkinov so v tej simboliki prepoznali 
možnosti medsebojnega sodelovanja in enotnosti. K okrasitvi so pristopile vse generacije, podjetniki, ki 
so res izvirno okrasili svoje izložbe, lokalne skupnosti, zavodi in osnovne šole, ki so z učitelji, mentorji in 
učenci ustvarili res ganljive okrasitve. V okviru pobude je bil organiziran nagradni natečaj s poudarkom 
na izvirnosti, domišljiji in povezovanju. Na natečaj je prispelo preko 130 fotografij prekrasno okrašenih 
koles. Komisija, ki so jo sestavljali Tjaša Brajdih, Alan Kosmač in Marko Pleterski je v vsaki sodelujoči 
občini izbrala po dve najbolj izvirni okrasitvi. V nagradnem natečaju so sodelovale tudi skupinske 
okrasitve, ki so pričarale praznično vzdušje in občudovanje tako krajanov kot mimoidočih. Nagrajence v 
tej kategoriji so izbrali občani preko spletnega glasovanja. Nagrade so prejeli: PGD Štjak, KS Šmarje in 
KS Vojščica. Prav tako smo se povezali z Območno izpostavo JSKD Sežana. Vladislava Navotnik, vodja 
izpostave nas je povabila k sodelovanju pri ulični razstavi fotografij na temo Razsvetljeni. Razstava, ki 
vključuje tudi najboljše okrasitve naših nagrajencev, bo sprva gostovala v občini Komen in je z 
odprtjem obeležila 8. februar 2021, slovenski kulturni praznik. V nadaljevanju pa si jo bo možno 
ogledati tudi v vseh ostalih kraško - brkinskih občinah. 

 

6.1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA IN KULTURE – ENOTA KOMEN 
 
V mesecu oktobru smo na podlagi sklenjenega Sporazuma o prenosu zaposlenega med ORA Krasa in 
Brkinov d.o.o., Javnim zavodom Komenski Kras – v likvidaciji, Občino Komen in javno uslužbenko 
zaposleno pri Javnem zavodu Komenki Kras -  v likvidaciji, na Enoti Komen zaposlili delavko za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom na delovno mesto svetovalec za turizem. Delavka opravlja 
delo na Gradu Štanjel, Štanjel 1 A, 6222 Štanjel. Za drugo planirano zaposlitev je bil izveden razpis.  
Delo v turistično informacijskem centru (kolikor so epidemiološke razmere dopuščale) je opravljala 
javna delavka ter študenti. 
 
Promocijske aktivnosti: 

1. Turistično informacijska dejavnost v prostorih TIC Štanjel (Galerija Lojzeta Spacala) v obsegu 
dopuščenih epidemioloških razmer. 
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2. Upravljanje z družbenimi omrežji Visit Štanjel (FB in IG) 

 
3. Zaključevanje izdelave nove spletne strani www.visitstanjel.si ter ureditev drugih digitalnih 

vsebin: izdelava uredniške politike spletnega portala, strateška ureditev družbenih omrežij in 
spletnih domen. Naročnik aktivnosti je bila občina Komen. Koordinacijo izvedbe aktivnosti je 
izvajala Enote Komen. 
 

4. Vinoteka – logotip: v novembru, se je začelo z izdelavo logotipa vinoteke. Ostalih promocijskih 
aktivnosti zaradi epidemioloških razmer ni bilo izvedenih. 
 

5. Celostna grafična podoba Štanjela: zaradi epidemioloških razmer in ukrepov načrtovana 
aktivnost ni bila izvedena in je načrtovana v prvi polovici leta 2021. 
 

6. Aktivna vključenost v promocijske in druge aktivnosti s področja turizma krovne organizacije – 
ORA Krasa in Brkinov d.o.o.: sodelovanje na sestankih koordinacije za turizem, virtualno 
srečanje s ponudniki Krasa in Brkinov, udeležba na izobraževanjih, promocijska akcija Življenje 
na Krasu in v Brkinih se vrti naprej. 

 
7. Čas za vas – Brda. Vipavska dolina. Kras: Enota Komen je pri promocijski akciji Čas za vas 

sodelovala v delu, ki se nanaša na neposredno komunikacijo s ponudniki ter omogočila 
brezplačen ogled Galerije Lojzeta Spacala. 

 
8. Martinovanje na Krasu – v varnem zavetju doma: zaradi epidemioloških razmer je letošnje 

Martinovanje na Krasu potekalo pod sloganom: Naroči in martinuj varno. Izvedena je bila 
spletna promocija prodaje Martinovih košaric ponudnikov preko družbenih omrežij. Martinove 
košarice smo opremili s posvetili in nalepkami, ki so komunicirali blagovno znamko 
Martinovanje na Krasu. Sodelovalo je 28 ponudnikov. 

 
9. Božične jaslice v Štanjelu: izvedena je bila vsakoletna razstava božičnih jaslic v starem delu 

Štanjela skupaj z nagradno igro Odkrij božične jaslice po kotičkih srednjeveškega Štanjela. V 
skladu z epidemiološkim stanjem se je izvedlo digitalno promocijo preko družbenih omrežij. 
Izdelalo se je promocijski video za Praznični Štanjel, ki se bo uporabljal za digitalno 
komuniciranje (družbena omrežja, spletna stran …) v letu 2021. 

 
Investicije: 

- Oprema za izvedbo videokonferenc in drugih spletnih sestankov (večja kamera, ki je locirana v 
Kvadratnem stolpu Gradu Štanjel, ostala oprema za video konference: slušalke, kamere). 

 
 

http://www.visitstanjel.si/
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7. DRUGE AKTIVNOSTI ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O. 
 

Projekti v izvajanju:  

1. Dne 29. 1. 2020 smo se udeležili delavnice projekta Interbike II (Interreg SLO/ITA), kjer smo se 
dogovarjali o prevzemu v upravljanje regijske platforme za kolesarske poti, kjer so vključene 
vse že narejene kolesarske poti na Primorskem.   
 

2. Dne 17. 5. 2020 je za projekt vzpostavitve sistema izposoje koles na Krasu in Brkinih- 
Bikesharing ORA organizirala ogled petih lokacij postaj in dogovor o postavitvi le-teh skupaj z 
RRC Koper in predstavniki občin ter izvajalca. V začetku junija je sledila postavitev postaj in 
dogovori o izvajanju sistema izposoje koles na Krasu in Brkinih.   
 

3. Projekt »S POVEZOVANJEM IZOBRAŽEVANJ DO DVIGA KAKOVOSTI PRIDELKOV IN KREPITVE 
TRAJNOSTNEGA PODJETNIŠTVA NA PODEŽELJU« in akronimom »KAKOVOST & 
PODJETNIŠTVO«, sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja -
od 01.10.2019 do 31.05.2021 poteka 2. faza v okviru katere smo v letu 2020 izvedli 74 
podjetniških svetovanj, v oktobru izvedli delavnico s podjetniškimi vsebinami na OŠ Hrpelje – 
Kozina, v decembru izvedli delavnico o oblikovanju podjetniške ideje za brezposelne osebe, 
pripravljali načrt trženja jabolčne penine z dijaki Šolskega centra Srečko Kosovel, Sežana. Celo 
leto smo izvajali informiranje in vodenje projekta, ki ga izvajamo v sodelovanju s Kmetijsko-
gozdarsko zbornico Slovenije, OE Nova Gorica, Društvom vinarjev in vinogradnikov Krasa ter 
Vinakras z.o.o., Sežana. 

 

4. Projekt VISITKRAS 2 
V mesecu juliju smo podpisali pogodbo z MGRT za izvedbo projekta Dvig kompetenc in razvoj 
turistične ponudbe v Vodilni turistični destinaciji Lipica in Škocjanske jame (Kras) v letih 2020 
in 2021 - VisitKras 2 v skupni vrednosti 197.509,53 EUR z DDV. V mesecu avgustu in 
septembru smo izpeljali javno naročilo za digitalizacijo kulturne dediščine in izbrali izvajalca 
podjetje Arctur d.o.o.. Sledila je digitalizacija Slamčeve domačije v Pliskovici, izbor lokacije in 
izvedba za digitalicijo suhozidne gradnje skupaj s pastirsko hiško. V novembru smo pripravili 
prvi zahtevek za MGRT in zbirali ponudbe za izvedbo delavnic in izobraževanj.   

  
5. Projekt STO-ja ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH 

TURISTIČNIH DESTINACIJ SLOVENIJE V OBDOBJU 2020 
Med 12. 8 in 30. 12. smo izvedli vrsto promocijskih aktivnosti za destinacijo Krasa in Brkinov, ki 
bodo sofinancirani iz sredstev Slovenske turistične organizacije STO. Večji del aktivnosti je bil 
namenjen digitalni promociji. Za namen oglaševanja in v skladu z našimi nosilnimi produkti: 
Outdoor in Kulinarika, sta bili narejeni tudi dve pristajalni strani (v vseh štirih jezikih) . Sledili so 
oglasi v tiskanih medijih in dve novinarski turi. Nadgradili smo spletni portal 
www.visitkras.info, sklenili pogodbeno sodelovanje z SLOVENIA OUTDOOR giz. Natisnili smo že 
izdelan image katalog destinacije v 40.000 kopijah. Zaradi ukrepov preprečevanja širjenja 
COVID 19 ne moremo izvesti vseh načrtovanih aktivnosti (študijske ture za Avstrijski trg), zato 
smo zaprosili za podaljšanje projekta. Prejeli in podpisali smo aneks za podaljšanje do konca 
januarja 2021.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.visitkras.info/
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II. RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA  
 

RAČUNOVODSKO POROČILO  ZA LETO 2020 
 
Podjetje ORA Krasa in Brkinov d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 4 vodi poslovne knjige in 
sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi 
standardi. Prihodki in odhodki pravnih oseb se prepoznavajo v skladu z načelom nastanka 
poslovnega dogodka in se evidentirajo v obračunskem obdobju, na katerega se nanašajo. 
 
1. V okviru izvajanja dejavnosti vodi ORA d.o.o.  ločeno prihodke prejete od 
     občin ustanoviteljic za sofinanciranje opravljanja redne dejavnosti in sicer: 
 
     Občina Sežana, 
     Občine Divača, 
     Občine Hrpelje-Kozina, 
     Občine Komen 
 
2.   Prihodki za delovanje Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Krasa in Brkinov  
 
3.  Članarine LAS  
 
4.  Prihodki  projekta  SPOT 
 
5.  Prihodke projekta MAB 
 
6.  Prihodke projekta Kakovost & podjetništvo 
 
7. Prihodke projekta Promocija VD za STO 
 
8. Prihodke projekta Turizem DMMO 
 
9. Prihodke projekta Visit Kras 2 
 
10. Prihodke  enota Komen  
 
 
 
ORA d.o.o. je v letu 2020 poslovala uspešno. Prihodki so znašali  343.097,07 EUR, odhodki 
303.118,44 EUR, razlika 39.378,63 EUR predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, davek od 
dohodkov pravnih oseb je znašal 7.599,77 EUR,  čisti presežek prihodkov nad odhodki pa 
32.378,77 EUR. 
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PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI    

      

            

  prihodki odhodki razlika 
Davek od 
dohodkov 

Presežek prihodkov 
obračunskega 

obdobja 

          

     343.097,07        303.118,44         39.978,63         7.599,77 
       
      32.378,77   

 
 
  
V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost je podjetje ORA d.o.o. zavezanec za davek 
na dodano vrednost. Višino odbitnega deleža vstopnega DDV obračunamo letno po predpisani 
metodologiji in v skladu z Zakonom in Pravilnikom o DDV. Za leto 2020 je znašal odbitni delež 
5%. 
 
2. Zalog gotovih izdelkov in nedokončane proizvodnje v podjetju ORA d.o.o. nimamo. 
 
3. Terjatve do kupcev na domačem trgu so znašale 72.026,82 EUR, druge kratkoročne terjatve 
3.661,14 EUR. Terjatev do tujega trga nimamo. Obveznosti predstavljajo prejeti računi 
dobaviteljev v decembru 2020 v znesku 13.172,98 EUR, obveznosti do zaposlenih 
predstavljajo stroški dela za december in druge obveznosti do zaposlenih za 2020, obveznost 
za DDV za  4. trimesečje 2020 in druge obveznosti v skupnem znesku 25.9456,20 EUR, ki so 
bile poravnane  v januarju in februarju 2021.  
 
Osnovni kapital ja zadnji dan leta 2020 znašal 8.000,00 EUR in pripada: Občini Sežana, Občini 
Divača, Občini Hrpelje-Kozina in Občini Komen, vsaki po 2.000,00 EUR. Presežek kapitala je 
evidentiran med kapitalskimi rezervami družbe v znesku 112.805,22 EUR in pripada ravno 
tako vsem štirim občinam po enakih deležih. 
 
 
4.  V letu 2020 smo v podjetju ORA d.o.o. nabavili naslednja osnovna sredstva:  prenosni 
računalnik Lenovo, HP EliteDesk 800, konferenčna kamera Logitech  in pisarniški stol Spinalis. 
       
 
Amortizacijo vrednotimo po modelu nabavne vrednosti, obračunavamo jo po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega 
posameznega sredstva. Amortizacija je za leto 2020 znašala 1.036,28 EUR. Za obračun 
upoštevamo predpisane stopnje rednega odpisa po Pravilniku o odpisu in Zakonu o 
računovodstvu.  
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Prikaz vrednosti osnovnih sredstev: 
 

 OSNOVNA SREDSTVA   

     

          

  Nabavna vrednost Odpisana vrednost Neodpisana vrednost % odpisanosti 

         

Neopredmetena sredstva              3.442,42      3.442,42 0,00 100,00 

          

Oprema            20.342,61      16.803,77 
             

3.538,84 82,61 

         

Skupaj:            23.785,03      20.246,19 3.538,84 85,13 

 
V letu 2020 smo iz evidenci izločili osnovna sredstva, ki so bila že v celoti amortizirana in jih 
nismo več uporabljali. Skupna vrednosti je znašala 9.937,01 EUR, odpeljana so bila na 
uničenje.  
 
 
 
5. Na zadnji dan leta 2020 je znašalo skupno stanje denarnih sredstev na TRRJ-ih  139.951,65 
EUR, od tega so znašala sredstva na ločenem računu LAS Krasa in Brkinov 28.937,39 EUR.   
Znesek na pasivnih časovnih razmejitvah je znašal 31.12.2020  26.875,28 EUR.  
 
6. V Območni razvojni agenciji  Krasa in Brkinov d.o.o. je bilo na zadnji dan leta 2020                   
sedem zaposlenih,  na podlagi delovnih ur v celem letu 2020 pa je število zaposlenih znašalo 
4,75. 
 
Pripravila računovodski del: Sonja Počkar 

 
 
Pripravili splošni del:  
- Maja Colja, koordinator projektov II 

- Dolores Kovšca, koordinator projektov I 

- Jerneja Modic, vodja projektov II 

- Helena Kosmina, svetovalec za turizem 

- Aleš Vodičar, direktor 

 

 
ORA Krasa in Brkinov d.o.o. 

 Direktor 
 Aleš Vodičar 
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28474066284740662847406628474066
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Podatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
1 2 3 4 5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60,16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60,16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60,16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60,

61, 63, 65, 66, 6761, 63, 65, 66, 6761, 63, 65, 66, 6761, 63, 65, 66, 67

SREDSTVASREDSTVASREDSTVASREDSTVA 001001001001 219.178,45219.178,45219.178,45219.178,45 143.397,26143.397,26143.397,26143.397,26

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del
07, del 08, 09, del 1307, del 08, 09, del 1307, del 08, 09, del 1307, del 08, 09, del 13

A. DOLGOROČNA SREDSTVAA. DOLGOROČNA SREDSTVAA. DOLGOROČNA SREDSTVAA. DOLGOROČNA SREDSTVA 002002002002 3.538,843.538,843.538,843.538,84 1.048,331.048,331.048,331.048,33

del 00, del 08, del 13del 00, del 08, del 13del 00, del 08, del 13del 00, del 08, del 13 I. Neopredmetena sredstva inI. Neopredmetena sredstva inI. Neopredmetena sredstva inI. Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne razmejitvedolgoročne aktivne časovne razmejitvedolgoročne aktivne časovne razmejitvedolgoročne aktivne časovne razmejitve

003003003003 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 00, del 08, del 13 1. Neopredmetena sredstva 004 0,00 0,00
del 00 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 0,00 0,00
del 00 b) Dobro ime 006 0,00 0,00
del 00 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 0,00 0,00

del 00, del 08, del 13 č) Druga neopredmetena sredstva 008 0,00 0,00
del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne

razmejitve
009 0,00 0,00

del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,
del 13del 13del 13del 13

II. Opredmetena osnovna sredstvaII. Opredmetena osnovna sredstvaII. Opredmetena osnovna sredstvaII. Opredmetena osnovna sredstva 010010010010 3.538,843.538,843.538,843.538,84 1.048,331.048,331.048,331.048,33

del 00, del 02, del 03 1. Zemljišča 011 0,00 0,00
del 00, del 02, del 03 2. Zgradbe 012 0,00 0,00

del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0,00 0,00
del 04, del 05 4. Druge naprave in oprema, drobni

inventar in druga opredmetena osnovna
sredstva

014 3.538,84 1.048,33

del 04, del 05 5. Biološka sredstva 015 0,00 0,00
del 02, del 04 6. Opredmetena osnovna sredstva v

gradnji in izdelavi
016 0,00 0,00

del 08, del 13 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev

017 0,00 0,00

01010101 III. Naložbene nepremičnineIII. Naložbene nepremičnineIII. Naložbene nepremičnineIII. Naložbene nepremičnine 018018018018 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
06, del 0706, del 0706, del 0706, del 07 IV. Dolgoročne finančne naložbeIV. Dolgoročne finančne naložbeIV. Dolgoročne finančne naložbeIV. Dolgoročne finančne naložbe 019019019019 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

06 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen
posojil

020 0,00 0,00

del 06 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 021 0,00 0,00
del 06 b) Druge delnice in deleži 022 0,00 0,00
del 06 c) Druge dolgoročne finančne naložbe 023 0,00 0,00
del 07 2. Dolgoročna posojila 024 0,00 0,00
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Podatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
del 07 a) Dolgoročna posojila družbam v

skupini
025 0,00 0,00

del 07 b) Druga dolgoročna posojila 026 0,00 0,00
del 08del 08del 08del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatveV. Dolgoročne poslovne terjatveV. Dolgoročne poslovne terjatveV. Dolgoročne poslovne terjatve 027027027027 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 08 1. Dolgoročne poslovne terjatve do

družb v skupini
028 0,00 0,00

del 08 2. Dolgoročne poslovne terjatve do
kupcev

029 0,00 0,00

del 08 3. Dolgoročne poslovne terjatve do
drugih

030 0,00 0,00

09090909 VI. Odložene terjatve za davekVI. Odložene terjatve za davekVI. Odložene terjatve za davekVI. Odložene terjatve za davek 031031031031 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 07, del 08, 10, 11, 12, deldel 07, del 08, 10, 11, 12, deldel 07, del 08, 10, 11, 12, deldel 07, del 08, 10, 11, 12, del
13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,

32, 60, 61, 63, 65, 66, 6732, 60, 61, 63, 65, 66, 6732, 60, 61, 63, 65, 66, 6732, 60, 61, 63, 65, 66, 67

B. KRATKOROČNA SREDSTVAB. KRATKOROČNA SREDSTVAB. KRATKOROČNA SREDSTVAB. KRATKOROČNA SREDSTVA 032032032032 215.639,61215.639,61215.639,61215.639,61 142.348,93142.348,93142.348,93142.348,93

67676767 I. Sredstva (skupine za odtujitev) zaI. Sredstva (skupine za odtujitev) zaI. Sredstva (skupine za odtujitev) zaI. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajoprodajoprodajoprodajo

033033033033 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,
65, 6665, 6665, 6665, 66

II. ZalogeII. ZalogeII. ZalogeII. Zaloge 034034034034 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

30, 31, 32 1. Material 035 0,00 0,00
60 2. Nedokončana proizvodnja 036 0,00 0,00

61, 63 3. Proizvodi 037 0,00 0,00
65, 66 4. Trgovsko blago 038 0,00 0,00
del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0,00 0,00

del 07, 17, 18del 07, 17, 18del 07, 17, 18del 07, 17, 18 III. Kratkoročne finančne naložbeIII. Kratkoročne finančne naložbeIII. Kratkoročne finančne naložbeIII. Kratkoročne finančne naložbe 040040040040 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
17 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen

posojil
041 0,00 0,00

del 17 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 042 0,00 0,00
del 17 b) Druge delnice in deleži 043 0,00 0,00
del 17 c) Druge kratkoročne finančne naložbe 044 0,00 0,00

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila 045 0,00 0,00
del 07, del 18 a) Kratkoročna posojila družbam v

skupini
046 0,00 0,00

del 07, del 18 b) Druga kratkoročna posojila 047 0,00 0,00
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16del 08, 12, del 13, 14, 15, 16del 08, 12, del 13, 14, 15, 16del 08, 12, del 13, 14, 15, 16 IV. Kratkoročne poslovne terjatveIV. Kratkoročne poslovne terjatveIV. Kratkoročne poslovne terjatveIV. Kratkoročne poslovne terjatve 048048048048 75.687,9675.687,9675.687,9675.687,96 68.741,5468.741,5468.741,5468.741,54
del 08, del 12, del 13, del 15 1. Kratkoročne poslovne terjatve do

družb v skupini
049 0,00 0,00

del 08, del 12, del 13, del 15 2. Kratkoročne poslovne terjatve do
kupcev

050 72.026,82 68.708,03

del 08, del 13, 14, del 15, 16 3. Kratkoročne poslovne terjatve do
drugih

051 3.661,14 33,51

10, 1110, 1110, 1110, 11 V. Denarna sredstvaV. Denarna sredstvaV. Denarna sredstvaV. Denarna sredstva 052052052052 139.951,65139.951,65139.951,65139.951,65 73.607,3973.607,3973.607,3973.607,39
19191919 C. KRATKOROČNE AKTIVNEC. KRATKOROČNE AKTIVNEC. KRATKOROČNE AKTIVNEC. KRATKOROČNE AKTIVNE

ČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVE
053053053053 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 99del 99del 99del 99 Zunajbilančna sredstvaZunajbilančna sredstvaZunajbilančna sredstvaZunajbilančna sredstva 054054054054 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,29, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,29, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,29, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,

97, 9897, 9897, 9897, 98

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEVOBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEVOBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEVOBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 055055055055 219.178,45219.178,45219.178,45219.178,45 143.397,26143.397,26143.397,26143.397,26

90, 91, 92, 93, 94, 9590, 91, 92, 93, 94, 9590, 91, 92, 93, 94, 9590, 91, 92, 93, 94, 95 A. KAPITALA. KAPITALA. KAPITALA. KAPITAL 056056056056 153.183,99153.183,99153.183,99153.183,99 120.805,22120.805,22120.805,22120.805,22
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Podatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
90909090 I. Vpoklicani kapitalI. Vpoklicani kapitalI. Vpoklicani kapitalI. Vpoklicani kapital 057057057057 8.000,008.000,008.000,008.000,00 0,000,000,000,00

del 90 1. Osnovni kapital 058 8.000,00 0,00
del 90 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna

postavka)
059 0,00 0,00

91919191 II. Kapitalske rezerveII. Kapitalske rezerveII. Kapitalske rezerveII. Kapitalske rezerve 060060060060 112.805,22112.805,22112.805,22112.805,22 0,000,000,000,00
92929292 III. Rezerve iz dobičkaIII. Rezerve iz dobičkaIII. Rezerve iz dobičkaIII. Rezerve iz dobička 061061061061 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 92 1. Zakonske rezerve 062 0,00 0,00
del 92 2. Rezerve za lastne delnice in lastne

poslovne deleže
063 0,00 0,00

del 92 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži
(kot odbitna postavka)

064 0,00 0,00

del 92 4. Statutarne rezerve 065 0,00 0,00
del 92 5. Druge rezerve iz dobička 066 0,00 0,00

94949494 IV. Revalorizacijske rezerveIV. Revalorizacijske rezerveIV. Revalorizacijske rezerveIV. Revalorizacijske rezerve 067067067067 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
95959595 V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenjaV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenjaV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenjaV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja

po pošteni vrednostipo pošteni vrednostipo pošteni vrednostipo pošteni vrednosti
301301301301 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 93del 93del 93del 93 VI. Preneseni čisti dobičekVI. Preneseni čisti dobičekVI. Preneseni čisti dobičekVI. Preneseni čisti dobiček 068068068068 0,000,000,000,00 120.273,36120.273,36120.273,36120.273,36
del 93del 93del 93del 93 VII. Prenesena čista izgubaVII. Prenesena čista izgubaVII. Prenesena čista izgubaVII. Prenesena čista izguba 069069069069 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 93del 93del 93del 93 VIII. Čisti dobiček poslovnega letaVIII. Čisti dobiček poslovnega letaVIII. Čisti dobiček poslovnega letaVIII. Čisti dobiček poslovnega leta 070070070070 32.378,7732.378,7732.378,7732.378,77 531,86531,86531,86531,86
del 93del 93del 93del 93 IX. Čista izguba poslovnega letaIX. Čista izguba poslovnega letaIX. Čista izguba poslovnega letaIX. Čista izguba poslovnega leta 071071071071 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

96969696 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNEB. REZERVACIJE IN DOLGOROČNEB. REZERVACIJE IN DOLGOROČNEB. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

072072072072 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 96del 96del 96del 96 1. Rezervacije1. Rezervacije1. Rezervacije1. Rezervacije 073073073073 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 96del 96del 96del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne2. Dolgoročne pasivne časovne2. Dolgoročne pasivne časovne2. Dolgoročne pasivne časovne

razmejitverazmejitverazmejitverazmejitve
074074074074 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 97, del 98del 97, del 98del 97, del 98del 97, del 98 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTIC. DOLGOROČNE OBVEZNOSTIC. DOLGOROČNE OBVEZNOSTIC. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 075075075075 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 97del 97del 97del 97 I. Dolgoročne finančne obveznostiI. Dolgoročne finančne obveznostiI. Dolgoročne finančne obveznostiI. Dolgoročne finančne obveznosti 076076076076 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 97 1. Dolgoročne finančne obveznosti do

družb v skupini
077 0,00 0,00

del 97 2. Dolgoročne finančne obveznosti do
bank

078 0,00 0,00

del 97 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 079 0,00 0,00
del 98del 98del 98del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznostiII. Dolgoročne poslovne obveznostiII. Dolgoročne poslovne obveznostiII. Dolgoročne poslovne obveznosti 080080080080 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 98 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do

družb v skupini
081 0,00 0,00

del 98 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev

082 0,00 0,00

del 98 3. Druge dolgoročne poslovne
obveznosti

083 0,00 0,00

del 98del 98del 98del 98 III. Odložene obveznosti za davekIII. Odložene obveznosti za davekIII. Odložene obveznosti za davekIII. Odložene obveznosti za davek 084084084084 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

del 97, del 98del 97, del 98del 97, del 98del 97, del 98
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTIČ. KRATKOROČNE OBVEZNOSTIČ. KRATKOROČNE OBVEZNOSTIČ. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 085085085085 39.119,1839.119,1839.119,1839.119,18 22.592,0422.592,0422.592,0422.592,04

21212121 I. Obveznosti, vključene v skupine zaI. Obveznosti, vključene v skupine zaI. Obveznosti, vključene v skupine zaI. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitevodtujitevodtujitevodtujitev

086086086086 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

27, del 9727, del 9727, del 9727, del 97 II. Kratkoročne finančne obveznostiII. Kratkoročne finančne obveznostiII. Kratkoročne finančne obveznostiII. Kratkoročne finančne obveznosti 087087087087 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 27, del 97 1. Kratkoročne finančne obveznosti do

družb v skupini
088 0,00 0,00
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Podatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
del 27, del 97 2. Kratkoročne finančne obveznosti do

bank
089 0,00 0,00

del 27, del 97 3. Druge kratkoročne finančne
obveznosti

090 0,00 0,00

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 9822, 23, 24, 25, 26, 28, del 9822, 23, 24, 25, 26, 28, del 9822, 23, 24, 25, 26, 28, del 98 III. Kratkoročne poslovne obveznostiIII. Kratkoročne poslovne obveznostiIII. Kratkoročne poslovne obveznostiIII. Kratkoročne poslovne obveznosti 091091091091 39.119,1839.119,1839.119,1839.119,18 22.592,0422.592,0422.592,0422.592,04
del 22, del 23, del 28, del 98 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do

družb v skupini
092 0,00 0,00

del 22, del 23, del 28, del 98 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev

093 13.172,98 2.145,27

del 23, 24, 25, 26, del 28, del
98

3. Druge kratkoročne poslovne
obveznosti

094 25.946,20 20.446,77

29292929 D. KRATKOROČNE PASIVNED. KRATKOROČNE PASIVNED. KRATKOROČNE PASIVNED. KRATKOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVE

095095095095 26.875,2826.875,2826.875,2826.875,28 0,000,000,000,00

del 99del 99del 99del 99 Zunajbilančne obveznostiZunajbilančne obveznostiZunajbilančne obveznostiZunajbilančne obveznosti 096096096096 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

Kraj in datum oddaje

Sežana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Aleš Vodičar

Vodja družbe

Aleš Vodičar

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Ime poslovnega subjekta:
ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.

Sedež:
Partizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 Sežana

Matična številka:
2059649000205964900020596490002059649000

Davčna številka:
28474066284740662847406628474066

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1111
Statusna sprememba:
0000

Matična številka pred
statusno spremembo:

    

Podatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
1 2 3 4 5

del 76del 76del 76del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJEA. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJEA. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJEA. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110110110110 343.097,07343.097,07343.097,07343.097,07 191.830,24191.830,24191.830,24191.830,24
del 76del 76del 76del 76 I. Čisti prihodki od prodaje na domačemI. Čisti prihodki od prodaje na domačemI. Čisti prihodki od prodaje na domačemI. Čisti prihodki od prodaje na domačem

trgutrgutrgutrgu
111111111111 343.097,07343.097,07343.097,07343.097,07 191.830,24191.830,24191.830,24191.830,24

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in
storitev razen najemnin

112 343.097,07 191.830,24

del 76 2. Čisti prihodki od najemnin 113 0,00 0,00
del 76 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in

materiala
114 0,00 0,00

del 76del 76del 76del 76 II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EUII. Čisti prihodki od prodaje na trgu EUII. Čisti prihodki od prodaje na trgu EUII. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 115115115115 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in

storitev
116 0,00 0,00

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in
materiala

117 0,00 0,00

del 76del 76del 76del 76 III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izvenIII. Čisti prihodki od prodaje na trgu izvenIII. Čisti prihodki od prodaje na trgu izvenIII. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven
EUEUEUEU

118118118118 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

119 0,00 0,00

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in
materiala

120 0,00 0,00

60, del 61, 6360, del 61, 6360, del 61, 6360, del 61, 63 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGB. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGB. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGB. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJEPROIZVODNJEPROIZVODNJEPROIZVODNJE

121121121121 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

60, del 61, 6360, del 61, 6360, del 61, 6360, del 61, 63 C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOGC. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOGC. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOGC. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJEPROIZVODNJEPROIZVODNJEPROIZVODNJE

122122122122 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

79797979 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODIČ. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODIČ. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODIČ. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI
IN LASTNE STORITVEIN LASTNE STORITVEIN LASTNE STORITVEIN LASTNE STORITVE

123123123123 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 76del 76del 76del 76 D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGIREGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGIREGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGIREGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI SPRIHODKI, KI SO POVEZANI SPRIHODKI, KI SO POVEZANI SPRIHODKI, KI SO POVEZANI S
POSLOVNIMI UČINKIPOSLOVNIMI UČINKIPOSLOVNIMI UČINKIPOSLOVNIMI UČINKI

124124124124 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 76del 76del 76del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKIE. DRUGI POSLOVNI PRIHODKIE. DRUGI POSLOVNI PRIHODKIE. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125125125125 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
60, 61, 63, 76, 7960, 61, 63, 76, 7960, 61, 63, 76, 7960, 61, 63, 76, 79 F. KOSMATI DONOS ODF. KOSMATI DONOS ODF. KOSMATI DONOS ODF. KOSMATI DONOS OD

POSLOVANJAPOSLOVANJAPOSLOVANJAPOSLOVANJA
126126126126 343.097,07343.097,07343.097,07343.097,07 191.830,24191.830,24191.830,24191.830,24

40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,
72727272

G. POSLOVNI ODHODKIG. POSLOVNI ODHODKIG. POSLOVNI ODHODKIG. POSLOVNI ODHODKI 127127127127 303.055,72303.055,72303.055,72303.055,72 191.301,42191.301,42191.301,42191.301,42

40, 41, del 7040, 41, del 7040, 41, del 7040, 41, del 70 I. Stroški blaga, materiala in storitevI. Stroški blaga, materiala in storitevI. Stroški blaga, materiala in storitevI. Stroški blaga, materiala in storitev 128128128128 142.320,48142.320,48142.320,48142.320,48 43.091,5143.091,5143.091,5143.091,51
del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in

materiala
129 0,00 0,00

40 2. Stroški porabljenega materiala 130 2.709,39 4.450,93
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Podatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izida
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v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
del 40 a) stroški materiala 131 0,00 0,00
del 40 b) stroški energije 132 961,27 1.164,29
del 40 c) drugi stroški materiala 133 1.748,12 3.286,64

41 3. Stroški storitev 134 139.611,09 38.640,58
del 41 a) transportne storitve 135 0,00 0,00
del 41 b) najemnine 136 5.699,53 6.059,07
del 41 c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi

z delom
137 2.773,92 3.492,76

del 41 č) drugi stroški storitev 138 131.137,64 29.088,75
47474747 II. Stroški delaII. Stroški delaII. Stroški delaII. Stroški dela 139139139139 159.492,48159.492,48159.492,48159.492,48 147.991,22147.991,22147.991,22147.991,22

del 47 1. Stroški plač 140 114.618,40 113.981,77
del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 10.143,73 10.087,39
del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 9.834,48 11.918,48
del 47 4. Drugi stroški dela 143 24.895,87 12.003,58
43, 7243, 7243, 7243, 72 III. Odpisi vrednostiIII. Odpisi vrednostiIII. Odpisi vrednostiIII. Odpisi vrednosti 144144144144 1.036,281.036,281.036,281.036,28 0,000,000,000,00

43 1. Amortizacija 145 1.036,28 0,00
del 72 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri

neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

146 0,00 0,00

del 72 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

147 0,00 0,00

44, 4844, 4844, 4844, 48 IV. Drugi poslovni odhodkiIV. Drugi poslovni odhodkiIV. Drugi poslovni odhodkiIV. Drugi poslovni odhodki 148148148148 206,48206,48206,48206,48 218,69218,69218,69218,69
44 1. Rezervacije 149 0,00 0,00
48 2. Drugi stroški 150 206,48 218,69

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 72

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJAH. DOBIČEK IZ POSLOVANJAH. DOBIČEK IZ POSLOVANJAH. DOBIČEK IZ POSLOVANJA 151151151151 40.041,3540.041,3540.041,3540.041,35 528,82528,82528,82528,82

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 72

I. IZGUBA IZ POSLOVANJAI. IZGUBA IZ POSLOVANJAI. IZGUBA IZ POSLOVANJAI. IZGUBA IZ POSLOVANJA 152152152152 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

77777777 J. FINANČNI PRIHODKIJ. FINANČNI PRIHODKIJ. FINANČNI PRIHODKIJ. FINANČNI PRIHODKI 153153153153 0,000,000,000,00 3,043,043,043,04
del 77 Finančni prihodki od obresti (upoštevano

že v II. in III.)
154 0,00 0,00

del 77del 77del 77del 77 I. Finančni prihodki iz deleževI. Finančni prihodki iz deleževI. Finančni prihodki iz deleževI. Finančni prihodki iz deležev 155155155155 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 77 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah

v skupini
156 0,00 0,00

del 77 2. Finančni prihodki iz deležev v
pridruženih družbah

157 0,00 0,00

del 77 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih
družbah

158 0,00 0,00

del 77 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 0,00 0,00
del 77del 77del 77del 77 II. Finančni prihodki iz danih posojilII. Finančni prihodki iz danih posojilII. Finančni prihodki iz danih posojilII. Finančni prihodki iz danih posojil 160160160160 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 77 1. Finančni prihodki iz posojil, danih

družbam v skupini
161 0,00 0,00

del 77 2. Finančni prihodki iz posojil, danih
drugim

162 0,00 0,00

del 77del 77del 77del 77 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatevIII. Finančni prihodki iz poslovnih terjatevIII. Finančni prihodki iz poslovnih terjatevIII. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163163163163 0,000,000,000,00 3,043,043,043,04
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KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
del 77 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

do družb v skupini
164 0,00 0,00

del 77 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
do drugih

165 0,00 3,04

74747474 K. FINANČNI ODHODKIK. FINANČNI ODHODKIK. FINANČNI ODHODKIK. FINANČNI ODHODKI 166166166166 62,7262,7262,7262,72 0,000,000,000,00
del 74 Finančni odhodki za obresti (upoštevano

že v II. in III.)
167 0,00 0,00

del 74del 74del 74del 74 I. Finančni odhodki iz oslabitve inI. Finančni odhodki iz oslabitve inI. Finančni odhodki iz oslabitve inI. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naložbodpisov finančnih naložbodpisov finančnih naložbodpisov finančnih naložb

168168168168 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 74del 74del 74del 74 II. Finančni odhodki iz finančnihII. Finančni odhodki iz finančnihII. Finančni odhodki iz finančnihII. Finančni odhodki iz finančnih
obveznostiobveznostiobveznostiobveznosti

169169169169 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 74 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od
družb v skupini

170 0,00 0,00

del 74 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od
bank

171 0,00 0,00

del 74 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0,00 0,00
del 74 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih

obveznosti
173 0,00 0,00

del 74del 74del 74del 74 III. Finančni odhodki iz poslovnihIII. Finančni odhodki iz poslovnihIII. Finančni odhodki iz poslovnihIII. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznostiobveznostiobveznostiobveznosti

174174174174 62,7262,7262,7262,72 0,000,000,000,00

del 74 1. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti do družb v skupini

175 0,00 0,00

del 74 2. Finančni odhodki iz obveznosti do
dobaviteljev in meničnih obveznosti

176 0,00 0,00

del 74 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih
obveznosti

177 62,72 0,00

78787878 L. DRUGI PRIHODKIL. DRUGI PRIHODKIL. DRUGI PRIHODKIL. DRUGI PRIHODKI 178178178178 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 78del 78del 78del 78 I. Subvencije, dotacije in podobniI. Subvencije, dotacije in podobniI. Subvencije, dotacije in podobniI. Subvencije, dotacije in podobni

prihodki, ki niso povezani s poslovnimiprihodki, ki niso povezani s poslovnimiprihodki, ki niso povezani s poslovnimiprihodki, ki niso povezani s poslovnimi
učinkiučinkiučinkiučinki

179179179179 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 78del 78del 78del 78 II. Ostali prihodkiII. Ostali prihodkiII. Ostali prihodkiII. Ostali prihodki 180180180180 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
75757575 M. DRUGI ODHODKIM. DRUGI ODHODKIM. DRUGI ODHODKIM. DRUGI ODHODKI 181181181181 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
80808080 N. CELOTNI DOBIČEKN. CELOTNI DOBIČEKN. CELOTNI DOBIČEKN. CELOTNI DOBIČEK 182182182182 39.978,6339.978,6339.978,6339.978,63 531,86531,86531,86531,86
80808080 O. CELOTNA IZGUBAO. CELOTNA IZGUBAO. CELOTNA IZGUBAO. CELOTNA IZGUBA 183183183183 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 81del 81del 81del 81 P. DAVEK IZ DOBIČKAP. DAVEK IZ DOBIČKAP. DAVEK IZ DOBIČKAP. DAVEK IZ DOBIČKA 184184184184 7.599,867.599,867.599,867.599,86 0,000,000,000,00
del 81del 81del 81del 81 R. ODLOŽENI DAVKIR. ODLOŽENI DAVKIR. ODLOŽENI DAVKIR. ODLOŽENI DAVKI 185185185185 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 81del 81del 81del 81 S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGAS. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGAS. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGAS. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA

OBDOBJAOBDOBJAOBDOBJAOBDOBJA
186186186186 32.378,7732.378,7732.378,7732.378,77 531,86531,86531,86531,86

89898989 Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGAŠ. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGAŠ. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGAŠ. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA
OBDOBJAOBDOBJAOBDOBJAOBDOBJA

187187187187 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA PODLAGI DELOVNIH UR VNA PODLAGI DELOVNIH UR VNA PODLAGI DELOVNIH UR VNA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dveOBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dveOBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dveOBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve
decimalki)decimalki)decimalki)decimalki)

188188188188 4,754,754,754,75 4,304,304,304,30

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJAŠTEVILO MESECEV POSLOVANJAŠTEVILO MESECEV POSLOVANJAŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189189189189 12121212 12121212
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Opomba:Opomba:Opomba:Opomba:
* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo
plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej Vsebinska pogosta vprašanja)Vsebinska pogosta vprašanja)Vsebinska pogosta vprašanja)Vsebinska pogosta vprašanja)....

Kraj in datum oddaje

Sežana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Aleš Vodičar

Vodja družbe

Aleš Vodičar

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Ime poslovnega subjekta:
ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.

Sedež:
Partizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 Sežana

Matična številka:
2059649000205964900020596490002059649000

Davčna številka:
28474066284740662847406628474066

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1111
Statusna sprememba:
0000

Matična številka pred
statusno spremembo:

    

Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgubePodatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgubePodatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgubePodatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
1 2 3 4 5

del 81del 81del 81del 81 A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGAA. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGAA. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGAA. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA
LETALETALETALETA

200200200200 32.378,7732.378,7732.378,7732.378,77 531,86531,86531,86531,86

89898989 B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETAB. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETAB. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETAB. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 201201201201 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 93del 93del 93del 93 C. PRENESENI DOBIČEKC. PRENESENI DOBIČEKC. PRENESENI DOBIČEKC. PRENESENI DOBIČEK 202202202202 0,000,000,000,00 120.273,36120.273,36120.273,36120.273,36
del 93del 93del 93del 93 Č. PRENESENA IZGUBAČ. PRENESENA IZGUBAČ. PRENESENA IZGUBAČ. PRENESENA IZGUBA 203203203203 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 91del 91del 91del 91 D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIHD. ZMANJŠANJE KAPITALSKIHD. ZMANJŠANJE KAPITALSKIHD. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH

REZERVREZERVREZERVREZERV
204204204204 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 92del 92del 92del 92 E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKAE. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKAE. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKAE. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 205205205205 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 92 1. zmanjšanje zakonskih rezerv 206 0,00 0,00
del 92 2. zmanjšanje rezerv za lastne delnice in

lastne poslovne deleže
207 0,00 0,00

del 92 3. zmanjšanje statutarnih rezerv 208 0,00 0,00
del 92 4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 209 0,00 0,00
del 92del 92del 92del 92 F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKAF. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKAF. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKAF. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 210210210210 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 92 1. povečanje zakonskih rezerv 211 0,00 0,00
del 92 2. povečanje rezerv za lastne delnice in

lastne poslovne deleže
212 0,00 0,00

del 92 3. povečanje statutarnih rezerv 213 0,00 0,00
del 92 4. povečanje drugih rezerv iz dobička 214 0,00 0,00
002002002002 G. DOLGOROČNO ODLOŽENIG. DOLGOROČNO ODLOŽENIG. DOLGOROČNO ODLOŽENIG. DOLGOROČNO ODLOŽENI

STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNISTROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNISTROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNISTROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI
PRESEČNI DANPRESEČNI DANPRESEČNI DANPRESEČNI DAN

302302302302 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 81, 89, del 93, del 92, 002del 81, 89, del 93, del 92, 002del 81, 89, del 93, del 92, 002del 81, 89, del 93, del 92, 002 H. BILANČNI DOBIČEKH. BILANČNI DOBIČEKH. BILANČNI DOBIČEKH. BILANČNI DOBIČEK 215215215215 32.378,7732.378,7732.378,7732.378,77 120.805,22120.805,22120.805,22120.805,22
del 81, 89, del 93, del 91, deldel 81, 89, del 93, del 91, deldel 81, 89, del 93, del 91, deldel 81, 89, del 93, del 91, del

92, 00292, 00292, 00292, 002
I. BILANČNA IZGUBAI. BILANČNA IZGUBAI. BILANČNA IZGUBAI. BILANČNA IZGUBA 216216216216 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

Kraj in datum oddaje

Sežana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Aleš Vodičar

Vodja družbe

Aleš Vodičar

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Ime poslovnega subjekta:
ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.

Sedež:
Partizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 Sežana

Matična številka:
2059649000205964900020596490002059649000

Davčna številka:
28474066284740662847406628474066

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1111
Statusna sprememba:
0000

Matična številka pred
statusno spremembo:

    

Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
1 2 3 4 5

del 01, del 02, del 03, del 060, del 061,del 01, del 02, del 03, del 060, del 061,del 01, del 02, del 03, del 060, del 061,del 01, del 02, del 03, del 060, del 061,
del 062, del 063, del 064, del 065, deldel 062, del 063, del 064, del 065, deldel 062, del 063, del 064, del 065, deldel 062, del 063, del 064, del 065, del

066, del 067, del 068, del 070, del 071,066, del 067, del 068, del 070, del 071,066, del 067, del 068, del 070, del 071,066, del 067, del 068, del 070, del 071,
del 072, del 073, del 074, del 075, deldel 072, del 073, del 074, del 075, deldel 072, del 073, del 074, del 075, deldel 072, del 073, del 074, del 075, del

076, del 077, del 078, del 081, del 082,076, del 077, del 078, del 081, del 082,076, del 077, del 078, del 081, del 082,076, del 077, del 078, del 081, del 082,
del 083, del 084, del 086, del 101, deldel 083, del 084, del 086, del 101, deldel 083, del 084, del 086, del 101, deldel 083, del 084, del 086, del 101, del

103, del 104, del 110, del 111, del 112,103, del 104, del 110, del 111, del 112,103, del 104, del 110, del 111, del 112,103, del 104, del 110, del 111, del 112,
del 113, del 114, 121, 123, del 126, deldel 113, del 114, 121, 123, del 126, deldel 113, del 114, 121, 123, del 126, deldel 113, del 114, 121, 123, del 126, del
130, del 131, del 132, del 133, del 134,130, del 131, del 132, del 133, del 134,130, del 131, del 132, del 133, del 134,130, del 131, del 132, del 133, del 134,
del 142, del 145, del 150, del 151, deldel 142, del 145, del 150, del 151, deldel 142, del 145, del 150, del 151, deldel 142, del 145, del 150, del 151, del

152, del 155, del 165, del 167, del 170,152, del 155, del 165, del 167, del 170,152, del 155, del 165, del 167, del 170,152, del 155, del 165, del 167, del 170,
del 171, del 172, del 173, del 174, deldel 171, del 172, del 173, del 174, deldel 171, del 172, del 173, del 174, deldel 171, del 172, del 173, del 174, del

175, del 176, del 177, del 178, del 180,175, del 176, del 177, del 178, del 180,175, del 176, del 177, del 178, del 180,175, del 176, del 177, del 178, del 180,
del 181, del 182, del 183, del 184, deldel 181, del 182, del 183, del 184, deldel 181, del 182, del 183, del 184, deldel 181, del 182, del 183, del 184, del

185, del 186, del 187185, del 186, del 187185, del 186, del 187185, del 186, del 187

A. TERJATVE DO TUJINE (DOA. TERJATVE DO TUJINE (DOA. TERJATVE DO TUJINE (DOA. TERJATVE DO TUJINE (DO
NEREZIDENTOV)NEREZIDENTOV)NEREZIDENTOV)NEREZIDENTOV)

217217217217 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 01, del 02, del 03del 01, del 02, del 03del 01, del 02, del 03del 01, del 02, del 03 I. Nepremičnine v tujiniI. Nepremičnine v tujiniI. Nepremičnine v tujiniI. Nepremičnine v tujini 218218218218 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 060, del 061, del 062, deldel 060, del 061, del 062, deldel 060, del 061, del 062, deldel 060, del 061, del 062, del

063, del 064, del 065, del 066,063, del 064, del 065, del 066,063, del 064, del 065, del 066,063, del 064, del 065, del 066,
del 067, del 068, del 070, deldel 067, del 068, del 070, deldel 067, del 068, del 070, deldel 067, del 068, del 070, del

071, del 072, del 073, del 074,071, del 072, del 073, del 074,071, del 072, del 073, del 074,071, del 072, del 073, del 074,
del 075, del 076, del 077, deldel 075, del 076, del 077, deldel 075, del 076, del 077, deldel 075, del 076, del 077, del

078, del 150078, del 150078, del 150078, del 150

II. Dolgoročne finančne naložbe v tujiniII. Dolgoročne finančne naložbe v tujiniII. Dolgoročne finančne naložbe v tujiniII. Dolgoročne finančne naložbe v tujini 219219219219 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 078 1. Depoziti v tujini 220 0,00 0,00
del 073, del 074, del 075 2. Dolžniški vrednostni papirji, izdani od

tujih družb, od tega:
221 0,00 0,00

del 075 - izdani od tujih nepovezanih družb 222 0,00 0,00
del 060, del 061, del 062, del

063, del 064, del 065, del 066,
del 067, del 068

3. Naložbe v delnice in deleže v družbe v
tujini, od tega:

223 0,00 0,00

del 060, del 061, del 062, del
063, del 064, del 065, del 066,

del 067, del 068

- od tujih nepovezanih družb (delež <
10%)

224 0,00 0,00

del 070, del 071, del 072, del
150

4. Posojila in finančni najem, dani tujim
osebam

225 0,00 0,00

del 070, del 071, del 150 a) dani tujim povezanim družbam, v
katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

226 0,00 0,00

del 070, del 071, del 150 b) dani tujim povezanim družbam, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

227 0,00 0,00

del 072, del 150 c) dani tujim nepovezanim družbam 228 0,00 0,00
del 076, del 077 5. Druge terjatve do tujih oseb 229 0,00 0,00

del 081, del 082, del 083, deldel 081, del 082, del 083, deldel 081, del 082, del 083, deldel 081, del 082, del 083, del
084, del 086084, del 086084, del 086084, del 086

III. Dolgoročne poslovne terjatve doIII. Dolgoročne poslovne terjatve doIII. Dolgoročne poslovne terjatve doIII. Dolgoročne poslovne terjatve do
tujinetujinetujinetujine

230230230230 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 081, del 082, del 083 1. Blagovni in potrošniški krediti, dani
tujim osebam

231 0,00 0,00
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Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
del 081, del 082, del 083 a) dani tujim povezanim družbam, v

katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

232 0,00 0,00

del 081, del 082, del 083 b) dani tujim povezanim družbam, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

233 0,00 0,00

del 081, del 082, del 083 c) dani tujim nepovezanim družbam 234 0,00 0,00
del 084, del 086 2. Druge dolgoročne terjatve do tujih

oseb
235 0,00 0,00

del 103, 121, 123, del 126, deldel 103, 121, 123, del 126, deldel 103, 121, 123, del 126, deldel 103, 121, 123, del 126, del
130, del 131, del 132, del 133,130, del 131, del 132, del 133,130, del 131, del 132, del 133,130, del 131, del 132, del 133,
del 134, del 142, del 145, deldel 134, del 142, del 145, deldel 134, del 142, del 145, deldel 134, del 142, del 145, del

165, del 167, del 185165, del 167, del 185165, del 167, del 185165, del 167, del 185
(komerc.posel)(komerc.posel)(komerc.posel)(komerc.posel)

IV. Kratkoročne poslovne terjatve doIV. Kratkoročne poslovne terjatve doIV. Kratkoročne poslovne terjatve doIV. Kratkoročne poslovne terjatve do
tujinetujinetujinetujine

236236236236 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 103, 121, 123, del 126, del
130, del 131, del 132, del 133,

del 142, del 185
(komerc.posel)

1. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
in dani predujmi tujim osebam

237 0,00 0,00

del 103 (nekomerc. posel), del
134, del 145, del 165, del 167

2. Druge kratkoročne terjatve do tujih
oseb

238 0,00 0,00

del 104, del 150, del 151, deldel 104, del 150, del 151, deldel 104, del 150, del 151, deldel 104, del 150, del 151, del
152, del 155, del 170, del 171,152, del 155, del 170, del 171,152, del 155, del 170, del 171,152, del 155, del 170, del 171,
del 172, del 173, del 174, deldel 172, del 173, del 174, deldel 172, del 173, del 174, deldel 172, del 173, del 174, del

175, del 176, del 177, del 178,175, del 176, del 177, del 178,175, del 176, del 177, del 178,175, del 176, del 177, del 178,
del 180, del 181, del 182, deldel 180, del 181, del 182, deldel 180, del 181, del 182, deldel 180, del 181, del 182, del

184, del 185 (nekomerc.184, del 185 (nekomerc.184, del 185 (nekomerc.184, del 185 (nekomerc.
posel), del 186, del 187posel), del 186, del 187posel), del 186, del 187posel), del 186, del 187

V. Kratkoročne finančne naložbe v tujiniV. Kratkoročne finančne naložbe v tujiniV. Kratkoročne finančne naložbe v tujiniV. Kratkoročne finančne naložbe v tujini 239239239239 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 104, del 184, del 186 1. Dolžniški vrednostni papirji, izdani od
tujih družb, od tega:

240 0,00 0,00

del 104, del 184, del 186 - izdani od tujih nepovezanih družb 241 0,00 0,00
del 170, del 171, del 172, del

173, del 174, del 175
2. Lastniški vrednostni papirji, izdani od
tujih družb

242 0,00 0,00

del 180, del 181, del 182, del
150

3. Posojila, dana tujim osebam 243 0,00 0,00

del 180, del 181, del 150 a) dana tujim povezanim družbam, v
katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

244 0,00 0,00

del 180, del 181, del 150 b) dana tujim povezanim družbam, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

245 0,00 0,00

del 182, del 150 c) dana tujim nepovezanim družbam 246 0,00 0,00
del 151, del 152, del 155, del
176, del 177, del 178, del 185

(nekomerc.posel), del 187

4. Druge terjatve do tujih oseb 247 0,00 0,00

101, del 110, del 111, del 112,101, del 110, del 111, del 112,101, del 110, del 111, del 112,101, del 110, del 111, del 112,
del 113, del 114, del 183del 113, del 114, del 183del 113, del 114, del 183del 113, del 114, del 183

VI. Denarna sredstva - deviznaVI. Denarna sredstva - deviznaVI. Denarna sredstva - deviznaVI. Denarna sredstva - devizna 248248248248 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

101 1. Devizna sredstva v blagajni 249 0,00 0,00
del 110, del 111, del 112, del

113, del 114, del 183
2. Sredstva na računih v tujini 250 0,00 0,00

del 19del 19del 19del 19 VII. Aktivne časovne razmejitve do tujineVII. Aktivne časovne razmejitve do tujineVII. Aktivne časovne razmejitve do tujineVII. Aktivne časovne razmejitve do tujine 251251251251 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 99del 99del 99del 99 Zunajbilančne terjatve do tujineZunajbilančne terjatve do tujineZunajbilančne terjatve do tujineZunajbilančne terjatve do tujine 252252252252 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
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Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
del 29, del 90, del 91, del 92, del 93,del 29, del 90, del 91, del 92, del 93,del 29, del 90, del 91, del 92, del 93,del 29, del 90, del 91, del 92, del 93,
del 94, del 95, del 102, 221, 223, deldel 94, del 95, del 102, 221, 223, deldel 94, del 95, del 102, 221, 223, deldel 94, del 95, del 102, 221, 223, del

224, del 230, del 231, del 242, del 245,224, del 230, del 231, del 242, del 245,224, del 230, del 231, del 242, del 245,224, del 230, del 231, del 242, del 245,
del 270, del 271, del 273, del 274, deldel 270, del 271, del 273, del 274, deldel 270, del 271, del 273, del 274, deldel 270, del 271, del 273, del 274, del

275, del 276, del 277, del 278, del 279,275, del 276, del 277, del 278, del 279,275, del 276, del 277, del 278, del 279,275, del 276, del 277, del 278, del 279,
del 280, del 281 (komerc. indel 280, del 281 (komerc. indel 280, del 281 (komerc. indel 280, del 281 (komerc. in

nekomerc.posel), del 285, del 970, delnekomerc.posel), del 285, del 970, delnekomerc.posel), del 285, del 970, delnekomerc.posel), del 285, del 970, del
971, del 973, del 974, del 975, del 976,971, del 973, del 974, del 975, del 976,971, del 973, del 974, del 975, del 976,971, del 973, del 974, del 975, del 976,
del 979, del 980, del 981, 983, del 985,del 979, del 980, del 981, 983, del 985,del 979, del 980, del 981, 983, del 985,del 979, del 980, del 981, 983, del 985,

del 986 (predujmi, varščine), del 989del 986 (predujmi, varščine), del 989del 986 (predujmi, varščine), del 989del 986 (predujmi, varščine), del 989

B. OBVEZNOSTI DO TUJINE (DOB. OBVEZNOSTI DO TUJINE (DOB. OBVEZNOSTI DO TUJINE (DOB. OBVEZNOSTI DO TUJINE (DO
NEREZIDENTOV)NEREZIDENTOV)NEREZIDENTOV)NEREZIDENTOV)

253253253253 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 90, del 91, del 92, del 93,del 90, del 91, del 92, del 93,del 90, del 91, del 92, del 93,del 90, del 91, del 92, del 93,
del 94, del 95del 94, del 95del 94, del 95del 94, del 95

I. Kapital nerezidentovI. Kapital nerezidentovI. Kapital nerezidentovI. Kapital nerezidentov 254254254254 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 970, del 971, del 973, deldel 970, del 971, del 973, deldel 970, del 971, del 973, deldel 970, del 971, del 973, del
974, del 975, del 976, del 979,974, del 975, del 976, del 979,974, del 975, del 976, del 979,974, del 975, del 976, del 979,
del 980, del 981, 983, del 985,del 980, del 981, 983, del 985,del 980, del 981, 983, del 985,del 980, del 981, 983, del 985,
del 986 (predujmi, varščine),del 986 (predujmi, varščine),del 986 (predujmi, varščine),del 986 (predujmi, varščine),

del 989, del 280del 989, del 280del 989, del 280del 989, del 280

II. Dolgoročne obveznosti do tujineII. Dolgoročne obveznosti do tujineII. Dolgoročne obveznosti do tujineII. Dolgoročne obveznosti do tujine 255255255255 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 974 1. Dolžniški vrednostni papirji v lasti tujih
družb, od tega:

256 0,00 0,00

del 974 - v lasti tujih nepovezanih družb 257 0,00 0,00
del 970, del 971, del 973, del

975, del 976, del 280
2. Posojila in finančni najem, najeti pri
tujih osebah

258 0,00 0,00

del 970, del 971, del 973, del
975, del 280

a) najeta pri tujih povezanih družbah, v
katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

259 0,00 0,00

del 970, del 971, del 973, del
975, del 280

b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

260 0,00 0,00

del 970, del 971, del 973, del
975, del 976, del 280

c) najeta pri tujih nepovezanih družbah 261 0,00 0,00

del 980, del 981, 983, del 986
(predujmi)

3. Blagovni in potrošniški krediti, najeti
pri tujih osebah

262 0,00 0,00

del 980, del 981, del 986
(predujmi)

a) najeti pri tujih povezanih družbah, v
katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

263 0,00 0,00

del 980, del 981, del 986
(predujmi)

b) najeti pri tujih povezanih družbah, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

264 0,00 0,00

983, del 986 (predujmi) c) najeti pri tujih nepovezanih družbah 265 0,00 0,00
del 979, del 985, del 986

(varščine), del 989
4. Druge dolgoročne obveznosti do tujine 266 0,00 0,00

del 102, 221, 223, del 224, deldel 102, 221, 223, del 224, deldel 102, 221, 223, del 224, deldel 102, 221, 223, del 224, del
230, del 231, del 242, del 245,230, del 231, del 242, del 245,230, del 231, del 242, del 245,230, del 231, del 242, del 245,
del 270, del 271, del 273, deldel 270, del 271, del 273, deldel 270, del 271, del 273, deldel 270, del 271, del 273, del

274, del 275, del 276, del 277,274, del 275, del 276, del 277,274, del 275, del 276, del 277,274, del 275, del 276, del 277,
del 278, del 279, del 280, deldel 278, del 279, del 280, deldel 278, del 279, del 280, deldel 278, del 279, del 280, del

281, del 285281, del 285281, del 285281, del 285

III. Kratkoročne obveznosti do tujineIII. Kratkoročne obveznosti do tujineIII. Kratkoročne obveznosti do tujineIII. Kratkoročne obveznosti do tujine 267267267267 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 274 1. Kratkoročne finančne obveznosti v
zvezi z obveznicami, od tega:

268 0,00 0,00

del 274 - do tujih nepovezanih oseb 269 0,00 0,00
del 102, 221, 223, del 224, del

230, del 242, del 281
(komerc.posel)

2. Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev v tujini in prejeti predujmi od
tujih oseb

270 0,00 0,00

del 270, del 271, del 273, del
275, del 276, del 280

3. Posojila, najeta v tujini 271 0,00 0,00

del 270, del 271, del 273, del
275, del 280

a) najeta pri tujih povezanih družbah, v
katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

272 0,00 0,00
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Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujineDodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
del 270, del 271, del 273, del

275, del 280
b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

273 0,00 0,00

del 273, del 275, del 276, del
280

c) najeta pri tujih nepovezanih družbah 274 0,00 0,00

del 231, del 245, del 277, del
278, del 279, del 281

(nekomerc.posel), del 285

4. Druge kratkoročne obveznosti do
tujine

275 0,00 0,00

del 29del 29del 29del 29 IV. Pasivne časovne razmejitve do tujineIV. Pasivne časovne razmejitve do tujineIV. Pasivne časovne razmejitve do tujineIV. Pasivne časovne razmejitve do tujine 276276276276 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 99del 99del 99del 99 Zunajbilančne obveznosti do tujineZunajbilančne obveznosti do tujineZunajbilančne obveznosti do tujineZunajbilančne obveznosti do tujine 277277277277 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

Opombe:Opombe:Opombe:Opombe:
1.1.1.1. RezidentiRezidentiRezidentiRezidenti Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12. Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12. Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12. Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12.
2.2.2.2. Povezane družbePovezane družbePovezane družbePovezane družbe so družbe, ki imajo najmanj 10-odstotni delež v kapitalu drugih družb. Nepovezane družbe so vse druge družbe, ki so družbe, ki imajo najmanj 10-odstotni delež v kapitalu drugih družb. Nepovezane družbe so vse druge družbe, ki so družbe, ki imajo najmanj 10-odstotni delež v kapitalu drugih družb. Nepovezane družbe so vse druge družbe, ki so družbe, ki imajo najmanj 10-odstotni delež v kapitalu drugih družb. Nepovezane družbe so vse druge družbe, ki

nimajo lastniških deležev v kapitalu drugih družb oziroma ti deleži ne dosegajo 10-odstotnega deleža (Balance of Payments Manual,nimajo lastniških deležev v kapitalu drugih družb oziroma ti deleži ne dosegajo 10-odstotnega deleža (Balance of Payments Manual,nimajo lastniških deležev v kapitalu drugih družb oziroma ti deleži ne dosegajo 10-odstotnega deleža (Balance of Payments Manual,nimajo lastniških deležev v kapitalu drugih družb oziroma ti deleži ne dosegajo 10-odstotnega deleža (Balance of Payments Manual,
Sixth edition, IMF, 2009).Sixth edition, IMF, 2009).Sixth edition, IMF, 2009).Sixth edition, IMF, 2009).

3.3.3.3. Neposredne naložbeNeposredne naložbeNeposredne naložbeNeposredne naložbe (za potrebe tega poročila) so naložbe z najmanj 10-odstotnim deležem v lastniškem kapitalu (Balance of (za potrebe tega poročila) so naložbe z najmanj 10-odstotnim deležem v lastniškem kapitalu (Balance of (za potrebe tega poročila) so naložbe z najmanj 10-odstotnim deležem v lastniškem kapitalu (Balance of (za potrebe tega poročila) so naložbe z najmanj 10-odstotnim deležem v lastniškem kapitalu (Balance of
Payments Manual, Sixth edition, IMF, 2009).Payments Manual, Sixth edition, IMF, 2009).Payments Manual, Sixth edition, IMF, 2009).Payments Manual, Sixth edition, IMF, 2009).

4.4.4.4. Konti iz Kontnega načrtaKonti iz Kontnega načrtaKonti iz Kontnega načrtaKonti iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi
družbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja – podatki o terjatvah in obveznostih do tujinedružbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja – podatki o terjatvah in obveznostih do tujinedružbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja – podatki o terjatvah in obveznostih do tujinedružbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja – podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
(do nerezidentov) na dan …….leta….(do nerezidentov) na dan …….leta….(do nerezidentov) na dan …….leta….(do nerezidentov) na dan …….leta….

5.5.5.5. Dodatne podatkeDodatne podatkeDodatne podatkeDodatne podatke k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov)  k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov)  k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov)  k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) potrebuje Bankapotrebuje Bankapotrebuje Bankapotrebuje Banka
SlovenijeSlovenijeSlovenijeSlovenije pri sestavi in kontroli plačilne bilance. pri sestavi in kontroli plačilne bilance. pri sestavi in kontroli plačilne bilance. pri sestavi in kontroli plačilne bilance.

Kraj in datum oddaje

Sežana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Aleš Vodičar

Vodja družbe

Aleš Vodičar

Obrazec je v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj predpisala
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju z Banko Slovenije.
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Ime poslovnega subjekta:
ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.

Sedež:
Partizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 SežanaPartizanska cesta 4, 6210 Sežana

Matična številka:
2059649000205964900020596490002059649000

Davčna številka:
28474066284740662847406628474066

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1111
Statusna sprememba:
0000

Matična številka pred
statusno spremembo:

    

Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujineDodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujineDodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujineDodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
1 2 3 4 5

del 76del 76del 76del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJEA. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJEA. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJEA. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
NEREZIDENTOMNEREZIDENTOMNEREZIDENTOMNEREZIDENTOM

278278278278 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov,
trgovskega blaga in materiala na tujem
trgu

279 0,00 0,00

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje storitev na
tujem trgu

280 0,00 0,00

del 41, del 47del 41, del 47del 41, del 47del 41, del 47 B. POSLOVNI ODHODKI DOB. POSLOVNI ODHODKI DOB. POSLOVNI ODHODKI DOB. POSLOVNI ODHODKI DO
NEREZIDENTOVNEREZIDENTOVNEREZIDENTOVNEREZIDENTOV

281281281281 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 41 1. Stroški storitev, opravljenih s strani
nerezidentov

282 0,00 0,00

del 411 - Od tega: transportne storitve,
opravljene s strani nerezidentov

283 0,00 0,00

del 47 2. Stroški dela, plačani za nerezidente 284 0,00 0,00

Opombe:Opombe:Opombe:Opombe:
1.1.1.1. RezidentiRezidentiRezidentiRezidenti Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12 Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12 Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12 Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12
2.2.2.2. KontiKontiKontiKonti iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi

družbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine v obdobju od 1.1. dodružbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine v obdobju od 1.1. dodružbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine v obdobju od 1.1. dodružbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine v obdobju od 1.1. do
31.12.……«.31.12.……«.31.12.……«.31.12.……«.

3.3.3.3. Dodatne podatkeDodatne podatkeDodatne podatkeDodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine  k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine  k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine  k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine potrebuje Banka Slovenijepotrebuje Banka Slovenijepotrebuje Banka Slovenijepotrebuje Banka Slovenije pri sestavi in kontroli plačilne bilance. pri sestavi in kontroli plačilne bilance. pri sestavi in kontroli plačilne bilance. pri sestavi in kontroli plačilne bilance.

Kraj in datum oddaje

Sežana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Aleš Vodičar

Vodja družbe

Aleš Vodičar

Obrazec je v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj predpisala
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju z Banko Slovenije.
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Matična številka: 2059649000

Davčna številka: 28474066

Ime poslovnega subjekta: ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O.

Sedež: Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE - 2020OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE - 2020OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE - 2020OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE - 2020

Na podlagi določb 53., 55., 56., 57., 58., 70a., 70b., 572. in 680. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in
22/19 ZPosS) izjavljamo, da smo:

I. Vrsta organizacijske oblike a) kapitalska družba (d.o.o., d.d., k.d.d.)

I.1 Subjekt javnega interesa (4. odstavek 53. člena
ZGD-1)

0 - Ne

II. Poslovno leto a) enako koledarskemu letu

III. Velikost Mikro podjetje

III.a1 Vrednotenje računovodskih postavk po načelu a) izvirne vrednosti

III.a2 Investicijsko podjetje ali finančni holding (3.
odstavek 70.a. člen ZGD-1)

0 - Ne

III.a3 Pojasnila k izkazom ali razkritja informacij a) Pojasnila k izkazom

IV. Povezanost v skupini podjetij a) nepovezana

V. Zavezanost k reviziji a) nezavezani

V.1. Zavezanost k preiskavi letnih računovodskih
izkazov (7.odstavek 57.člena ZGD-1)

0 - Ne

a) Družba, ki ima poslovne terjatve do tujih poslovnih
subjektov

0 - Ne

b) Družba, ki ima poslovne obveznosti do tujih
poslovnih subjektov

0 - Ne

c) Družba, ki ima finančne obveznosti do tujih
poslovnih subjektov

0 - Ne

č) Družba, ki ima finančne terjatve do tujih poslovnih
subjektov, vključujoč banke

0 - Ne

d) Družba, ki je najmanj 10-odstotni lastnik
gospodarske družbe v tujini, ali lastnik nepremičnine v
tujini

0 - Ne
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IZJAVAIZJAVAIZJAVAIZJAVA

Kot družba, zadruga oziroma majhen podjetnik, nezavezan k reviziji letnega poročila/preiskavi
računovodskih izkazov in s poslovnim letom enakim koledarskemu, v skladu z drugim odstavkom
59. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), izjavljamo naslednje:

Podatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, naj se vPodatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, naj se vPodatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, naj se vPodatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, naj se v
skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 uporabijo tudi za javno objavo.skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 uporabijo tudi za javno objavo.skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 uporabijo tudi za javno objavo.skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 uporabijo tudi za javno objavo.

S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih in s predložitvijo drugihS predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih in s predložitvijo drugihS predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih in s predložitvijo drugihS predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih in s predložitvijo drugih
predpisanih podatkov je izpolnjena naša obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javnopredpisanih podatkov je izpolnjena naša obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javnopredpisanih podatkov je izpolnjena naša obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javnopredpisanih podatkov je izpolnjena naša obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno
objavo in državno statistiko.objavo in državno statistiko.objavo in državno statistiko.objavo in državno statistiko.

Z izjavo se strinjam:    DA

Kraj:

Sežana

Datum:

Vodja družbe:

Aleš Vodičar
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POJASNILA K IZKAZOMPOJASNILA K IZKAZOMPOJASNILA K IZKAZOMPOJASNILA K IZKAZOM

Pojasnila ste oddali v PDF datoteki.

Kraj:

Sežana

Datum:

Vodja družbe:

Aleš Vodičar
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