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REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUŽNE PRIMORSKE 2014-2020 

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

 

ZAPISNIK 1. DELAVNICE, KOPER, 31. 1. 2013 

 

 

 

Prisotni:  

- Marjan Mateta, Mitol Sežana 

- Robert Kastelic, Občina Hrpelje-Kozina 

- Darko Ravnikar, Lipica Turizem d.o.o. 

- Ljubo Bertok, Občina Piran 

- Marko Gorišek, Mestna občina Koper 

- Jožica Rutar Brozina, Zavod RS za zaposlovanje, OS Koper 

- Alenka Grželj, Ljudska univerza Koper 

- Jernej Bortolato, Obrtno podjetniška zbornica Sežana 

- Črtomir Pečar – Park Škocjanske jame  

- Jože Černelič, Občina Izola 

- Aleksander Batič, Interso, Koper (NVO) 

- Tomaž Može, Primorska gospodarska zbornica 

- Janez Topolšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

- Slavko Mezek, Regionalni razvojni center Koper 

- Tina Matekovič, Regionalni razvojni center Koper 

- Larisa Kunst, Regionalni razvojni center Koper.  

 

 

Slavko Mezek je uvodoma predstavil povzetek Skupnega strateškega okvirja 2014-2020 in 

glavne usmeritve Strategije razvoja Slovenije 2014-2020. Pri tem je poudaril, da bo področju 

gospodarstva namenjena polovica državnih sredstev v prihodnjem programskem obdobju. 

Larisa Kunst je predstavila nekaj najpomembnejših realiziranih projektov RRP 2007-2013. 

Tina Matekovič pa je pregledala SWOT analizo.  

 

Sledila je razprava.  

 

 

podjetništvo, turizem 

 

Tomaž Može: Ali vključuje področje infrastrukture tudi energijo? Vprašanje oskrbe z 

električno energijo je pereče. V slovensko Istro vodi le en vod iz Divače zmogljivosti 110 kV.  

 

Marjan Mateta:  

- energetika: 

- Uvedba dodatnih prispevkov za obnovljive vire energije 1. 2. 2013 bo še dodatno 

obremenila gospodarstvo. Izkoristiti je treba ugodne cene energije in poiskati 

okoljsko najmanj škodljiv fosilni vir. Fotovoltaiko smo v regiji najmanj izkoristili 

glede na ugodne možnosti. Obnovljivi viri so za gospodarstvo predragi. 
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- Potrebna plinifikacija regije (kako vstopiti v projekt južni tok?). 

- Potencialna projekta: dolgoročna oskrba z energijo, obnovljivi viri energije.  

- Narediti je treba analizo za preteklo obdobje: zakaj nismo dosegli zastavljenih 

ciljev? Ali smo se FJK približali ali se oddaljili od nje? 

 

Ljubo Bertok:  

- predstavil nekaj večjih prihodnjih občinskih projektov - turizem: ureditev golf 

igrišča v občini, prenova nekdanjih skladišč soli za namene kulture,  

- neuresničena projekta: regijsko odlagališče za odpadke, oskrba slovenske Istre s 

pitno vodo.  

 

Marko Gorišek: potniško pristanišče v Kopru - projekt bi lahko dorekli v prihodnjem obdobju  

v sodelovanju z državo in Luko Koper.  

 

Črtomir Pečar:  

- izpostavil pomen regijskega pristopa, povezovanja projektov in ne drobljenja: 

lokalne skupnosti in ostali akterji naj se povezujejo in naj ne delujejo vsak zase;  

- potrebna analiza, zakaj so ostali nerešeni ključni projekti (železnica, oskrba z 

vodo, odpadki, …); realizirana je bila samo izgradnja cestnega omrežja. 

 

Aleksander Batič:  

- predstavil pristop zero waste – nič smeti (San Francisco – reciklirajo 90 % 

odpadkov, zato ker niso želeli sežigalnice odpadkov); povečati je treba predelavo 

odpadkov in zmanjšati njihovo ustvarjanje; iz stroška so naredili korist;  

- preveriti je treba, kaj je bilo narejeno v zvezi z reševanjem problemov, ki jih 

imamo v regiji, drugod po svetu, in prevzeti dobre prakse, rešitev za regijske 

težave ni treba na novo odkrivati.  

 

Robert Kastelic – izpostavil ključne težave v regiji:  

- velika požarna ogroženost zaradi železnice, 

- ozka grla v transportu, 

- energija:  

o fotovoltaika –  

 problematično odstranjevanje panelov čez 30 let in nezadostna 

usposobljenost intervencijskih enot za njihovo odstranjevanje,  

 težave pri izvajanju projektov zelene energije zaradi varovanja 

živali, 

o električna energija: regija ima dovolj biomase, lesna masa propada zaradi 

nesprejetja predpisov,  

o problem zaustavitve projekta vetrnic na Volovji rebri, 

o dolgotrajni postopki javnih naročil imajo negativen vpliv na gospodarstvo, 

- turizem: manjka skupna upravljavska struktura (kar bi moralo biti zakonsko 

urejeno), večji poudarek športu, problem igralništva – preveč podeljenih državnih 

koncesij vodi v propad igralnic, 

- vodovod: v Ilirski Bistrici neizkoriščeni vodni viri. 
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Marjan Mateta:  

- ustanavljanje centrov odličnosti (v preteklem obdobju) – oblika sodelovanja med 

raziskovalno in razvojno sfero ter gospodarstvom, 

- razvoj podjetništva – pomeni skrb vsakega podjetja zase in ne pričakovati od 

države odpiranja novih delovnih mest. 

 

Aleksander Batič: odpiranje novih delovnih mest - v prihodnosti se bo uveljavljajo 

kombiniranje različnih del: delo za več delodajalcev, kmetovanje, delo na projektih; nov 

zagon predstavljajo integralni modeli – vsak mora sam ustvarjati nova delovna mesta. 

 

Jože Černelič:   

- vprašanje oskrbe z elektriko – kdo bo vodil projekt na regijski ravni;  

- turizem –  

o neustrezna organiziranost regije pri pogovorih z državnimi institucijami 

o potrebujemo projekte za podaljševanje turistične sezone – v Izoli težava 

lastništvo zemljišč (ključna zemljišča v lasti bank, ki želijo zaslužek) 

o povezave z zaledjem:  

 slabe prometne povezave,  

 pomanjkanje kmetov – na koga nasloviti ponudbo v zaledju,  

 problem lastništva, majhnost parcel,  

o neizkoriščena priložnost: vzpostavitev ladijskih linij med tremi državami v 

severnem Jadranu – to pripelje obiskovalce v turistično infrastrukturo (npr. 

muzeje), zato je njena gradnja utemeljena.  

 

Darko Ravnikar: 

o Lipica – pripravljen sanacijski načrt: 

o minimaliziranje stroškov, popoln nadzor nad njimi, trženje, nujne investicije, 

o povezovanje z okolico – definicija integralnih turističnih produktov (Lipica kot 

generator razvoja turizma), 

o pomanjkanje regionalne destinacijske organizacije - slabe povezave med 

ponudniki, (nezadostna ponudba – Lipica nima zadostne ponudbe za celoletno 

ponudbo - ponuditi tudi turistične znamenitosti v sosednjih regijah). 

 

Jernej Bortolato: 

o problem razdrobljenosti – ni enotne koordinacije, ni združevanja aktivnosti in 

informacij – podjetnik želi dobiti vse na enem mestu, 

o potencialni podjetniki – nimajo dovolj praktičnega znanja za zagon svoje dejavnosti, 

treba jim je ponuditi ustrezne prostore za zagon dejavnosti pod ugodnimi pogoji,  

o spodbuditi delodajalce k mentorstvu študentom in dijakom, subvencioniranje 

mentorstva – povezava podjetij in izobraževalnega sistema,  

o uvajanje manjših projektov, ki spodbujajo prebivalstvo k temu, da se ukvarjajo z neko 

dejavnostjo, da ustvarjajo.  

 

Marjan Mateta: 

- prazni poslovni prostori propadlih podjetij – treba jih je izkoristiti,  

- povečevanje števila novih podjetij ni realno – prihaja do izkoriščanja subvencij za 

samozaposlovanje, saj se podjetja po zahtevanem roku poslovanja zaprejo,  –  
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- ustanavljanje novih institucij za povezovanje na ravni regije ni potrebno (primer:  

skupna upravljalska struktura na področju turizma)   

- princip pomoči podjetjem – pomagati tistim, ki imajo načrte in so že sami 

pripravljeni vložiti v svojo dejavnost; pomembno je izkoristiti možnosti, ki 

obstajajo na trgu (delovna sila), in uveljaviti svoje prednosti na trgu.  

 

 

zaposlovanje  

 

Jožica Rutar Brozina: 

– v zadnjem obdobju malo potreb po delavcih, veliko brezposelnih – 8,6 % 

brezposelnih, 

– tečejo 3 programi aktivne politike zaposlovanja, 

– sredstva v programih javnih del in zaposlovanja mladih (Prvi izziv) se hitro 

porabijo,  

– samozaposlitev – 75 % ljudi ohrani samozaposlitev več kot 2 leti, 

– trenutno največ potreb po trgovcih in nekaj po gradbenih delavcih,  

– delodajalci – mnogi so neustrezni,  

– ZRSZ – regija ne prejme veliko sredstev za zaposlovanje zaradi visoke stopnje 

razvitosti,   

– primer dobre prakse: zavodi, izobraževalne institucije in GZS – l. 2012 izvedli  

skupen projekt zaposlovanja mesarjev prodajalcev v velikih trgovskih centrih – 

naredili program za usposabljanje mesarjev prodajalcev; v Kopru se je 

usposobilo in zaposlilo 26 ljudi.  

 

 

vseživljenjsko učenje  

 

Alenka Grželj:  

- velik del zaposlenih ima zastarelo znanje, odrasli povprašujejo po programih 

prekvalifikacije, 

- medpodjetniški izobraževalni center Srednje tehniške šole Koper – potekajo 

priprave na njegovo ustanovitev, 

- stimulirati srednješolske programe za dodatno ponudbo – več fleksibilnosti za 

izobraževanje odraslih, spodbuditi sodelovanje z gospodarstvom,  

- na Ljudski univerzi bodo še naprej izvajali programe digitalnega opismenjevanja 

in vodili centre vseživljenjskega učenja.   

 

Ljubo Bertok: za prihodnje delavnice RRP je treba spodbuditi gospodarske družbe k večji 

udeležbi.   

 

Marjan Mateta: predlog pametne specializacija regije: turizem.   

 

Janez Topolšek: Prednostni regijski projekti naj bi se lahko direktno vmestili v OP in se 

direktno sofinancirali, ne bo se jim treba prijavljati na razpise. 


