PREDSTAVITEV INFORMACIJSKE PISARNE iCON

Naziv
informacijske
pisarne:
Naslov:
Kontaktna oseba:
Tel.
E-mail:
Svetovalec 1:
Področje svetovanja:

Regionalni Razvojni center Koper

Župančičeva 18, 6000 Koper
Tina Matekovič
00386 5 66 37 582
tina.matekovic@rrc-kp.si
Irena Cergol
generalistično podjetniško svetovanje, pridobivanje finančnih virov, priprava in
vodenje projektov
Tel.
00386 5 66 37 582
E-mail:
Irena.cergol@rrc-kp.si
Svetovalec 2:
Vlasta Starc
Področje svetovanja:
generalistično podjetniško svetovanje, priprava poslovnih načrtov, priprava in
vodenje projektov
Tel.
00386 5 66 37 582
E-mail:
Vlasta.starc@rrc-kp.si
Storitve za MSP:
Pomoč pri ustanavljanju podjetij, svetovalne storitve za dostop do finančnih
instrumentov, pomoč pri oblikovanju poslovnih načrtov, pomoč pri iskanju
specialistov na posameznih področjih, pomoč pri podjetniškemu povezovanju,
nudenje garancij za posojila preko garancijske sheme
Področja delovanja:
Obalno-kraška regija (občine Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen)
Kratek opis storitev informacijske pisarne iCON:
Regionalni razvojni center Koper je regionalna institucija za spodbujanje podjetniškega in gospodarskega
razvoja regije. Aktivno sodeluje z inštitucijami na lokalni in državni ravni, za podjetja pa izvaja vrsto
neposrednih storitev (svetovanje, izobraževanje in informiranje itd.). RRC od leta 1998 vodi garancijsko
shemo za mala podjetja, preko katere so na voljo garancije za najeta posojila pri banki. Preko VEM točke je
mogoče na enostaven način odpreti podjetje.
V okviru projekta iCON je na voljo svetovanje o čezmejnem poslovnem okolju in zakonodaji. Svetovalci
vključeni v mrežo informacijskih pisarn na območju regij (Obalno-Kraške, Goriške, Furlanije JK in Veneta)
bodo zainteresiranim za čezmejno sodelovanje pomagali pri premagovanju administrativnih in drugih ovir.
SKratek opis regije in priložnosti za investiranje in čezmejno sodelovanje:
Obalno-kraška regija leži na jugozahodu Slovenije in obsega 5,2 % površine Slovenije. Regija meji na zahodu na Italijo
(Furlanija Julijska Krajina), na jugu pa na Hrvaško in je edina regija z izhodom na morje. Obmorska in obmejna lega ter
pestra gospodarska struktura dajejo regiji prednost pred ostalimi regijami v državi. Naravne danosti ji omogočajo
razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.
V letu 2011 je v regiji poslovalo okoli 3.900 podjetij in 4.200 samostojnih podjetnikov. Tri četrtine bruto dodane
vrednosti v regiji ustvarijo storitvene dejavnosti; med njimi so najpomembnejše: trgovina, gostinstvo in turizem ter
prometne dejavnosti (pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper). Pristanišče in vse z njim
povezane dejavnosti pomembno vplivajo na razvoj in zaposlovanje v regiji, kakor tudi razvita cestna infrastruktura. Obe
večji regijski središči (Koper in Sežana) povezuje z glavnim mestom države sodobna avtocesta.
Turistična dejavnost daje regiji prepoznavnost in je, kljub zaostrenim gospodarskim razmeram, v dobri kondiciji. Regija
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ustvari skoraj četrtino vseh turističnih prenočitev v državi, približno polovica je domačih gostov, med tujimi
prevladujejo Italijani, Avstrijci in Nemci.
Gojenje trajnih nasadov je tukaj pomembna kmetijska panoga, te površine pa v obalno-kraški regiji obsegajo 13 % vseh
kmetijskih zemljišč s trajnimi nasadi v Sloveniji. Značilni so sadjarstvo, vinogradništvo, oljkarstvo in ter gojenje zgodnjih
vrtnin. Ekološka pridelava obsega malo več kot desetino vseh kmetijskih zemljišč v tej regiji (to je dvakrat večji delež
kot na ravni celotne države).
V regiji živi 111.000 prebivalcev, med katerimi je delovno sposobnih 50.165. Za regijo je v primerjavi s slovenskim
povprečjem značilna nižja stopnja brezposelnosti (9,9 % v novembru 2011), med brezposelnimi osebami izstopajo
osebe brez izobrazbe in starejše od 50 let. Kljub negotovim gospodarskim razmeram se je povpraševanje delodajalcev
po delavcih v letu 2011 nekoliko povečalo. Največje povpraševanje je bilo na področju storitev in na področju
trgovinske dejavnosti, največ zaposlitev pa je bilo na področju prevozov s težkimi tovornjaki in vlačilci, na področju
gradbeništva, na področju predelovalnih dejavnosti. Najbolj iskani bodo zdravstveniki, fizioterapevti, komercialni
zastopniki za prodajo, tesarji, varilci in vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev.
Investicijske priložnosti za MSP so predvsem v sektorjih, ki so najbolj prisotni, torej v tistih, ki so povezani z morjem,
pristaniščem in transportom. Prednost predstavljajo storitvene in tržne inovacije ter okolju prijazne tehnologije.
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