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UVOD
PRIPRAVA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2020
V Sloveniji poteka priprava ključnih strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov za
obdobje 2014-2020. Na nacionalni ravni se pripravlja nova Strategija razvoja Slovenije ter
njen izvedbeni dokument Program državnih razvojnih prioritet in investicij. Na regionalni
ravni bodo pripravljeni regionalni razvojni programi za območja razvojnih regij, med njimi
tudi za območje razvojne regije Južne Primorske.
Krovni dokument (v pripravi) je Strategija razvoja Slovenije 2014-2020. Njen cilj je opredeliti
vizijo prihodnosti Slovenije do leta 2020, podal bo tudi temeljne usmeritve in ukrepe za
realizacijo te vizije. Izvedbeni načrt za izvajanje Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 bo
Program državnih razvojnih prioritet in investicij, ki bo definiral in finančno ovrednotil
razvojne prioritete za obdobje štirih let.
Istočasno s pripravo navedenih državnih dokumentov poteka tudi priprava regionalnih
razvojnih dokumentov. Regionalni razvojni programi (RRP) bodo pripravljeni na podlagi
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in
Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12).
Z RRP se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo
uresničevanje. RRP je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje
analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti
regije, opredelitev razvojnih prioritet in ciljev regije ter določitev razvojne specializacije
regije. Programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in
finančnim ovrednotenjem ter določitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti
izvajanja RRP. Uredba o RRP predpisuje minimalno obvezno metodologijo njihove priprave in
izvedbe.
Pripravo bodo na regionalni ravni koordinirale regionalne razvojne agencije v sodelovanju z
območnimi razvojnimi agencijami, kjer so le-te ustanovljene. Na območju razvojne regije
Južna Primorska bosta nalogo prevzela Regionalni razvojni center (RRC) Koper in Območna
razvojna agencija Krasa in Brkinov (ORA) iz Sežane.
V obdobju priprave bo vzpostavljena koordinacija med nacionalno in regionalno ravnijo. V
RRP bodo imeli prednost tisti projekti in ukrepi, ki bodo povezani s specializacijo regij ter
regionalnimi razvojnimi prioritetami in bodo prispevali k doseganju nacionalnih ciljev. RRP
bodo morali biti tudi finančno ovrednoteni.1

1

Povzeto po:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/priprava_regionalnih_razvojnih_prog
ramov_2014_2020/.

3

1. OBMOČJE PRIPRAVE RRP JUŽNE PRIMORSKE 2014-2020
RRP Južne Primorske 2014-2020 bo narejen za območje, ki obsega občine Divača, HrpeljeKozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Mestno občino Koper, Piran in Sežana.
RRP se torej pripravlja za območje Obalno-kraške statistične regije in občine Ilirska Bistrica, ki
sodeluje kot opazovalka.
Občina Ilirska Bistrica je sicer del Notranje-kraške statistične regije (NUTS 3 - Nomenclature
of territorial units for statistics) in Vzhodne Slovenije (NUTS 2). Vendar se občina kljub temu
želi povezati z Obalno-kraško regijo, kar je bilo potrjeno na referendumu leta 2007. Prestop
je (skladno z zadnjimi spremembami Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja)
možen, vendar pod naslednjimi pogoji: pobuda za prestop mora biti podana najmanj štiri
leta pred začetkom programskega obdobja, pridobiti je potrebno soglasje pristojnega
ministra. Takšna rešitev omogoča pravočasno uskladitev s statistično kvalifikacijo NUTS.
Omenjene zahteve je mogoče izpolniti do pričetka naslednjega programskega obdobja.
Kljub temu bo občina Ilirska Bistrica v tem prehodnem obdobju sodelovala pri delu inštitucij
Obalno-kraške regije ter se razvojno povezovala na projektni ravni.
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2. VSEBINA RRP JUŽNE PRIMORSKE 2014-2020
Vsebino določa 4. člen Uredbe o RRP. RRP mora vsebovati:
1. analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in
prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru,
2. opredelitev vizije razvoja regije,
3. opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije,
4. opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije,
5. opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo
virov podatkov za spremljanje kazalnikov,
6. skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP,
7. opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z:
- opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep,
- časovnim načrtom za izvedbo,
- okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja,
- prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov,
8. opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP,
9. opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju
RRP ter
10. predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt
okvirno predstavljen tako, da je njegova sestava naslednja:
- delovni naziv projekta,
- povzetek projekta,
- navedba prioritete in ukrepa, v katera se uvršča projekt,
- ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb,
- opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo
regije,
- predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev,
- opis posameznih aktivnosti,
- okvirni časovni načrt projekta,
- prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti,
- prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti,
- prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja in
- opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov.
Na območju razvojne regije obstaja območno razvojno partnerstvo Kras in Brkini. To
partnerstvo bo sodelovalo pri pripravi RRP in bo s svojim območnim razvojnim programom
podrobneje opredelilo razvojne cilje, prioritete in projekte območja za programsko obdobje.
Direktorat za prostor (ministrstva za infrastrukturo in prostor) je pripravil smernice glede
prostorskega razvoja v regiji, ki bodo pri pripravi RRP ustrezno upoštevane.
Naloga se bo izvedla skladno z metodologijo, ki so jo pripravili na Direktoratu za regionalni razvoj in
evropsko teritorialno sodelovanje2. Predvidena je izvedba v štirih korakih:

2

Dokument: Naloge regionalnih razvojnih agencij pri pripravi regionalnih razvojnih programov 20142020.
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1. KORAK
Faza 1a: Na podlagi gradiv, ki jih bo zagotovilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
(MGRT) ter virov, ki so bili pripravljeni na regionalni oz. lokalni ravni ter ostalega uporabnega gradiva,
se pripravi:
- pregled in ocena stanja,
- identifikacija razvojnih potencialov v regiji (navedejo se prednosti, slabosti ali priložnosti
posamezne regije, ki jih je treba izkoristiti/odpraviti, če želimo doseči specifične cilje),
- na tej podlagi je potrebno opredeliti cilje razvoja regije.
S takim pristopom bo v regijah potrebno opredeliti njihovo dvojno vlogo in sicer regijski prispevek k
doseganju skupnih ciljev na nacionalni ravni in zasledovanje regijsko specifičnih ciljev.
Tabela: 1. korak – faza 1a
Pregled in
ocena
stanja v
razvojni
regiji.
Kratek opis

Specifični cilji

Kazalnik
(opisno)

Kazalnik – vrednost 2012 oziroma
zadnja razpoložljiva vrednost

Kazalnik
(vrednost
2020)

Merska enota

Izberite ustrezni specifični cilj iz nabora obstoječih specifičnih ciljev in kazalnikov iz programske klasifikacije
državnega proračuna. V primeru, da v naboru obstoječih specifičnih ciljev ni ustreznih, lahko predlagate
nove, pri čemer morate opredeliti ciljne vrednosti do leta 2020 in izbrati ustrezne kazalnike za spremljanje
doseganja cilja.
Število specifičnih ciljev in pripadajočih kazalnikov naj ne bo preveliko – zaradi povezave s kasnejšim
poročanjem in spremljanjem.
Kazalniki morajo biti merljivi.

Razvojni potencial

V tem delu naštejte
ključne razvojne
potenciale na vašem
področju, ki so
potrebni za doseganje
izbranih ciljev.
Vsakega tudi smiselno
kvantitativno
ovrednotite.

Faza 1b: Opredeli se nabor investicijskih področij, v katera bomo morali vlagati sredstva z namenom,
da dosežejo izbrane specifične cilje in izkoristijo identificirane razvojne potenciale in ga ustrezno
utemeljiti ter opredeliti želene rezultate in pripadajoče kazalnike. Ob tem je potrebno opredeliti tudi
ustrezne finančne vire za vlaganje v izbrana investicijska področja.
Posebno pozornost morajo pripravljavci dokumentov nameniti oblikovanju investicijskih področij,
pomembnih za razvojno specializacijo regije, ki izhajajo iz specifičnih lastnosti in stanja v regiji.
Tabela: 1. korak – faza 1b
Izbrani
specifič
ni cilji

Izbrani
investicijski
potenciali in
njihove
kvantifikacije

Investicijska
področja

Rezultati

Kazalnik
(opisno)

Opredelitev
investicijskih
področij za
vlaganja z
namenom
doseganja
specifičnih ciljev
in izrabe razvojnih
potencialov.

Navedite in
kvantificirajte
pričakovane
rezultate.

Opredelite ustrezni kazalnik (opis in
vrednost) za spremljanje njegovega
izvajanja.
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Kazalnik
(vrednost
2012
oziroma
zadnja
vrednost)

Kazalni
k
(vredn
ost
2020)

Merska
enota

Utemeljitev
izbora
investicijskeg
a področja

Možni viri
financiranja

Dokumenti
(študije,
evalvacije...,
ipd.) na
podlagi
katerih
utemeljujete
identifikacijo
investicijskeg
a področja in
ocenite
njihovo
izvedljivost.

V tem delu
opredelite vire
iz katerih boste
črpali sredstva
za investicijska
področja:
nacionalni in
občinski
proračun, EU
sredstva,
zasebna
sredstva (Javno
zasebno
partnerstvo) in
drugi viri
(opredelite
kateri).

Rezultati tega koraka:
 analiza stanja v regiji,
 SWOT analiza: razvojne prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti regije,
 razvojna vizija regije,
 opredeljeni specifični cilji, opredeljeni cilji, povezani s t.i. pametno specializacijo,
 identificirani potenciali,
 določena investicijska področja in rezultati.
Rok: 1. marec 2013
2. KORAK
Po zaključenem procesu v koraku 1 bo med pripravljavci nacionalnih in regionalnih razvojnih
programov prišlo do medsebojnega usklajevanja z namenom preveriti:
 skladnost med cilji in investicijskimi področji na nacionalni in regionalni ravni, preprečiti
podvajanje investicijskih področij na nacionalni in regionalni ravni oziroma nastanek
morebitnih vrzeli;
 relevantnost pametne specializacije posamezne regije;
 ali bodo identificirana investicijska področja zagotavljala oblikovanje ustreznih regijskih
projektov.
Usklajevanje bo potekalo med pripravljavci RRP in na nacionalno ravnijo.
Pri določanju prioritet posameznih investicijskih področij bodo uporabljena naslednja merila:
-

Merila glede na vsebine oziroma namena (učinek na rast in delovna mesta, učinek na razvoj
človeškega potenciala, pozitivno vplivajo na okolje).
Merilo glede na finančno učinkovitost (prednost imajo ukrepi, ki dajejo z omejenimi
finančnimi sredstvi največje učinke).
Merila za oceno izvedljivosti: prednost bodo imela investicijska področja, katerih
predlagatelji bodo lahko utemeljili njihovo izvedljivost.

Pri vsakem od izbranih investicijskih področij bodo morali pripravljavci RRP ovrednotiti tudi
predvideno višino sredstev za izvedbo investicij.
Po določenih prioritetah investicijskih področij bodo predstavniki MGRT z rezultati 2. koraka seznanili
tudi pripravljavce nacionalnih programskih dokumentov in poskrbeli, da se bodo nacionalni in
regionalni dokumenti med seboj smiselno dopolnjevali in se podpirali.
Tabela: 2. korak
Izbrani
specifični
cilji

Izbrana
investicijsk
a področja

Finančni viri
izbranega
investicijskega
področja

Opredelite
predvideno
višino
sredstev

Rezultati

V tem delu
opredelite vire iz
katerih bodo črpana
sredstva za izbrana
investicijska
področja: nacionalni
in občinski
proračun, EU
sredstva, drugi viri
(opredelite kateri).

Navedite in po
možnosti
kvantificirajte
pričakovani rezultat
in opredelite
ustrezni kazalnik za
spremljanje
njegovega izvajanja.
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Kazalnik
(opisno)

Kazalnik
(vrednost
2012
oziroma
zadnja
razpoložljiv
a vrednost)

Kazalni
k
(vredn
ost
2020)

Merska
enota

Pričakovani rezultati tega koraka:
 identificiran in usklajen nabor investicijskih področij z opredeljenimi viri in rezultati.
Časovni okvir za izvedbo: april 2013.
3. KORAK
Po zaključenem 2. koraku bodo pripravljavci RRP za vsako od izbranih investicijskih področij morali
poiskati povezavo s tematskimi cilji3, ki jih za naslednjo finančno perspektivo zasleduje Evropska
kohezijska politika in si prizadeva zagotoviti čim večje osredotočenje in sinergije pri porabi finančnih
virov EU.
Za vsako od investicijskih področij bodo oblikovani izvedbeni ukrepi in projekti, skladno z določbami
Uredbe o RRP. Za vsak ukrep morajo biti opredeljeni tudi kazalniki ter ciljne vrednosti.
Tabela: 3. korak
Izbran nabor
investicijskih
področij

Ukrepi in projekti

Kazalniki
(neposrednih)
učinkov
(opisno)

Kazalnik
(vrednost 2012
oziroma zadnja
vrednost)

Kazalnik
(vrednost
2020)

Merska
enota

Izbranim investicijskim področjem se dodajo ukrepi in
predlogi najpomembnejših regijskih projektov ter
pripadajoči kazalniki neposrednih učinkov. Pri tem
mora biti vsak projekt okvirno predstavljen skladno z
Uredbo o RRP.
Ob tem za vsako od investicijskih področij identificirajte
tudi to, h kateremu od tematskih ciljev (enemu ali več)
bo prispevalo posamezno investicijsko področje.

Regije bodo na podlagi dotedanjih usklajevanj in dokumentov, ki bodo nastajali na nacionalni ravni,
pripravile vsebine tabele za 3. korak in s tem uskladile ukrepe in predloge najpomembnejših regijskih
projektov.
MGRT bo gradivo, ki ga bodo pripravile regije za 3. korak, pregledalo, po potrebi opozorilo na
neskladja in z njim seznanilo delovne skupine ter izvedlo potrebna vsebinska usklajevanja na državni
ravni.
Pričakovani rezultati tega koraka:
 identificiran nabor ukrepov s kazalniki za vsako od investicijskih področij za regionalne
razvojne programe,
 identificirani projekti,
 pripravljeni opisi projektov, skladno z določbami Uredbe o RRP.
Časovni okvir za izvedbo: začetek maja 2013.

3

(1) krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, (2) povečanje dostopnosti do informacijskih in
komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti, (3) povečanje konkurenčnosti malih in
srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR), 4)
podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, 5) spodbujanje prilagajanja
podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj, (6) varstvo okolja in spodbujanje
učinkovite rabe virov, (7) spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih
Infrastrukturah, (8) spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile, (9) spodbujanje socialnega
vključevanja in boja proti revščini, (10) vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje;
(11) izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava.
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4. KORAK - splošno navodilo
Regija bo v tej fazi na podlagi doseženih usklajevanj in dokumentov, ki bodo nastajala na nacionalni
ravni, pripravila delovni osnutek RRP 2014-2020.
Pričakovani rezultati tega koraka: Osnutek RRP 2014 – 2020.
Časovni okvir za izvedbo: začetek junija 2013.
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3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
V pripravo RRP za Južno Primorsko 2014-2020 bodo vključeni:
- Svet južnoprimorske regije in Razvojni svet južnoprimorske regije (do ustanovitve slednjega
Regionalni razvojni svet Južne Primorske),
- občine Južne Primorske (občina Ilirska Bistrica v vlogi opazovalke),
- RRC Koper in druge podporne razvojne institucije (ORA Sežana, Razvojni center Divača, druge
podporne razvojne institucije),
- univerze, razvojne institucije,
- gospodarski, negospodarski deležniki,
- drugi zainteresirani regionalni deležniki.
Razvojni svet regije (do njegove ustanovitve Regionalni razvojni svet) skupaj s Svetom regije vodi in
usmerja pripravo RRP, ga sprejme, spremlja njegovo izvajanje in izvajanje dogovorov za razvoj regije.
RRC Koper, ORA Sežana in Razvojni center Divača koordinirajo pripravo RRP skladno s programom
priprave in terminskim planom, nudijo administrativno podporo delu Sveta južnoprimorske regije in
Razvojnemu svetu južnoprimorske regije, vodijo delo odborov.
Ostali zainteresirani deležniki: nudijo strokovne informacije s svojega področja, dajejo pobude in
predloge glede razvojnih ciljev, prioritet, razvojnih ukrepov in projektov. Podajajo pripombe na
pripravljena gradiva.

3.1. Organ odločanja – Svet južnoprimorske regije
občina
občina Divača
občina Hrpelje-Kozina
občina Ilirska Bistrica
občina Izola
občina Komen
Mestna občina Koper
občina Piran
občina Sežana

predstavnik
Drago Božac
Zvonko Benčič Midre
Emil Rojc
mag. Igor Kolenc
Danijel Božič
Boris Popovič
Peter Bossman
Davorin Terčon

Svet južnoprimorske regije je sklep o pripravi RRP Južne Primorske 2014-2020 sprejel na 2. redni seji
12. 9. 2012.
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3.2. Posvetovalni organ – Regionalni razvojni svet Južne Primorske

predstavniki občin
občina
občina Divača
občina Hrpelje-Kozina
občina Ilirska Bistrica
občina Izola
občina Komen
Mestna občina Koper
občina Piran
občina Sežana

predstavnik/ca
Boris Gombač
Robert Kastelic
Emil Rojc
Vesna Vičič
Erik Modic
Marko Gorišek
Ljubo Bertok
Vlasta Sluban

predstavniki gospodarstva
podjetje
Hoteli Piran d.d.
Banka Koper d.d.
Alukomen Holding d.d.
Mitol, d.d., Sežana
Plama-Pur d.d. Podgrad
Primorska gospodarska zbornica
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Sežana
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Izola

predstavnik/ca
Drago Papež
Vojko Čok
Branko Terčon
Marjan Mateta
Radoš Gregorčič
Tomaž Može
Milan Škapin
Rajko Kodrič

predstavniki ostalih institucij
institucija
Obalna samoupravna skupnost
italijanske narodnosti Koper
Univerza na Primorskem
Kobilarna Lipica
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

predstavnik/ca
Alberto Manzin
dr. Milan Bufon
Nataša Kolenc
Bojan Kramar

3.2.1. Odbori Regionalnega razvojnega sveta Južne Primorske
Delovna področja obstoječih odborov Regionalnega razvojnega sveta Južne Primorske in
njihova sestava bodo prilagojeni drugačni porazdelitvi tematskih področij v okviru priprave
nove Strategije razvoja Slovenije ter Državnega programa razvojnih prioritet in investicij.
Predlagani so štirje odbori.
Odbor za gospodarstvo bo pokril tudi problematiko krepitve konkurenčnosti in trga delovne
sile (univerzitetno, srednješolsko izobraževanje, neformalno izobraževanje, podpora
zaposlovanju,...). Dosedanji odbor za razvoj podeželja bo pokril tudi problematiko naravnih
virov. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor bo pokril področji gospodarske javne
infrastrukture in prostorskega urejanja/načrtovanja.
Predlagana sestava odborov je naslednja:
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odbor za gospodarstvo
predstavnik/ca
Marjan Mateta, vodja
Milan Škapin
Stojan Gorup
Rok Strašek
Ljubo Bertok
Drago Papež
Dolores Kovšca
Aleš Lipnik
Antonio Sfiligoj
Boštjan Primc
Jožica Brozina
dr. Aleksander Panjek
Alenka Grželj

institucija
Mitol, d.d., Sežana
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana
Sloveneta d.o.o.
Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o.
Občina Piran
Hoteli Piran d.d.
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov
UP, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
svetovalec za podjetništvo in inovativnost
Občina Ilirska Bistrica
Zavod RS za zaposlovanje
UP, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Ljudska univerza Koper

odbor za človeške vire
predstavnik/ca
dr. Milan Bufon, vodja
dr. Marina Sučić Vukovič
Nina Ukmar
Zdenka Tomažič

institucija
Univerza na Primorskem
Zavod za zdravstveno varstvo Koper
Kosovelov dom Sežana
Občina Ilirska Bistrica

odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
predstavnik/ca
Vesna Vičič, vodja

institucija
Občina Izola

Katja Fedrigo
mag. Vlasta Kukanja
Alberto Manzin
dr. Andrej Brodnik
Dragica Kastelic Boštjančič

Občina Sežana
Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti
Univerza na Primorskem
Občina Ilirska Bistrica

odbor za podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in naravne dobrine
predstavnik/ca
Vlasta Sluban, vodja
Srečko Horvat
Marinko Rodica
Tina Kocjan
Snežana Levstik
Milan Race
dr. Aleksander Panjek
mag. Robert Turk
Anica Cernatič-Gregorič
Boris Peroša

institucija
Območna razvojna agencija Krasa
in Brkinov
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska
svetovalna služba Sežana
Društvo vinogradnikov in kletarjev Slovenske Istre
Občina Ilirska Bistrica
Pisarna za ohranitev, diverzifikacijo in razvoj morskega
ribištva
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana
UP, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Zavod RS za varstvo narave, enota Piran
Zavod RS za varstvo narave, enota Nova Gorica
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje

Pristojne institucije lahko pristopijo k članstvu v predlaganih odborih ali imenujejo nove
predstavnike.
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3.3. Ožja projektna skupina

Vodja projekta priprave:
Sekretariat:

Slavko Mezek, RRC Koper
RRC Koper

Vodje vsebinskih področij:
področje gospodarstvo:
področje človeški viri:
področje infrastruktura, okolje in prostor:
področje podeželje, kmetijstvo,...:

Tina Matekovič, RRC Koper
Nataša Matevljič, Razvojni center Divača
Slavko Mezek, RRC Koper
Vlasta Sluban, ORA Sežana

Delovanje ožje projektne skupine bodo po potrebi podprli tudi ostali zaposleni na sodelujočih
institucijah RRC Koper, ORA Krasa in Brkinov, Razvojnega centra Divača in Centra za pospeševanje
podjetništva Piran.

3.4. Ostali razvojni partnerji in strokovna javnost
Pri pripravi RRP bodo poleg RRC Koper sodelovale še ostale razvojne institucije v regiji: ORA Krasa in
Brkinov, Razvojni center Divača, Center za pospeševanje podjetništva Piran, Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske ter
Podjetniški inkubator Sežana.
K pripravi bodo v vseh fazah povabljeni tudi drugi predstavniki gospodarstva, gospodarskih, obrtnih,
podjetniških in drugih zbornic, javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, kulture, zdravstva,
socialnega varstva, univerz in raziskovalnih institucij, komunalnih podjetij, upravljavcev gospodarske
javne infrastrukture, ministrstev in njihovih regionalnih/lokalnih izpostav, nevladnih organizacij in
drugih zainteresiranih deležnikov.

3.5. Sodelovanje z razvojnim partnerstvom za območje Krasa in Brkinov
V vseh fazah priprave RRP Južne Primorske bo vzpostavljeno sodelovanje z razvojnim partnerstvom
za območje Krasa in Brkinov. Slednje pripravlja območni razvojni program.
Organizacijska struktura je zastavljena tako, da bo mogoč optimalni pretok informacij med obema
dejavnostma ter sodelovanje pri opredelitvi ključnih usmeritev RRP, kot tudi vključitev specifičnih
interesov razvojnega partnerstva za območje Krasa in Brkinov.
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vladna informacija o uresničevanju Strategije razvoja Slovenije 2005-2013,



Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023,



Poročilo o razvoju za leto 2012;
(http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2012/PoR_2012.pdf),
spletna stran Ministrstva RS za finance, kjer so pod točko III.3. Obrazložitve Načrtov razvojnih
programov v proračunu za 2011 za vsako od politik opredeljeni tudi splošni in specifični cilji, ter
rezultati
(http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/sprejeti_proracun/2011/spremembe_pror
acuna_republike_slovenije_za_leto_2011/)
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