
INKUBATOR TURIZMA 

Dolg naziv operacije: Inkubator turizma Krasa in Brkinov – Hiša krasnih idej 

Trajanje operacije: 1.1. 2022 – 30. 3. 2023 (15 mesecev) 

Celotna vrednost operacije: 114.658,80 EUR 

Vrednost sofinanciranja ESRR: 91.727,04  EUR 

Prijavitelj operacije: Občina Sežana 

Partnerji operacije:  

• Občina Divača 
• Občina Hrpelje-Kozina  
• Občina Komen 
• Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. 
• Inkubator Sežana d.o.o. 
• Šolski center Srečka Kosovela Sežana (pridruženi partner) 

Kratek opis operacije: 

Namen operacije je zagotoviti ustrezno poslovno in podporno okolje z infrastrukturo in širšim 
naborom storitev, ki bodo omogočili spodbujanje podjetniške miselnosti, dvig poklicnih kompetenc in 
razvoj inovativne turistične ponudbe na območju LAS. Zaradi izjemne pomembnosti turistične 
dejavnosti za območje ter primanjkovanja inovativnosti v turistični ponudbi bo vzpostavljen turistični 
inkubator, ki bo predstavljal nadgradnjo ponudbe storitev s področja turistične dejavnosti, ki jih nudi 
Inkubator Sežana d.o.o., pri čemer se bo s slednjim povezoval v iskanju sinergijskih učinkov. 

V okviru predlagane operacije bo urejen poslovni prostor na bivšem mejnem prehodu Lipica, objekt 
bo razdeljen na več vsebinskih sklopov: sprejemno informacijski center Krasa in Brkinov, promocijski 
del s trgovino lokalnih/domačih izdelkov, pisarne za turistični inkubator, razstavni prostori v sobah 
bivših zaporov, v prihodnosti pa tudi gostinski del z okrepčevalnico ter prostor za izposojo e-koles. 

Operacija je namenjena različnim skupinam turističnih deležnikov območja – zasebnemu sektorju 
(subjekti v ustanavljanju, že ustanovljeni subjekti), javnemu sektorju, društvom in različnim 
interesnim združenjem, lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem in turistom, zainteresiranim mladim in 
izobraževalnim institucijam. 

Cilji operacije: 

1. ustvarjeno bo 1 novo delovno mesto za namen koordiniranja aktivnosti ter zagotavljanja trajnosti 
projekta; 



2. urejeni bodo skupni prostori za turistični inkubator – I. faza; 

3. izvedenih bo več delavnic in izobraževanj s področja trajnosti v turizmu. 

Aktivnosti operacije: 

Partnerji operacije bodo z realizacijo slednje dosegli naslednje cilje in hkrati rezultate operacije: 

– za namene koordiniranja aktivnosti ter zagotavljanja trajnosti projekta turističnega inkubatorja bo v 
okviru operacije zaposljena ena oseba, s čimer bo ustvarjeno 1 novo delovno mesto, 

– urejen bo objekt, skupni prostori za turistični inkubator – I. faza, 

– na celotnem območju LAS bo izvedenih več delavnic in izobraževanj s področja kreativnosti, 
podjetništva in trajnosti v turizmu. 

Rezultati operacije: 

Število novo ustvarjenih delovnih mest: 1 

Število novih pristopov: 1 

Število novih delavnic/izobraževanj: 4 delavnice, 1 izobraževanje 

Število udeležencev ranljivih skupin (mladi) vključenih v izvajanje operacije/programe: 20 

Število vključenih partnerjev v izvajanje operacije/programe (razen ranljivih skupin): 7 

Število objektov, ki so predmet aktivnosti namenjenih varstvu okolja in ohranjanje narave ter 
kulturne dediščine: 1 

Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije: 25.799 

Število podprtih partnerstev: 1 

Število zaključenih operacij: 1 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

                                      

 


