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1. UVOD 
 
 
Podeželje Slovenske Istre je skozi vsa zgodovinska obdobja do dandanes »capljalo« za 
razvojem mnogo bolj atraktivnega območja obalnega pasu, ki ga predstavljajo mesta 
Koper, Izola in Piran z ostalimi obalnimi naselji. Kljub temu pa je omenjeno ruralno 
območje v vseh pogledih – gospodarsko in kulturno – neposredno odvisno in tesno 
povezano z razvitim urbanim območjem. Zaradi tega lahko le skupaj predstavljata enovit 
prostor izjemnih naravnih in kulturnih vrednost, ki mu pravimo Slovenska Istra. 
 
Novejša razvojna razmišljanja pri nas in v svetu pojmujejo podeželje kot enakovreden in 
celo ključen element v kontekstu regionalnega in trajnostnega dolgoročnega razvoja. 
Podeželje ni le območje ruralnega značaja, pomembnega za dejavnost kmetijstva,  ampak 
ponuja s svojimi ohranjenimi naravnimi potenciali in kulturno dediščino bogate možnosti 
ekonomije in trženja produktov tega prostora, revitalizacije naselij in bivalnih možnosti 
za prebivalstvo. Podeželje Slovenske Istre, umeščeno med morjem in Krasom, tržaškim 
območjem in Hrvaško Istro, postavlja trem obalnim občinam zahtevo in odgovornost, da 
se otresejo »mačehovskega« odnosa do tega prostora, da redefinirajo razvojne potenciale, 
razvojne možnosti in programe ter poskrbijo za usklajen razvoj med mestom in vasjo. 
 
Ker je območje Slovenske Istre zaradi svoje lege in geostrateškega položaja na »prepihu« 
gospodarskih in političnih vplivov, bo moralo na razumen in subtilen način usmerjati 
razvoj s poudarkom na tistih elementih, ki temeljijo na identiteti prostora in visoko 
razviti človeški zavesti. Kakršna koli ekonomizacija in izkoriščanje prostora na kratki 
rok mu bo le škodovala. 
 
Regionalni razvojni program podeželja za območje občin Koper, Izola in Piran (v 
nadaljevanju RPP) bo nedvomno še eden izmed številnih v poslednjem času izdelanih 
razvojnih dokumentov s tega območja. Izdelovalci RPP-ja se zavedajo, da brez pomoči 
lokalnih gospodarskih in političnih institucij in skupnosti ter države ne bo moč realizirati 
v njem zabeleženih programov in projektov. V tem trenutku pa je še posebej pomembno, 
da za njegovo izvedbo določimo upravljavca, nosilca izvajanja RPP. 
 
V pretirani »skrbi« za nagel razvoj obalnega pasu je naše zaledno območje relativno 
dobro ohranilo svoje naravne in kulturne elemente istrske pričevalnosti in identitete. Zato 
želimo, da bi pričujoči RPP za Slovensko Istro ne bil le eden izmed mnogih planskih in 
razvojno strateških dokumentov oziroma gradiv, ki se niso realizirali v svojem 
izvedbenem delu. Po našem mnenju mora RPP predstavljati enega temeljnih razvojnih 
dokumentov občin in regije skupaj z nastajajočimi prostorskimi planskimi dokumenti 
občin in države (razvojne strategije in prostorski redi občin in države). Zavest o tem mora 
biti prisotna v lokalnih skupnostih in državi.
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1.1. Informacija o postopku nastajanja Razvojnega programa podeželja 
za območje občin Koper, Izola in Piran ter dopolnitev razvojnega 
programa podeželja in vzpostavitev Lokalne akcijske skupine 
(LAS) 

 
RPP za območje občin Koper, Izola in Piran je temeljil na že izdelanem projektu »Po 
poteh dediščine brez meja«, ki ga je Regionalni razvojni center Koper na pobudo občine 
Piran, občine Izola in Koper ter občine Dolina pri Trstu izdelal v letih 2003/2004. Ta 
projekt je predstavljal »preveritveno« fazo v postopku priprave RRP. Z namenom, da 
izdelamo celoviti dokument razvoja podeželja za obravnavano območje treh obalnih 
občin v skladu z Navodilom o vsebini razvojnih programov podeželja smo pristopili k 
dopolnitvi projekta Po poteh dediščine na osnovi razpisa Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS jeseni 2003 (Ur.l. RS št. 106/03) ter ga koncem leta 2005 in v 
letu 2006 še nadgradili na osnovi razpisa za sofinanciranje dopolnitve obstoječega 
razvojnega programa podeželja in ustanovitve LAS ( Ur. l. RS št. 71-72/05) 
Vse aktivnosti v zvezi z dopolnitvijo obstoječega razvojnega programa so potekale kot 
določa 62. člen Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007 – 2013 v smislu intenzivnejšega 
oblikovanja partnerstva in oblikovanja  LAS. 
 
Kot prijavitelj priprave razvojnega programa podeželja je nastopila Mestna občina Koper, 
ki je kot največja med vključenimi občinami bila še dodatno zainteresirana, da se pristopi 
k razvoju podeželja na območju Slovenske Istre celovito. Do takrat je bilo na področju 
istrskega zaledja izvedenih kar nekaj projektov iz programa CRPOV za posamezne 
lokalne skupnosti, razvojnih študij, inicialnih razvojnih programov, razvojnih in 
prostorskih delavnic za posamezne vasi, v letu 2002 je bil izdelan tudi Regionalni 
razvojni program za Južno Primorsko 2002 – 2006.  
Naloge prijavitelja dopolnitve razvojnega programa podeželja in vzpostavitve LAS pa je 
sprejela Občina Piran. Za vse izvedbene in koordinacijske aktivnosti, ki izhajajo iz 
prijave na razpis za sofinanciranje dopolnitve obstoječega razvojnega programa podeželja 
in ustanovitve LAS pa je bil zadolžen Regionalni razvojni center Koper.  
 
Kot je bilo že navedeno, se izvedeni projekt Po poteh dediščine brez meja koristi kot 
preveritvena faza v postopku priprave RPP za območje občin Koper, Izola in Piran. Z 
dopolnitvijo in vključitvijo še nekaterih določenih vsebin zajema tako oblikovani RPP 
pretežno vsa področja oz. prostore: poselitveni, delovni, družbeni in kulturni. Odraz 
vključevanja vsebin iz navedenih področij se bo izražal v široki paleti dodatnih projektov 
skupaj z načrtom izvajanja programa. Kot ključne dopolnitve so se pokazale v sklopu 
delovnega prostora in sicer na  področjih: 
- kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti povezanih z njim, 
- evidentiranja podjetniških iniciativ, 
- vrednotenja naravne in kulturne dediščine in arhitekturnega vrednotenja posameznih 
lokacij,  
- evidentiranja infrastrukturnih projektov. 
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Pri pripravi RPP za območje občin Koper, Izola in Piran smo upoštevali nacionalne 
strateške dokumente, Regionalni razvojni program Južne Primorske in druge razvojne 
dokumente in strokovna gradiva občin Koper, Izola in Piran, med katerimi izpostavljamo: 
 

- Regulativo EU, 1999 
- Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije 2001 - 2006 
- Državni razvojni program 2001 - 2006  
- Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva, 1993 
- Strategijo regionalnega razvoja turizma v Slovenski Istri (delovno gradivo) 
- Program varstva okolja za območje Slovenske Istre 
-     Razvojni projekt Koper 2020 
- Strategijo prostorskega razvoja MOK (delovno gradivo) 
- Strategijo regionalnega razvoja Slovenske Istre in akcijski program (delovno 

gradivo) 
- razvojne strategije kmetijstva in turizma posameznih občin (delovno gradivo) 
- projekte CRPOV in drugi razvojni projekti 
- Projekt Istrske VTC (vinske turistične ceste) 
- Projekt Po poteh dediščine brez meja 
- Razvojno strategijo MOK (v izdelavi) 
- Strategijo kmetijstva v MOK (v izdelavi) 
- Strategijo turizma v MOK (v izdelavi) 
- Razvojni projekt Koper 2020 – strokovno gradivo  
- Krajinske zasnove za območje Dragonje, Kraškega roba in Rižane 
   

Razvojni programi izhajajo iz programov podeželja, po vsebinski plati iz programa 
CRPOV in se prilagajajo evropskim usmeritvam programa LEADER. Po vsebinski plati 
posegajo, podrobneje specificirajo in delno dopolnjujejo že izdelane regionalne razvojne 
programe regij, ki pa so žal obstali pred fazo izvedbe. Istočasno pa se na nivoju države in 
občin izdelujejo strategije prostorskega razvoja in prostorski redi, ki bodo kot normativni 
temeljni planski dokumenti med drugim definirali tudi razvoj podeželja na način, 
metodološko in po postopkih, kot so predvideni za izdelavo teh dokumentov. 
Neusklajena izdelava enih in drugih dokumentov bi lahko povzročila veliko težavo zlasti 
pri nadaljnji izvedbi programov podeželja. 
 
Programski odbor za izdelavo dopolnitev RPP in oblikovanje LAS za območje občin 
Koper, Izola in Piran sestavljajo predstavniki; občin, RRC Koper, KGZS-Zavoda GO, 
KSS Koper in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Piran.     
 
  
 
1.2. Metodologija in potek dela 
 
Regionalni razvojni program podeželja poteka v naslednjih fazah: preveritvena faza, 
uvajalna faza in izvedbena faza. V preveritveni fazi gre prvenstveno za oblikovanje 
pobud in iniciativ za oblikovanje RPP, v uvajalni fazi pa je dan poudarek na izdelavi RPP 
v obliki elaborata. V izvedbeni fazi pride do realizacije posameznih projektov in 
aktivnosti. Vsebino elaborata lahko razdelimo na strateški in izvedbeni del. Strateški del 
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razvojnega programa podeželja obravnava analizo stanja in problemov v regiji, usklajuje 
razvojna predvidevanja sektorskih programov ter določa skupne prioritete razvoja, cilje 
in razvojne usmeritve lokalnih skupnosti in regije kot celote. Izvedbeni del pa vsebuje 
prikaz glavnih programov in podprogramov za realizacijo zastavljenih razvojnih prioritet 
z utemeljitvijo in navedbo nosilca. 
 
 
1.2.1. Predstavitev preveritvene faze   
 

Projekt Po poteh dediščine brez meja 
V letu 2003 je Regionalni razvojni center Koper na pobudo občine Piran, občine 
Izola, Mestne občine Koper in občine Dolina pri Trstu ter z ustrezno mero lastne 
iniciative pristopil k prijavi na razpis Phare CBC 2001. V projekt se je vključilo tudi 
Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst. Odločitev vseh udeležencev v 
projektu je bila, da je za podeželje navedenega območja potrebno pričeti z 
izvajanjem določenih aktivnosti, ki bi ohranile kar se da pristno podeželsko okolje 
ter postopoma pripomogle k oživljanju podeželja. Tako bi bilo omogočeno življenje 
prebivalcem podeželja na višjem ekonomskem nivoju, vasi bi bile poseljene, polne 
delovne sile, ki bi znala izkoriščati naravne danosti podeželja Slovenske Istre. Na 
osnovi specifične mediteranske kulture ter običajev, navad bi razvijali donosne 
kmetijske panoge, izvajali dopolnilne dejavnosti in s tem omogočili ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine tudi za poznejše rodove.  
Zakaj projekt Po poteh dediščine brez meja? 
Projekt Po poteh dediščine brez meja, ki je potekal od začetka septembra 2003, je 
imel osnovi cilj pripraviti regionalno mrežo naravnih in kulturnih znamenitosti in 
turističnih storitev, ki je oblikovana v okviru natanko določene turistične ponudbe, 
ki naj bi turistu omogočila zanimivo in pestro bivanje oziroma popestritev 
njihovega dopusta. Poti dediščine povezujejo različne vrste naravnih in kulturnih 
znamenitosti, turističnih storitev in dejavnosti in na ta način turistu ponujajo široko 
izbiro v okviru teme narava in kultura. Namen projekta je, da se turista sploh 
privabi v določeno regijo in sicer z raznovrstnostjo ponudbe. Ko pa turist pride v 
določeno regijo, si lahko oblikuje lastne poti s pomočjo seznama ponujenih 
možnosti. 
Cilj projekta je izboljšati življenjski standard prebivalcev na podeželju, ne da bi pri 
tem korenito spremenili ali celo uničili lokalno kulturo in obstoječi način življenja.  
 
Projekt omogoča ekonomsko oživitev 
Izdelan je kot sredstvo za ekonomsko oživitev podeželja. Iz že obstoječih turističnih 
središč pomaga širiti turizem na nova in malo obiskana področja Slovenske Istre, s 
tem da obvešča poveča število gostov, podaljša čas njihovega bivanja in poveča 
raznolikost zanimivosti in storitev.  
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Projekt prispeva k regionalnemu turističnemu razvoju 
Je turistična ponudba, ki v svoje središče postavlja naravno in kulturno dediščino 
Slovenske Istre. Razvoj takšnega projekta je bistven sestavni del razvoja celotne 
regije. 
 
Dopolnjuje druge turistične ponudbe 
Projekt zelo dobro služi kot dopolnilo ostalim turističnim storitvam, prispeva lahko 
na primer k znižanju stroškov pri izvajanju promocije regije, prispeva pa lahko tudi 
k širši ponudbi na ciljnih trgih.  
 
 
Projekt vsebuje elemente prenosljivosti 
Lahko ga prenesemo v druge regije, kjer imajo dovolj kvalitetno ponudbo naravne 
in kulturne dediščine, da privabi turiste in kjer želijo izkoristiti prednosti turizma in 
obenem ohraniti svojo dediščino.  
 
Ob zaključku delovanja v projektu Po poteh dediščine brez meja so se izoblikovali 
določeni rezultati, ki so vsekakor ustrezna osnova za nadaljnje delovanje v 
zastavljeni smeri. Prav tako služijo kot smernice pri pripravi Razvojnega programa 
podeželja za občine Koper, Izola in Piran.  
 

 
 
1.2.2. Predstavitev uvajalne faze 
 
V okviru uvajalne faze, kjer je dan poudarek izdelavi elaborata RRP za območje občine 
Koper, Izola in Piran se je Regionalni razvojni center Koper povezal z ustreznimi 
lokalnimi institucijami na področju Slovenske Istre ter tudi širše in tako k sodelovanju 
pritegnil: 

- KGZS - Zavod GO – Kmetijska svetovalna služba Koper,  
- Republiški zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Piran, 
- Republiški zavod za varstvo naravne dediščine Slovenije – Območna enota Piran, 
- Biotehnično fakulteto, Oddelek za krajinsko arhitekturo  
- ter ustrezne službe v vseh treh občinah iz območja vključenega v program, ki so 

se delovno organizirali kot odbor za pripravo elaborata.  
 
Po vsebinski plati in glede na specifičnost problematike razvoja podeželja Slovenske Istre 
smo upoštevali naslednje: 

• številna že izdelana strokovna gradiva, razvojne dokumente in programe 
CRPOV, ki metodološko »pokrivajo« vsa področja – prostore (življenjski, 
delovni, kulturni,..) 

• da je RPP specifični razvojni dokument za območje podeželja in se 
vgrajuje (dopolnjuje) v temeljne planske dokumente občin in regije; zato 
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je na osnovi projekta Po poteh dediščine brez meja in dopolnitve tega 
gradiva skozi pričujočo izdelavo RPP dan po našem mnenju zadosten 
poudarek zlasti na tistih razvojnih elementih (področjih), ki bodo ključno 
vplivala na razvoj podeželja tega območja 

• prvenstveno smo se opredelili (kar narekuje tudi metodološki pristop 
projektov po poteh dediščine) za pristop od »spodaj navzgor«, t.j., da smo 
razvojne usmeritve, programe in projekte oblikovali na osnovi iniciativ s 
»terena« (delavnice, sestanki, verifikacija projektov iz projektov 
CRPOV,..) 

• zaradi specifičnosti dosedanjega razvoja slovenskega območja Istre in 
problematike razvoja v prihodnosti smo pri izdelavi RPP upoštevali tudi 
pristop glede na značilnosti območja, kar zahteva oblikovanje 
razpoznavne skupne razvojne vizije. Ta pa temelji na ohranjanju in 
trženju naravnih in kulturnih vrednot, krepitvi identitete prostora in 
prebivalcev podeželja Istre. 

 
V okviru uvajalne faze so bile dodatno izvedene delavnice, upoštevaje že izvedene 
delavnice in delo na terenu iz preveritvene faze. Upoštevali so se tudi rezultati in analize 
iz projektov CRPOV in številnih samostojno izvedenih večdnevnih razvojnih, krajinskih 
in arhitekturnih delavnic v posameznih naseljih podeželja (npr. Kubed, Dekani, Podgorje, 
Hrvatini,…), poglobljeno pa se je pristopilo k analizi že izdelanih področnih študij in 
gradiva. 
 
Pri oblikovanju skupnih vsebin in dopolnitev v okviru prijave za izdelavo RPP občin 
Koper, Izola in Piran so partnerji izrazili interes glede oblikovanja skupne razvojne vizije 
in v skladu s tem izdelave Razvojnega programa podeželja na temelju ugotovitev: 

- da območje predstavlja zaokroženo geografsko celoto, za katerega je mogoče 
ugotoviti skupne značilnosti, ki območje zaradi specifičnosti in edinstvenosti 
ločijo od drugih in tako omogočajo razpoznavnost od drugih, 

- da so se značilnosti izkazale kot pomembne že v času izdelave različnih lokalnih 
projektov in programov (CRPOV, Po poteh dediščine in drugih) in bile 
upoštevane pri izdelavi in realizaciji projektov; 

- da je mogoče med že izvedenimi projekti in projekti v pripravi poiskati vsebinsko 
povezanost, da se med seboj dopolnjujejo in bodo z novo oblikovanimi projekti, 
ki bodo nastali v času izdelave in izvajanja Razvojnega programa podeželja, 
zagotavljali celovitost in trajnost izvajanja programa, hkrati pa omogočali širše 
povezovanje, 

- da so bile vključene različne skupine lokalnih partnerjev, ki lahko s svojimi 
idejami, izkušnjami, znanjem in sredstvi tvorno prispevajo k oblikovanju skupnih 
razvojnih usmeritev: občine in lokalne skupnosti, svetovalne službe, javne 
institucije, vladne in nevladne organizacije, združenja, društva, posamezniki, 

  
V skladu z metodološkimi navodili v razpisni dokumentaciji za pripravo Razvojnega 
programa podeželja se je pristopilo k: 

- zbiranju informacij 
- analizi terena, območja 
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- izvedbi delavnic. 
Pri ocenjevanju vseh elementov dopolnitve, že pred samo izvedbo delavnic, je bilo 
potrebno najprej zbrati čim več različnih informacij o lokacijah, ki jih nameravamo 
vključiti v turistični produkt. V to pridobivanje podatkov se je vključilo lokalno 
prebivalstvo, številne nevladne organizacije, predstavnike ustreznih strokovnih institucij 
in predstavnike strokovnih služb, ki imajo vedenje o svojem prostoru. Del teh podatkov 
je bilo že pridobljen tudi na preveritvenih delavnicah v sklopu izvedbe projekta Po poteh 
dediščine brez meja. Te podatke se je moralo preveriti na terenu in pridobiti številne 
nove. Opraviti je bilo potrebno ogled lokacij in primerjavo informacij s trenutnim 
stanjem ter izvedbo delavnic (po potrebi pa tudi dodatno posredovanje informacij in 
prenos primerov dobrih praks iz drugega okolja), pri tem pa je strokovna ekipa tudi 
vrednotila in analizirala pridobljene podatke. 
 

 

 

Razprave znotraj strokovne ekipe so nam pomagale razumeti mnenja drugih 
strokovnjakov in s tem lažje določevanje skupnega pristopa. Zunanji strokovnjaki so o 
svojih ocenah in mnenjih razpravljali skupaj z lokalnimi. Tako se je lažje prišlo do 
skupne ocene, skupnega mnenja in predvsem medsebojnega zaupanja. S pomočjo 
interaktivnih delavnic in različnih izobraževanj se doseže konsenz kateri projekti so 
najprimernejši in najnujnejši za izvedbo. 
 
V okviru aktivnosti delavnic in okroglih miz ter sestankov so bile vključene različne 
ciljne skupine: kmečka, gospodarska, nosilci obrti, turistične kmetije, turistična društva, 
kulturna in druga društva, potencialni investitorji, podjetja, strokovnjaki – izvajalci, 
projektni sveti CRPOV in vinske turistične ceste itd. S sodelovanjem na delavnicah ter 
drugih strokovnih srečanjih in sestankih se je širila mreža vključenih, obenem pa se je 
povečevalo in utrjevalo partnerstvo.  
 
 
V prilogi elaborata Razvojni program podeželja za območje občine Koper, Izola in Piran 
je zbrana dokumentacija o organizaciji in izvedbi številnih delavnic ter sestankov v 
smislu priprave ustreznih podlag za izvedbo elaborata.  
 
 
1.2.3. Potek izvajanja delavnic  
 
V času izvajanja preveritvene faze so bile organizirane in izvedene številne delavnice in 
druge oblike skupnega delovanja, povezovanja in druženja velikega števila predstavnikov 
javnega, zasebnega in nevladnega sektorja. Naj poudarimo, da je bilo že v preveritvenih 
aktivnostih  projekta Po poteh dediščine brez meja vzpostavljeno sodelovanje in 
povezovanje najrazličnejših akterjev v okolju, kjer je bil uporabljen pristop »od spodaj 
navzgor«. Znotraj predlaganega projektnega območja so bile izvedene tri interaktivne 
delavnice na različnih lokacijah, kjer so se udeleženci temeljito seznanili s posameznimi 
elementi potrebnimi za oblikovanje razvojnega programa podeželja. Poleg tega sta bili 
izvedeni  strokovni ekskurziji s ciljem spoznavanja dobrih praks, (projekt Po poteh 
dediščine Dolenjske in Bele Krajine) ter »interna« strokovna ekskurzija znotraj 
projektnega območja treh vključenih občin, s ciljem spoznavanja elementov produkta ter 
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krepitve in utrjevanja medsebojnih odnosov med akterji delavnic, potencialnih partnerjev 
v projektu. Ob zaključku preveritve uvajalne faze, z namenom učinkovitega informiranja, 
je bila ob prisotnosti predstavnikov sedme sile izvedena zelo odmevna zaključna 
predstavitev.  
V času izvajanja uvajalne faze, projekt Po poteh dediščine brez meja, je bilo izvedenih  
sedem delavnic na sedmih različnih lokacijah, s ciljem socialne presoje sprejemljivosti 
okolja. Vzpostavljeni so bili mnogi kontakti med sodelujočimi v projektu ter opravljene 
strokovne analize najrazličnejših institucij delujočih v projektnem okolju. Izvedeni sta 
bili tudi dve (na sredini izvedbe projekta in ob zaključku projekta) predstavitvi 
opravljenega projektnega dela ter doseženih rezultatov projekta.  
 
Tudi v fazi dopolnitve razvojnega programa podeželja in vzpostavitve LAS so bile 
izvajane delavnice na podeželju vseh treh sodelujočih občin. Že ob sami  prijavi so se 
izoblikovala področja, kjer se je želelo izvesti še dodatne aktivnosti s ciljem, da se okolje 
informira in animira glede primernega delovanja in načrtovanja na področju vsebin 
projektov, ki bi bili lahko predmet prijave v programu LEADER, 2007 – 2013. Glede na 
poznavanje specifičnosti okolja in potreb v okolju so se izluščila naslednja področja:  
 

 Diverzifikacija podeželskega gospodarstva v smislu izboljšanja kakovosti 
življenja (Turizem in podjetništvo),  

 Povečanje konkurenčnosti v kmetijstvu,  
 Izboljšanje okolja in krajine - Okoljevarstveni ukrepi na podeželju in  
 Pravilna raba kulturne dediščine na podeželju.  

 
V obdobju dopolnitve programa je bilo izvedenih 12 delavnic in sicer 3 delavnice ob 
koncu leta 2005 ter ostalih 9 delavnic v zimsko pomladanskem delu leta 2006. Delavnice 
so potekale na različnih lokacijah v vseh treh v programu sodelujočih občinah.  
 
V prvem sklopu delavnic je bil poleg motivacijsko animacijsko informativnih vsebin 
poudarek na seznanitvi udeležencev z osnovnimi principi in načinom delovanja LEADER 
ter na predstavitvi vzvodov pospeševanja podjetništva in koriščenja potencialov 
podeželja v navezavi s turizmom v štirih sklopih. Paralelno ob tem je potekalo oziroma je 
bilo organizirano tudi neformalno srečanje udeležencev delavnic,  potencialnih 
partnerjev, s ciljem izoblikovanja širšega nabora projektov vezanih na podeželje, kar je 
znatno pripomoglo k lažjemu oblikovanju projektov ob zaključku delavnic. 
 
V drugem sklopu delavnic so udeleženci prisostvovali strokovni razlagi in informiranju s 
področja kmetijstva in možnostjo povečanja konkurenčnosti v kmetijstvu s aktivnostmi 
vezanimi na pridobivanje sredstev za razvoj podeželja. Ravno tako so bili seznanjeni z 
ukrepi za izboljšanje kakovosti kmetijske predelave in ukrepi za prestrukturiranje in 
obnovo proizvodnega potenciala. 
 
Tretji sklop delavnic je udeležencem nudil izobraževanje o ekosistemu in aktivnostih 
človeka znotraj njega ter doseganje trajnostne rabe ekosistemskih dobrin, prav tako pa 
tudi uslug oziroma razvoja servisnih dejavnosti ter ohranitev njihove celovitosti z 
možnostjo koriščenja ekomeridijacijskih metod. Istočasno so bila predstavljena tudi 
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področja, ki sodijo v Naturo 2000 in ogrožene vrste živali, rastlin in habitatov 
programskega območja. 
 
Četrti sklop delavnic pa je udeležencem ponudil izobraževanje v smislu pravilnega 
vrednotenja kulturne dediščine in pravilne raba le-te. Predvsem pa se je z aktivnim 
sodelovanjem udeležencev oblikovalo nekakšno listo potencialnih projektov, ki naj bi bili 
vključeni v posamezne programe z možnostjo kandidiranja na finančna sredstva za razvoj 
podeželja v naslednjem programskem obdobju.  
 
 
1.3. Pregled obstoječih razvojnih dokumentov 
 
Pomembnejši razvojni dokumenti in projekti, ki so upoštevani pri izdelavi RPP: 
 
• Inicialni razvojni program za zgornjo Rižansko dolino 

Projekt je potekal v letu 1995 in je obsegal zanimivo območje kraškega roba s 
specifičnimi razvojnimi posebnostmi, ki se kažejo v  naravnih značilnostih in 
omejitvah, bogati kulturni dediščini ter ugodnih pogojih za razvoj kmetijstva in 
dopolnilnih dejavnostih (turizem). Iz projekta izhajajo nekateri že realizirani 
posamezni individualni projekti (gostinstvo). 

 
• CRPOV Lopar  

Začetek 1995; projekt je obsegal območje vasi, ki se ponaša z aktivnim delovanjem 
prebivalcev na vseh področjih. Rezultat projekta je ureditev vaškega muzeja v 
obnovljenem objektu, ureditev centra vasi, urejanje okolice, tematskih poti,… 
Projekt z razvojnim motivom »Lopar – ponovno oživljena tipična istrska vas« je 
postal osnova tudi za posamezne individualne projekte. 

 
• CRPOV za Osapsko dolino 

S kmetijskega vidika bogato Osapsko dolino dopolnjujejo tudi možnosti turizma in 
športnega delovanja – plezanja v znani Osapski steni. Še posebej se Osp ponaša s 
kulturnim delovanjem domačinov, kar je skupno privedlo do zanimivih skupnih in 
individualnih iniciativ, projektov in dejanskih rezultatov. Projekt se je začel izvajati 
v letu 1997, posameznim projektom pa ponuja osnovo za realizacijo še dandanes. 
Med rezultate projekta štejemo obnovo poti iz vasi do plezalne stene, ureditev 
vaškega doma, izvedbo privatnih projektov. 

 
• CRPOV Gradin  

Začetek 1999; Območje KS Gradin predstavlja najbolj oddaljeni predel zaledja 
občine Koper, kjer se je kot razvojni motiv oblikovalo geslo »Prepoznavna ponudba 
dediščine območja Dragonje«. Območje je izrazito agrarno vendar pa kaže razvojne 
spodbude usmerjati v: zaustavitev negativne stopnje rasti prebivalstva,  
pospeševanje razvoja kmetijstva (ekološko kmetovanje) z dopolnilnimi 
dejavnostmi, obrtjo in turizmom, ohranjati in  tržiti naravno in kulturno dediščino, 
revitalizirati in obnavljati posamezne propadajoče vasi itd. Izvedbeni projekti: 
ureditev lokalne ceste, zagon privatnih iniciativ. 
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• CRPOV Boršt in Glem  

Območje vasi Boršta, Glema (in Laborja) je čeprav locirano v sredini zalednega 
prostora Šavrinije, bogato po razvojnih potencialih kmetijstva kot tudi naravne in 
kulturne dediščine, s katero se Istra ponaša. To obojestranskost poudarjajo tudi 
razvojni motivi kot glavni generatorji razvojnih možnosti in ki poudarjajo: bližino 
obalnih turističnih mest, kulturno-zgodovinsko dediščino, razvoj kmetijske 
dejavnosti (vinogradništvo, oljkarstvo, predelava kmetijskih produktov), turistično-
rekreacijske programe v povezavi z dolino Dragonje. Kot viden rezultat štejemo 
ureditev kulturnega doma v Glemu. 

• Inicialni razvojni program za Krkavče, Puče, Koštabono in Brič  
Inicialni načrt zavzema širše območje štirih vasi v zaledju slovenske Istre kjer so 
krajani močno zainteresirani za nadaljnji razvoj. Izpostavljeni so bili problemi 
osnovne prometne in komunalne infrastrukture, izjemna naravna in kulturna 
dediščina s slikovito dolino Dragonje pa je doprinesla k uveljavljanju razvojnih 
zamisli na drugih področjih (turizem, tematske poti, dopolnilne dejavnosti, 
kmetijstvo,..). Poleg urejanja vaških poti se projekt realizira v obnovi tematskih poti 
ob vodnih virih in zajetjih. 
 

• Krajinske razvojne in prostorske delavnice za naselja: Kubed, Hrvatini, Dekani, 
Podgorje, Smokvica, Šmarje, Abitanti ter dolina Dragonje 

Zlasti na območju občine Koper je bilo izvedenih v zadnjem obdobju nekaj let več 
razvojnih in prostorskih delavnic za naselja: Kubed, Hrvatini, Dekani, Podgorje, 
Smokvica in Šmarje. Delavnice pod vodstvom Biotehnične fakultete Ljubljana in 
FAGG Ljubljana so bile praviloma več dnevne in so bile izjemno uspešne, v nekem 
smislu nadomestilo za program CRPOV. 

 
• Posebej je v letih 2003 in 2004 potekal projekt revitalizacije in obnove vasi Abitanti 

(projekt sofinanciran iz programa Phare CBC), ki kot pilotni projekt že dalj časa 
poizkuša oživiti zapuščeno vas na robu Slovenske Istre. 

 
• Dolina Dragonje spada v naravne bisere zalednega območja Istre. Projekt 

zavarovanja in upravljanja območja bo dolino ustrezno opredelil kot krajinski park in 
z primernimi ukrepi in režimom upravljanja definiral izrabo in trženje njenih vrednot. 

 
• CRPOV Cetore:  

Izvedbena projekta Zadružni dom v Cetorah je potekala v letu 1999. Naloge 
projekta so vključevale vsa obnovitvena dela, ki so potrebna za obnovo in 
usposobitev dvorane zadružnega doma. Obnovljena je bila osrednja dvorana, ki 
služi za kulturno in družabno življenje v kraju Cetore. Istočasno se je delno uredila 
tudi okolica Zadružnega doma Cetore.  

 
• CRPOV Šared 

Izvedba večnamenske športne ploščad v Šaredih. Projekt se je začel izvajati v letu 
1999, dela so potekala do leta 2002. Zgradila se je večnamenska ploščad, ki dobro 
služi svojemu osnovnemu namenu, rekreaciji krajanov vasi Šared in okolice. V 
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projektnih nalogah je bila vključena tudi ureditev igrišča, ureditev okolice 
rekreacijskih površin ter zgrajena razsvetljava.  

 
• CRPOV Padna, Nova vas, Sv. Peter in Sečovlje 

Program CRPOV se je v občini Piran pričel z uvajalno fazo v letu 1998 in je podlaga 
kasnejšim projektom urejanja vaških središč in opremljanju tematskih poti. 
V okviru programa CRPOV v obdobju 2000 – 2004 je bila izdelana študija – sledilni 
poskusi virov onesnaženja izvira Lokva v Sv. Petru in izdelana tehnična 
dokumentacija ter izvedene obnove stavbne kulturne dediščine (nekatere še niso 
zaključene), med katerimi velja posebej izpostaviti: 
- ureditev vaških objektov kot npr. stara kmečka hiša  v Novi  vasi 
- prizidek h kulturno-gostinskemu centru v Sv. Petru  
- obnova  studenca v Novi vasi  
- obnova studenca pod cerkvijo v Padni, vključno z dostopno potjo do studenca 
- ureditev sanitarij v galeriji Božidarja Jakca v Padni. 

 
Pod naslovom izvajanja programa CRPOV so bila v skladu z izdelanimi projekti 
izvedena nekatera večja ureditvena oz. vzdrževalna dela na škarpah ter na ne 
kategoriziranih občinskih poteh (ureditev propustov, odvodnih kanalov, posutje 
gramoza) na lokacijah v Padni (Kortina), v Novi vasi (Naret) in v Sv. Petru 
(Šterenci, Kameškina). 
 
Preko občinskega programa CRPOV  je vseskozi posvečena skrb tudi  promociji 
podeželja v smislu dodatne turistične ponudbe na območju občine Piran kot tudi 
širše (območje Istrske vinske turistične ceste).  Pri tem gre izpostaviti predvsem 
nekatere aktivnosti, izvedene v okviru omenjenega programa:  

 
- vzpostavitev in označitev rekreacijskih poti (pešpoti, jahalne poti), ki povezuje 

vasi in naselja vseh treh obalnih občin ( Korte, Krkavče, Padna, Nova vas, Sv. 
Peter, Krog nad Sečovljami) in se navezujejo na bodoči projekt pešpoti ob 
vodnih virih za območje vasi Krkavče, Puče in Koštabona; pešpoti so označene 
z usmerjevalnimi tablami in piktogrami ter s planinsko markacijo (potrebne so 
še dopolnitve); 

 
- postavljene so bile štiri panoramske table v vaseh Padna, Nova vas, Sv. Peter in 

Sečovlje ter ena informacijska tabla v Sečovljah; v letu 2005 pa je predvidena 
izdelava in postavitev še ene panoramske table na območju naselja Dragonje; 

 
- oblikovana in izdana je bila zloženka »Piransko podeželje« (v slovensko-

italijanski  ter angleško-nemški različici), katere vsebina je usklajena z vsebino 
štirih panoramskih tabel ter projektom vinske ceste; 

 
- v oktobru 2004 je bil izveden promocijski pohod po piranskem podeželju ter s 

tem v zvezi izveden test hoje za zdravje srca in ožilja (v sodelovanju z 
Zdravstvenim domom Piran, Društvom za zdravje srca in ožilja in Turističnim 
društvom Sečovlje). 
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• Vinske poti 
Posebni značaj in pomen za podeželje Slovenske Istre in tudi krajev pod Kraškim 
robom ima del vinske istrske poti, ki predstavlja pomemben del celovite ponudbe 
podeželja in krajev Bržanije in Šavrinije. Nekateri specifični elementi ponudbe 
istrske vinske ceste so: osmice, znane sorte vin kot dolski muškat, istrski refošk in 
malvazija, istrski pršut, šparglji in tartufi,... V kontekst vinske ceste nedvomno sodi 
tudi ponudba oljčnega olja in oljčnih poti. 
Projekt Istrske vinske turistične ceste (VTC) nastaja že nekaj let kot regijski projekt 
treh obalnih občin. Do sedaj je bila izvedena postavitev informativnih in 
usmerjevalnih tabel, popis in ocenjevanje ponudnikov, izdelava zgibanke ter 
kataloga ponudbe v slovenski in angleško nemški verziji. Z nadaljevanjem projekta 
VTC želimo predvsem dopolniti ponudbo tematskih poti obravnavanega območja. 
Gre pravzaprav za avtohtono kulinarično ponudbo ki poleg vina zajema značilne 
proizvode teh krajev. Ta sklop kaže obravnavati predvsem s programskega in 
promocijskega vidika ter vidika trženja skupnega turističnega produkta.  
 
Izhodišča za nadgraditev VTC: 
1. Organizirati dogodke – prireditve, ki bi privabljale obiskovalce (dnevi odprtih 

vrat, dnevi istrske kuhinje, dnevi tartufov,  trgatev, obiranje oljk......)  in jih 
povezati s tistimi, ki že obstajajo (Praznik Refoška, martinovanja,   Malvazija-
žlahtni okus Mediterana, Dnevi kakijev, obiranje županove oljke, zanimivejše 
šagre in krajevni prazniki,...) 

2. Vzpostaviti sistem rednega  preverjanje ponudnikov (ali izpolnjujejo 
dogovorjene minimalne kriterije) ocenjevanja  po kakovosti ponudbe (kot npr. 
hotele z zvezdicami), saj na ta način vzpodbujamo kakovost ponudbe,  
obiskovalcem pa ponudimo čim bolj verodostojno informacijo, kakšno 
ponudbo lahko na posamezni točki pričakujejo  

3. Organizirati ocenjevanja in nagrajevanja  (najboljša osmica, najlepše urejena 
kmetija ali vinska klet, najboljše vino vinske ceste...), kar bi prav tako 
vzpodbujalo k izboljševanju kakovosti ponudbe  

4. Animirati ponudnike k izboljševanju ponudbe z organiziranim 
izobraževanjem  (delavnice, seminarji, ekskurzije)   

5. Vzpostaviti pomoč in svetovanje pri urejanju stavb in okolice 
6. Nuditi administrativno pomoč pri sodelovanju na razpisih za pridobivanje 

razvojnih  sredstev 
7. Vključiti vinsko cesto  v promocijske projekte in predstavitve občine 
8. Pripraviti nekaj predlogov za eno ali več dnevne izlete po vinski cesti 
9. Seznanjati agencije s ponudbo na vinski cesti 
10. Skrbeti za sprotno ažuriranje informacij o ponudbi (kdaj je kakšna osmica 

odprta, kdaj bo trgatev, kje je možno kupiti oljčno olje,...) in posredovanje le 
teh turističnim pisarnam, agencijam in info-točkam 

11. Povezati ponudbo na vinski cesti z ostalimi oblikami turistične ponudbe na 
podeželju: planinske in pohodniške poti, jahalne poti, poti kulturne in naravne 
dediščine, obisk razglednih točk,... 

12. Povezati in uskladiti projekt vinske ceste z ostalimi projekti (konjeniške steze, 
pohodne poti, itd..), da bi skupaj lahko pridobili in združili več virov za 
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realizacijo projektov, ki vsi skupaj bogatijo turistično ponudbo in pospešujejo 
razvoj zaledja 

13. Označitev vinske ceste bi bilo potrebno postopoma izpopolnjevati in 
izboljševati 

14.    Permanentna skrb za pripravo in izvedbo promocijskega materiala 
 
 

• Pot zdravja in prijateljstva - Parenzana 
Projekt predstavlja obnovo stare železniške proge med Trstom in Porečem, v 
SLoveniji pa poteka pretežno v obalnem pasu treh občin. Obnova trase bo služila 
predvsem za kolesarske in druge rekreacijske namene, nanjo pa se navezuje mreža 
ostalih kolesarski in pešpoti iz zaledja. Projekt je stekel leta 1998 in se je deloma 
sofinanciral tudi iz EU sredstev, v zadnjem času pa tudi iz državnih virov (kot del 
primarne državne kolesarske mreže). 

• Po poteh dediščine brez meja, 
Projekt Phare CBC Slo/It. 2001, Sklad za male projekte, začetek 2003, zaključek 
2004;  
V projekt so zajete vse tri obalne občine. Osnovni namen projekta je revitalizacija 
podeželja z vključevanjem objektov in območij naravne in kulturne dediščine kot 
elementa turistične ponudbe na prostoru Slovenske Istre in sicer z vzpostavitvijo 
regionalne mreže naravnih in kulturnih znamenitosti in turističnih storitev, ki je 
oblikovana v okviru določene turistične ponudbe, ki naj bi turistom omogočala 
zanimivo in pestro bivanje na obravnavanem območju v času počitnikovanja. 
Projekt je interdisciplinarno zasnovan. 
V zaključni fazi projekta je bila realizirana tudi izdaja promocijske brošure Dežela 
skritih zakladov.  
 

•   Program varstva okolja za območje Slovenske Istre 
Namen izdelave Programa varstva okolja je vzpostaviti sistem postopnega 
izboljševanja kakovosti okolja po občinah. To je načrt dela treh občin v letih 2002 – 
2005 in dalje. Pripravljen je na osnovi ugotovitev o najpomembnejših problemih 
varstva okolja. Najpomembnejše naloge so zagotavljanje pitne vode, varovanja 
morja in  zraka ter izboljšanje organiziranosti, financiranja in nadzora nad okoljem.. 

 
• Strategija regionalnega razvoja Slovenske Istre  

Projekt se je izvajal v letih 1999, 2000 in 2001 s pomočjo flamskih strokovnjakov. 
Po obsegu je zajel območje vseh treh obalnih občin v celoti in vsebinsko vsa 
delovna področja oz. strateško pomembne sektorje. Izdelana je bila temeljita analiza 
stanja in problemov, Swot analiza, sektorska poročila domačih in tujih 
strokovnjakov ter predlog strategije regionalnega razvoja z elementi za regionalni 
razvojni program. Gradivo je vsebinsko – strokovno zelo bogato in je bilo tudi po 
organizacijski plati izjemno.  
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2. PREDSTAVITEV OBMOČJA  
 
 
2.1. Problematika območja vključenega v razvojni program  
 
Razvojni trendi na območju Slovenske Istre so v zadnjih desetih letih dokaj ugodni. Po 
transformacijski krizi na začetku devetdesetih, takrat so bila nekatera nosilna podjetja v 
težavah, težave so bile prisotne tudi v turizmu, se je položaj v zadnjih letih izboljšal. To 
velja predvsem za poslovanje podjetij, ki že vrsto let poslujejo dobro. Sama regija, kljub 
majhnosti, saj spada med manjše slovenske regije, je ena od najhitreje razvijajočih regij, 
ki v zadnjih letih vztrajno izboljšuje svoje rezultate.  
 
Uspešnost regije kaže tudi največji porast števila prebivalcev po letu 1981 med vsemi 
regijami. Povečuje se tudi ekonomska moč prebivalstva, merjena z višino bruto osnove za 
dohodnino na prebivalca, saj le-ta presega slovensko povprečje in sicer se razlika 
povečuje. K temu so pripomogli ugodni poslovni rezultati poslovnih subjektov v zadnjih 
letih, ki so bili razen leta 1996 zelo dobri. Podjetja v regiji so izvozno usmerjena in so 
dobičkonosna, saj je neto dobiček na zaposlenega nad slovenskim povprečjem. Regija je 
tudi dokaj podjetniško aktivna.  
Vendar zgoraj navedeno stanje velja predvsem za razviti del regije, t.j. območje, ki 
zajema večja mesta in naselja ob sami obali (mestno in primestno območje). V notranjosti 
obravnavanega področja, na podeželju je slika povsem drugačna. Prisotna je 
problematika opuščanja kmetovanja, zaraščanja krajine, neurejenega lastništva, 
izseljevanje prebivalstva v gospodarsko razvita mesta, propadanje stavbnega fonda na 
podeželju, propadanje naravne in kulturne dediščine, neurejene razmere na 
infrastrukturnem področju, razdrobljen fond kmetijskih zemljišč. Zaledno območje ostaja 
tako gospodarsko, socialno in demografsko nerazvito. Tu so prisotni trendi deagrarizacije 
in negativne stopnje rasti števila prebivalcev, mnogokje pa imajo tudi večje težave z 
opremljenostjo primarne infrastrukture (ceste, kanalizacija in tudi vodovod). Vendar pa 
se negativni trendi razvoja postopoma umirjajo zlasti v nekaterih večjih ruralnih naseljih, 
ki so dostopnejša in bližja mestom ob obali. Podeželje postaja s svojimi ohranjenimi 
bogatimi ambientalnimi vrednotami in arhitekturo zanimivo za ponovno naselitev 
(vikendi) ali celo trajno nastanitev prebivalcev – domačinov, ki živijo sedaj v 
prenaseljenem mestnemu okolju. Opazen je tudi trend ostajanja mlajših prebivalcev in 
družin na podeželju zaradi dražjih bivalnih pogojev v mestu. 
 
Kot posledice izpraznitve podeželja in njenega ponovnega oživljanja lahko ugotovimo: 

- ni razvit odnos do ohranjanja kulturne krajine, naselbinske dediščine oz. do 
posameznih objektov kulturne dediščine, 

- v pretežnem delu naselij, ki so še pred desetletji imele izrazite spomeniške 
lastnosti, smo priča degradaciji in neustrezni obnovi stavbne dediščine ter 
neustrezni poselitvi in posegom v kulturno krajino, 

- stare stavbe nadomeščajo z novimi, ki so praviloma drugačne in enake hišam v 
predmestjih obalnih mest. Spreminja se zunanja podoba in funkcionalna zasnova 
naselij, 

- pri obnovah in nadomestnih gradnjah stavbno dediščino degradira toga uporaba 
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tehničnih predpisov, ki veljajo za nove gradnje, 
- v večini primerov ni rešeno lastništvo stavb in drugih objektov, kar velja tudi za 

stavbna zemljišča, na katerih je možna novogradnja, 
- starostna in socialna struktura prebivalcev v območju naselbinske dediščine nista 

ugodni,  
- komunalna infrastruktura je zastarela, prometne rešitve niso ugodne, 
- zavest o vrednotah kulturne dediščine je slabo razvita. 

 
Osnovna gospodarska aktivnost na tem območju ostaja kmetijstvo1, čeprav so domačini 
pretežno zaposleni izven domačega kraja in jim kmetijstvo predstavlja le dopolnilno 
dejavnost. V gospodarskem pogledu torej na območju koprskega zaledja prevladuje 
kmetijstvo, pri čemer je izpostavljen tip mešanega kmečkega gospodarstva. Pogoji za 
kmetijsko dejavnost so sorazmerno ugodni tako za poljedelstvo, živinorejo, 
vinogradništvo, sadjarstvo (predvsem oljkarstvo), pa tudi za zelenjadarstvo. Sicer pa je 
večinoma raba zemljišč s precej mešanimi kulturami, še posebno okrog vaških naselij. 
Smiselno je vsekakor vzpostavljati in nuditi oporo ekološki obliki kmetovanja, integrirani 
pridelavi sadja (češnje, oljke, trte), pomemben je razvoj različnih oblik turizma oz. 
ponudbe na kmetijah (osmice, izletniške kmetije, kmetije odprtih vrat, vinotoči, 
apartmaji…). V današnjem času si ljudje želijo pristnega stika z naravo, radi izbirajo 
aktivne počitnice in vse to jim istrsko podeželje lahko nudi. Prav različne oblike 
kmečkega turizma so ključnega pomena za razvoj podeželja v kateremkoli prostoru, saj 
prav druženje ljudi odpira vrsto možnosti za razvoj posameznih, kot tudi dopolnilnih 
dejavnosti. Na tem območju je vsekakor glavni problem reševanje lastništva zemljišč in 
objektov2. Ljudje se zaradi teh vzrokov zelo težko odločajo za posamezne investicije. Ker 
ekološko kmetovanje pridobiva na pomenu, velja tu izpostaviti celotno priobalno 
podeželje, ki ima za tak način kmetovanja dobre pogoje. Glede na to, da se je kmetijstvo 
precej opustilo, niti na zemljišču niti v uporabljeni tehnologiji ni ekološko spornih 
ostankov. Tako lahko ostane vsa kmetijska pridelava (vinogradništvo, sadjarstvo, 
poljedelstvo in zelenjadarstvo) ekološko čista. 
 
Za to območje je bližina obalnih mest predstavljala velik pomen nekoč in ga predstavlja 
še danes. Še posebno Koper in Trst, pa tudi ostala obalna mesta, so bila za okoliške 
kmete velik tržni porabnik za najrazličnejše pridelke kot so sadje, vrtnine, jajca in meso. 
Hkrati ta mesta ves čas nudijo mnogim prebivalcem iz zaledja delovna mesta ali različne 
vire zaslužka. Po drugi strani pa so meščani tudi potencialni izletniki, ki bi obiskovali 
bližnjo okolico in tam preživljali prosti čas. 
 
Dejstvo je, da so se s problematiko razvoja podeželskega prostora Slovenske Istre v 
preteklem razdobju ukvarjale pretežno občine same, ki so z lastnimi sredstvi in ukrepi ter 
deloma s pomočjo države uspevale delno zaustaviti nagel trend umiranja vasi, 
izseljevanja prebivalcev in propadanje stavbnega fonda ter bogate kulturne in naravne 

                                                 
1  Obit in male gospodarstvo sta prisotna v manjšem obsegu. 
2  Ker je beneška zakonodaja omogočila drobitev parcel ob dedovanju, je povsod na Primorskem 
zemljišče razdrobljeno do nefunkcionalnosti. Majhne parcele za lastnike niso več pomenile vrednosti in se 
zanje tudi niso več zanimali. Tako imamo mnogokrat stanje izredno majhnih parcel brez opredeljenih 
znanih lastnikov. 
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dediščine. Z izgradnjo osnovne komunalne in prometne infrastrukture so bili prebivalcem 
na podeželju dani osnovni pogoji za bivanje. Zlasti v zadnjem desetletju pa so novi načini 
in razvojni programi spodbujanja razvoja podeželja, kot npr. CRPOV, pospešili 
načrtovanje razvoja posameznih krajev, nastajanje idej in privatnih iniciativ, kar je imelo 
pozitivne učinke v nekaterih mikro okoljih. Na obravnavanem območju podeželja 
Slovenske Istre je pokritost s temi programi velika, proti pričakovanju pa je rezultat 
vseeno premajhen. Nesporno pripomore k temu specifičnost širšega regionalnega 
prostora in bližina razvitega obalnega območja, državne meje in tradicionalne istrske 
identitete. 
 
Regijsko razmišljanje načrtovanja razvoja podeželja se v zadnjem času kaže skozi 
regionalne  
 
razvojne programe in projekte za posamezna področja, kot so se v občinah opredelili v 
okviru temeljnih razvojnih dokumentov regije (Regionalni razvojni program za Južno 
Primorsko), v okviru strategij in planov posameznih občin ter v okviru mnogih projektov, 
ki nastajajo skozi različne programe, tudi čezmejno sodelovanje. To bogastvo oblik 
načrtovanja in implementacije gospodarskega in družbenega razvoja poudarja načrtovalni 
in projektni pristop na nivoju več občin, še posebno pa v tem prostoru, ki je izjemno 
občutljiv. 
 
 
 
2.2. Splošna predstavitev območja Slovenska Istra 
 
Slovensko Istro, tako kot preostale dele Istre, lahko občutimo kot deželo bližje morju - 
modro Istro, in deželo bližje srcu - zeleno Istro. Slovenska obmorska mesta in znana 
obmorska letovišča so celovito predstavljena v več različnih publikacijah in vodnikih. Za 
naravno zaledje naše obale, zeleno Istro pa lahko rečemo, da še naprej živi svoje 
spokojno, odmaknjeno, romantično in skrivnostno življenje. To izhaja iz zgodovinskega 
dejstva, da je zaledje stoletja gostilo popolnoma druge narode in kulture (Slovani, 
navezani na zemljo), kot le za nekaj lučajev odmaknjena obala (Romani, navezani na 
morje). Oboji so bili tako navezani vsak na svoje, da so se »mešali« samo toliko, kolikor 
je bilo za življenje nujno potrebno. Ta življenjska nuja je nekoč silila skoraj vsako 
Istranko, da je vstajala sredi noči, dan za dnem, ob dežju in burji, in z osličkom 
otovorjenim z jajci, zelenjavo, kruhom ali mlekom, pešačila v Trst, Koper, Buje, da čim 
bolj ugodno proda svoje pridelke. 
Drugod so si cele države ali gorski in nižinski svet v marsičem bolj sorodni kakor pri nas 
zaledje in obala Slovenske Istre. In ta samosvoja naravno povezana različnost, ki se je 
ohranila do danes, je pravzaprav najbolj pristna zapuščina tega prostora. 
 
Slovenska Istra je že skoraj udomačeno ime za eno najbolj privlačnih in vznemirljivih 
področij v Srednji Evropi. Rodovitnost tal, sredozemsko podnebje in bližina morja so tu 
že v preteklosti določali in usmerjali življenje. Ljudje so se ukvarjali predvsem s 
kmetijstvom, živinorejo, obrtjo, ob morju pa s solinarstvom in ribolovom. Turizem in 
industrija sta se začela razvijati šele konec 19. stoletja, najbolj pa po drugi svetovni vojni. 
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Na burno zgodovino in stisko istrskega človeka, ki jo je po svojem prepričanju 
premagoval z iskreno in grobo vernostjo, kaže nad 100 cerkva in cerkvic ter kdo ve 
koliko kapelic, ki so raztresene na celotnem področju. Na tem območju je narava 
radodarna z množico prelivajočih se potokov, hudournikov, rek in rečic, ki v mehkem 
flišu oblikujejo pravljico o lepoti tega dela sveta. Nad dolinami in griči dremajo strnjene 
vasi in zaselki, ki dajejo tako svojstven pečat krajini. Poti speljane po pobočjih teh gričev, 
nam odpirajo najlepše razglede daleč naokoli. To so kraji neštetih možnosti za oglede, 
izlete, sprostitev, romantiko, avanture, spoznavanje in raziskovanje z blagodejnim 
mediteranskim podnebjem, neonesnaženo naravo, s svojstvenimi in ponosnimi Istrani, v 
skoraj neodkritem območju, z zape1jivim mirom in tišino in še bi lahko naštevali. Pravi 
raj bodo tukaj odkrili ljubitelji rastlinskega in živalskega sveta. Privlačnost 
obravnavanega področja pa so povečali še podjetni Istrani s pristno domačo kuhinjo, 
jahalnimi centri, vodenimi izleti itn., ki vnašajo na to področje dodatno, okolju prijazno, 
turizmu pa zanimivo ponudbo. 
 
Področje lahko v celoti zaradi urejenih in asfaltiranih, resda nekoliko ozkih cest 
spoznavamo iz avtomobila, vendar pa je pravo doživetje spoznavanje pokrajine na kolesu 
ali peš. Zaradi celoletne ugodne klime se tukaj srečujejo pohodniki, kolesarji, plezalci in 
razni športniki, ki se pripravljajo za vrhunske športne podvige. 
 
Vso svojo mikavnost je Slovenska Istra ohranila predvsem v globokem koprskem 
zaledju, nekoliko manj pa v izolski ter piranski občini, saj je v zalednih vaseh slednjih 
občin vedno več vprašljivih arhitekturnih in kulturno krajinskih posegov, ki so že 
nekoliko spremenili izvirno podobo istrske arhitekture in avtohtonega istrskega 
krajinskega utripa. 
 
 
 
2.2.1. Predstavitev občin Slovenske Istre 
 
2.2.1.1. MESTNA OBČINA KOPER 
 
 Skupaj  49.272 
Število. prebivalcev Mestna naselja 27.967 
 Nemestna naselja 21.305 
Število zaposlenih   28.774 
Število brezposelnih   3.449 
Število podjetij ter samostojnih podjetnikov 1.633 
Družinske kmetije   1.359 

SOBE 1.429 Nastanitvene zmogljivosti LEZISCA 4.488 
 SKUPAJ 75.189 Prihodi turistov  TUJI 27.668 
 SKUPAJ 294.155 Prenočitve turistov  TUJI 89.503 

VASI, NASELJA IN ZASELKI MESTNE OBČINE KOPER: ANKARAN (Ankaran, 
Debeli rtič, Kavarjola, Lazaret, Miloki, Valdoltra), BERTOKI (Arjol, Bertoki, Pompjan, 
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Prade, Cerej, Srmin), BORŠT (Baratali, Boršt, Glem, Gorenjci, Jurinčiči, Lab or, 
Škrljevec), ČRNI KAL (Bezovica, Bižaji, Brežec, Cepki, Črni kal, Črnotiče, Dol, 
Gabrovica, Hrastovlje, Kastelec, KOliine, Krnica, Loka, Mlinarji, Osp, Praproče, 
Predloka, Podpeč, Rižana, Rožar, Socerb, Stepani, Zanigrad, Žgani, DEKANI (Dekani, 
Miši, Bivje, Na Vardi, Robida), GRAČIŠČE (Beli Kamen, Butari, Dvori (Movraž), 
Galantiči, Gračišče, Karli, Kubed, Lukini, Maršiči, Mlini, Mohoreče, Movraž, Olika, 
Peraji, Pičuri, Pisari, Poleti či, Popetre, Skrajniki, Smokvica, Sočerga, Sokoliči, Šeki, 
Šukljani, Trebeše, Tuljaki, Zabavlje, GRADIN (Abitanti, Abrami, Belvedur, Brezovica, 
Brežinarji, Buželi, Gradin, Hrvoji, Kalina, Koromači-Bošk., Krištije, Močunigi, Pavliči, 
Pregara, Reparec, Rošiči, Sirči, Stara Mandrija, Topolovec, Tuniši, Žrnjovec), 
HRVATINI (Barizoni, Božiči, Brageti, Brida, Cerej, Fajti, Hrvatini, Kolomban, Norbedi, 
Premančan, Sodniki), MAREZIGE (Babiči, Bečanci, Bernetiči, Bočaji, Bržani, Burji, 
Gonjači, Jurasi, Kortina, Kozloviči Krmci, Lopar, Marancini, Marezige, Montinjan, 
Plahuti, Rojci, Rokavci, Sabadini, Trsek, Truške, Vršič, OLMO-PRISOJE (Ohno, 
Pastoran, Paderna, Prisoje, Sv. Štefan, Šalara), POBEGI-ČEŽARll (Čežarji, Kortina, 
Pobegi, Porton, Rošeti ), PODGORJE (Podgorje), RAKITOVEC (Rakitovec), SV. 
ANTON, SKOCJAN (Brda, Bošamarin, Kampel, Manžan, Šantoma', Škocjan, Triban, 
Trikola, Vrgaluca), ŠKOFIJE (Badiha, Dogani, Elerji, Kolombar, Plavje, Podgorci, 
Puberli, Reber, Rombi, Slatine, Škofije (Zg.), Škofije (Sp.), Tinjan,Urbanci, Valmarin) 
ŠMARJE (Abrami (Šm.), Breči, Brič , Čehuti, Dilici, Dolina, Draga, Fijeroga, Gabrca, 
Gažon,Grič, Grinjan, Grintovec, Hrib, Hrvatini (Šm.), Kapeli, Kaverljag, Kortine, 
Koštabona, Križišče-Krožera, KrižiščePuče, Krkavče, Mačkujek, Planjave, Plešivica, 
Pomjan, Pribci, Puče, Pučenišče, Rov, Solne, Srgaši, Sv. Maver, Sv. Štefan, Škrijevec, 
Škrline, Šmarje, Župančiči, Žvabi, VANGANEL (Bonini, Čentur, Kortina, Sv.Ubald; 
Vanganel, Žburga), ZAZID (Zazid). 
 
Koper s svojim historičnim jedrom na nekdanjem otoku in prostranim zaledjem, ki ga 
omejujeta Kraški rob na vzhodu in Šavrinsko gričevje na jugu, predstavlja enega najbolj 
slikovitih in privlačnih predelov severnega dela Istrskega polotoka. 
 
Mestna občina Koper po površini in številu prebivalcev sodi med največje v širši 
primorski regiji, gospodarska razvitost, prometna infrastruktura in živahen kulturni utrip 
pa jo umeščajo med najbolj razvita območja Slovenije. Kljub temu, da koprsko območje 
turistično ni tako razvito in atraktivno kot sosednja izolska in piranska občina, njegove 
naravne, zgodovinske in kulturne znamenitosti privlačijo številne .obiskovalce in nudijo 
obilo možnosti za izletniški turizem v bližnjo okolico pa tudi na Kras, v Brkine, tržaško 
zaledje in sosednjo hrvaško Istro. 
 
Poselitev širšega koprskega teritorija lahko spremljamo že od srednje bronaste dobe dalje, 
ko se sredi 2. tisočletja pr. n. št. pojavijo gradišča, poimenovana tudi kaštelirji. S prvimi 
rimskimi vplivi se je pričelo težišče poselitve spuščati z višin proti obali na nižje predele, 
ki so nudili ugodnejše razmere za obdelovanje zemlje. Nemajhno vlogo sta pri tem 
prevzeli novi in zahtevni kulturi: oljka in vinska trta, ki sta od tedaj postali najbolj 
značilni kulturi koprskega zaledja. . 

Koper je bil zaradi svoje ugodne geografske lege v svoji zgodovini pomembno križišče 
pomorskih in kopnih trgovskih poti. Veljal je za pomembno pomorsko središče predvsem 
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med petstoletno vladavino Benetk. Sledila je stoletna vladavina Avstro-ogrske in za tem 
tridesetletna vladavina Italije. 

Po drugi svetovni vojni je Koper pripadel Jugoslaviji in z osamosvojitvijo leta 1991 
Sloveniji. Sloves pomorskega mesta se je Kopru povrnil z uveljavitvijo Luke Koper v 
mednarodnih pomorskih transportnih tokovih. Pristanišče je bilo ustanovljeno 23. maja 
1957. 
Staro mestno jedro je zelo dobro ohranjeno, ponaša se z bogato arhitekturo ter številnimi 
kulturnimi spomeniki. Mnoge znamenitosti hranita Pokrajinski in Etnološki muzej. K 
celotni vsebini starega mestnega jedra prispevajo kamni sivega istrskega peščenjaka, 
osem obodnih trgov z belo kamnito preprogo, enajst drugih trgov, ostanki mogočnega 
obzidja, prepletajoče se ozke uličice. Le te se vijejo proti osrednjemu trgu, ki ga krasi 
največja stolnica na Slovenskem. Govorijo o preteklosti in sedanjosti. Pročelja zgradb in 
njihova notranjost pa ped za pedjo odkrivajo tisočletno zgodovino Kopra, Iustinopolisa, 
Caprisa, Beneške republike, razcveta gotike in renesanse. Do današnjih dni. 
 
Okolica Kopra je bogato posejana z vinogradi, kar omogoča razvoj vinarstva obalne 
regije. Številne vasi in zaselki pa dajejo občini čar preteklosti, običajev in kulture, ki s 
svojo edinstvenostjo predstavljajo pomembno kulturno ter naravno dediščino. 
 
 

2.2.1.2. OBČINA IZOLA 
 
  Skupaj 15.074 
Število prebivalcev Mestna naselja 12.731 
  Nemestna naselja 2.343 
Stevilo zaposlenih   8.743 
Stevilo brezposelnih .  1.507 
Stevilo podjetij ter samostojnih podjetnikov 527 
Družinske kmetje   336 

SOBE 1276 Nastanitvene zmogljivosti LEZISCA 3608 
SKUPAJ 78.339 Prihodi turistov TUJI 31.558 
SKUPAJ 375.895 Prenočitve turistov TUJI 126.802 

 
VASI, NASELJA IN ZASELKI OBČINE IZOLA: Šared, Baredi, Grbči, Cetore, Medljan, 
Malija, Fičurji, Nožed, Morgani, Kašler, Gocan, Čedlje, Korte, Medoši, Stara vas/   

 

 
Izolska občina leži med Piranom in Koprom. Že njeno ime nam pove, da je bila Izola 
nekoč mesto na otoku. Naseljena je bila od 2. tisočletja pred našim štetjem. Rimljani so 
na tem območju pustili velik pečat. V kasnejših stoletjih je bila pod vplivom beneških 
oblasti in oglejskega patriarha. Razcvet je doživela v 15. in 16. stoletju s trgovino z 
vinom, oljčnim oljem, ribami in soljo. Izolske soline so opustili v 18. stoletju. Ribištvo, 
oljkarstvo in vinogradništvo pa so v občini pomembni še danes. Izola velja namreč za 
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ribiško mesto. Mestne oblasti prirejajo vsako leto v avgustu ribiški praznik, na katerem 
prikazujejo ribiška opravila. 
 
Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so turizem, v minulih letih še posebej 
mladinski turizem, ribištvo, ladjedelništvo in živilsko-predelovalna industrija, najbolj 
znana je tovarna za predelavo rib. 
 
V občini so v minulih letih precej postorili za lepši izgled okolice. Ob obali so uredili 
sprehajalno pot od izolske »punte« do plaže v Simonovem zalivu in pod Belvederjem. 
Obnovili so več hiš v starem mestnem jedru in dogradili enega od hotelov. Turistom 
ponujajo poleg kopanja v morju še številne druge aktivnosti. S kolesom si lahko ogledajo 
okolico mesta, se povzpnejo na bližnji hrib Belveder, od koder je čudovit razgled na 
Tržaški zaliv, ali pa se odločijo za daljše izlete v zaledje. Tam se lahko razgledujejo po 
slikoviti okolici tudi s konjskega hrbta. 
 
 Že iz preteklih stoletji so bile glavni zaselek v izolskem zaledju Korte. Vas sta 
popolnoma uničila kuga in potres v 17. stoletju. Sto let kasneje je znova oživela. V njej 
so zrasli nov cerkveni zvonik, šola in nekaj drugih pomembnih zgradb. V cerkvi sv. 
Antona je ohranjen glagoljaški napis iz 1482. leta. Zaselek Medljan bo razveselil 
ljubitelje konj. Na tamkajšnji turistični kmetiji organizirajo izlete s konji, v turistično 
ponudbo pa lahko uvrstimo tudi organiziran konjeniški maraton. Z Nožeda pa se ponuja 
čudovit pogled na celotne Sečoveljske soline. 
 
 
2.2.1.3. OBČINA PIRAN 
 
 Skupaj 17.486 
Število prebivalcev Mestna naselja 13.465 
 Nemestna naselja 4.021 
Število zaposlenih  9.897 
Število brezposelnih  1.486 
Število podjetij ter samostojnih podjetnikov 691 
Družinske kmetije  427 

SOBE 5.080 Nastanitvene zmogljivosti LEZISCA 13.621 
SKUPAJ 343.200 Prihodi turistov TUJI 200.770 
SKUPAJ 1.345.747 Prenočitve turistov TUJI 817.599 

 
VASI, NASELJA IN ZASELKl OBČINE PIRAN: Bužini, Dragonja, Lucija, Mlini, Nova 
Vas nad Dragonjo, Padna, Parecag, Piran, Portorož, Seča, Sečovlje, Strunjan, Sv. Peter 
(zaselki: Goreli, Ivankovec, Koščiči, Kozloviči, Sikuri, Podbando, Špehi, Šterenci), 
Škodelin, Škrile. 
 
Občina Piran leži na skrajnem jugozahodu države, na meji z Republiko Hrvaško. Ima 
milo, sredozemsko klimo z blagimi zimami ter suhimi in vročimi poletji.  
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Vodilna gospodarska panoga v občini je turizem. Dopolnjujejo jo ribištvo, v preteklosti 
izredno pomembno solinarstvo in kmetijstvo. Domačini pridelujejo predvsem 
sredozemsko zelenjavo, gojijo pa tudi oljke in vinsko trto. Občina je najbolj znana po 
zgodovinskem mestu Piran ter priljubljenem letoviškem in zdraviliškem kraju Portorožu. 
 
Piranski polotok je bil naseljen že v predzgodovinskem času, ko je na njem prebivalo 
ilirsko pleme Histri. V času Rimljanov so se tod naselili Iliri in kasneje Kelti. V 7. 
stoletju so se v zaledju pojavili Slovani. Pirančani so bili v kasnejših obdobjih dvakrat 
pod vladavino Benetk, enkrat pa pod vladavino oglejskega patriarhata. V času druge 
vladavine beneških oblasti so v mestu zgradili nekatere najpomembnejše palače in 
znamenito mestno obzidje, ki ga je varovalo pred vpadi Turkov. Piran je danes 
spomeniško zavarovan in ponuja obiskovalcem ogled številnih zgodovinskih 
znamenitosti, med katerimi je tudi Tartinijeva hiša. V njej se je rodil svetovno znani 
violinist in skladatelj Giuseppe Tartini. 
Pozornost ljubiteljev narave pa bosta pritegnili naravno in večje, umetno sladkovodno 
jezero v bližnji Fiesi. Slednje je nastalo zaradi izkopavanja gline za izdelavo opek. 
Pravo nasprotje srednjeveškega mesta je Portorož, eden najbolj znanih slovenskih 
turističnih krajev. Portoroški turizem ima stoletno tradicijo. Razvijati se je začel zaradi 
uspešnega zdravljenja s slanico in solinskim blatom iz danes še vedno obstoječih 
Strunjanskih, Sečoveljskih in ne več obstoječih Lucijskih solin. Termalno zdravilišče je 
bilo od leta 1912 v Hotelu Palace, nekdaj najbolj prepoznavni zgradbi kraja, ki danes 
čaka na svojo obnovo. 
Ob Portorožu se vse bolj razvija nekdaj predvsem stanovanjsko naselje Lucija. Sečovlje 
in Strunjan se ponašata s solinskimi polji. Pridobivanje soli na sečoveljskih in 
Strunjanskih solinah je domačemu prebivalstvu nekdaj pomenilo pomemben vir zaslužka. 
Danes skrbijo le še za manjši del polj, ostala so zapuščena, zato je količina pridelane soli 
bistveno manjša kot nekoč. Sečoveljske soline so od leta 1989 krajinski park in 
zavarovano območje, na katerem gnezdijo različne vrste ptic. Obiskovalci si lahko 
ogledajo solinarski muzej, tri obnovljene solinarske hiše, v katerih je prikazano nekdanje 
življenje. 
Zaledne vasice piranske občine so Padna, Nova vas in Sv. Peter. Padna je prepoznavna 
po mogočnem zvoniku, ki stoji ob cerkvi sv. Blaža. V bližnji nekdanji italijanski šoli je 
galerija slovenskega grafika in slikarja Božidarja Jakca. Tudi Nova vas se ponaša z 
zvonikom. Visok je 26 metrov in ponuja obiskovalcem lep razgled na okoliške kraje. Vas 
Sv. Peter je dobila ime po svetniku Sv. Petru, čigar ime nosi tudi vaška cerkev. V zaselku 
Goreli je znamenita Tonina hiša, v kateri je etnološki muzej. V njej sta urejeni kmečka 
kuhinja in spalnica ter stiskalnica oljk. 
 
 
Območje podeželja Slovenske Istre je pokrajinsko zelo pestro in slikovito in kot tako za 
turiste privlačno. Trendi, navade sodobnega turizma so usmerjene k iskanju aktivnega 
preživljanja prostega časa, prepletenega s ponudbo lokalnih kulinaričnih specifičnosti, ki 
temeljijo na zdravi pridelavi in pripravi hrane in doživetjih tradicionalne kulture in 
dediščine ciljnega turističnega območja. Z gotovostjo lahko trdimo, da se na 
obravnavanem območju odpirajo izjemne priložnosti za povezavo obstoječega 
turističnega proizvoda obale in zaledja, kar pomeni nove razvojne priložnosti za celotno 
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regijo. V ponudbo se lahko vključujejo nove vsebine, direktna ponudba lokalnih 
proizvodov. odpirajo se možnosti za nova delovna mesta, možnosti za investiranje v 
objekte naravne in kulturne dediščine ter njihova nova uporaba za vključevanje v 
turistično ponudbo. Pri tem pa velja upoštevati načela trajnostnega turizma, kulturne 
kompatibilnosti le-tega v lokalna okolja ter predvsem možnosti za obogatitev lokalne 
ekonomije in s tem neposredno korist in dohodek lokalnemu prebivalstvu.   
 
 
2.2.2. Turistične zanimivosti podeželja Slovenske Istre 
 
Področje je izredno bogato z naravno in kulturno dediščino, ki ponekod bolj in spet 
drugje nekoliko manj izrazito pripoveduje potek naravnih dogodkov in zgodovinskih 
pričevanj. Izpostavljamo nekaj primerov najbolj atraktivne naravne in kulturne dediščine: 
 
Slikovitost istrskih vasic 
Kamnite hiše  v zalednih vaseh pripovedujejo zgodbe o trdem življenju istrskega človeka. 
Ta od nekdaj vzgaja zelenjavo na manj rodovitnih kamnitih tleh, goji oljko in vinsko trto. 
Kmečke žene Šavrinke so v preteklosti dan za dnem nosile zelenjavo in mleko v Trst, 
kjer so ju prodajale meščanom. 
 
Prisotnost beneške arhitekture  
Severno-jadranski kraji so bili pod okriljem beneške vladavine med 13. in 18. stoletjem. 
Mestna jedra Kopra, Izole in Pirana so v tem času dobila svojo slikovito po dobo. 
Pročelja gotskih, renesančnih in baročnih palač so okrašena z zanimivimi kamnoseškimi 
detajli značilnimi beneškimi levi in družinskimi grbi, portali, okni in balkoni. Slikovite  
strehe krite s opečnatimi korci krasijo izvirni in edinstveni dimniški zaključki. 
 
Solinarstvo 
Solinarstvo je bilo v preteklosti ena glavnih gospodarskih dejavnosti obalnih mest. V 
dveh edinih ohranjenih solinah, v Sečovljah in Strunjanu, še vedno pridelujejo sol na 
podoben način kot v preteklosti. Solinarje lahko opazujete pri delu in se sprehodite po 
označenih poteh med solnimi polji. Soline dajejo poleg soli tudi zdravilno morsko blato 
in slanico, ki se uporabljata za termalne kopeli. 
 
Zanimivosti istrskih cerkva in srednjeveških fresk  
Notranjost podeželskih cerkve skriva dragocene umetniške stvaritve, bogato okrašene 
oltarje kipe svetnikov in čudovite freske Najbolj znana freska je Mrtvaški ples, cerkev sv 
Trojice.v Hrastovljah. 
 
Vino, oljčno olje in druge dobrote istrske kulinarike 
Na istrski zemlji uspeva avtohtona vinska trta, ki daje zelo cenjeno rdeče vino refošk. 
Značilno belo vino je malvazija. Poskusite ju v vinskih kleteh na označeni vinski cesti ali 
v gostilnah, kjer vam bodo ponudili tudi tipično istrsko hrano - pršut, sire, kruh z 
domačim oljčnim oljem, bobiče (koruzno mineštro), mesne sladke kuhane štruklje, 
nakl'do, krvavo polento, fritajo z divjimi šparglji, domače testenine (bleke, blečiče in 
oblikovane fuže), rižote, morske sadeže (v čežami ali brodetu), velikonočne koncane 
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kruhe, presenc, pečene štruklje, kroštole in fritole. 
 
Kraške stene in flišni klif 
Na Kraškem robu se stopničasto izmenjujejo strme apnenčaste stene in vmesne flišne 
police, ki predstavljajo mejnik med submediteranskim Primorjem in celinsko Slovenijo. 
Flišna pokrajina se spušča do morja po rečnih dolinah ali s strmimi klifi. Geografsko, 
geološko in podnebno raznolik svet nudi ugodne pogoje za rast pestremu rastlinstvu. 
Razgiban kraški svet s podzemnimi jamami, spodmoli in prepadnimi stenami ter povsem 
drugačna flišna Istra privabljajo številne botanike, jamarje in ljubitelje ptic. 
 
Aktivne počitnice 
Kraški rob in obalni pas ponujata ljubiteljem športa številne možnosti za rekreacijo. 
Izbirate lahko med jadranjem, veslanjem, plavanjem, potapljanjem, ribarjenjem, 
jamarstvom ter kolesarjenjem, jahanjem, pohodništvom in sprehajanjem po označenih 
poteh. 
 
Prireditve 
Na območju Slovenske Istre se čez celo leto odvijajo številne prereditve, ki so vsekakor 
nepogrešljivi sestavni del turistične ponudbe. Naj navedemo le nekaj najzanimivejših in 
najizrazitejših: 

• Črni Kal: opasilo, poroke že poročenih parov na Valentinovo– cerkev SV. 
Valentina, pobiranje mladega vina 

• Ankaran: Ankaranske noči 
• Koper Koprska noč - Rumena noč 
• Izola: dnevi oljk, ribiški praznik 
• Piran: solinarski praznik 
• Strunjan: romanje – 15. avgust, praznik kakijev v novembru 
• Cetore: pustovanje, vaška šagra, kmetija Medljan – konjeniške prireditve 
• Korte: praznovanje farnega zaščitnika, šavrinski pust, cvetnonedeljska procesija, 

razstava velikonočnih izdelkov, opasilo, Martinov tek 
• Krkavče: ogled jaslic 
• Padna: praznik Sv. Blaža. Opasilo, večer na vasi 
• Nova vas: vaški praznik v oktobru, martinovanje v novembru 
• Sv. Peter: vaški praznik 29. junija 
• Šmarje: opasilo, žive jaslice 
• Marezige:praznik refoška, Martinja 
• Vršič: kresovanje 
• Lopar: šagra, vaški praznik 
• Gračišče: praznik špargljev, vaška šagra 
• Hrastovlje: šagra, pokušina mladega vina 
• Zanigrad: žegnanje konj 
• Rakitovec: pustovanje, odprta meja krajevni praznik S'molj
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3. PRIKAZ STANJA IN RAZVOJNIH TRENDOV PO 
PODROČJIH  

 
 
3.1. Kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti  

3.1.1. Opis območja 

Območje treh obalnih občin sega od pobočij Slavnika in podgorskega krasa nad kraškim 
robom na vzhodu, do hrvaške meje nad dolino Dragonje na jugu in Jadranskega morja na 
zahodu. Severna meja območja poteka po državni meji z Italijo. Osrednji del območja 
tvorijo Šavrinski griči, ki se vzdigujejo od morja proti notranjosti do višine  500 m n.m. 
Gričevje je skoraj v celoti grajeno iz eocenskih flišnih usedlin. Ravnega sveta je 
razmeroma malo, predvsem v priobalnem pasu in dolinah vodotokov. Vodotoki so flišno 
ozemlje razrezali v neštete griče in doline. Tipi tal, ki so se razvili na teh mehkih 
karbonatnih kameninah, nudijo ustrezno rastišče za številne kmetijske kulture. Območje 
Slovenske Istre pripada submediteranskemu klimatskemu pasu. Značilnost podnebja je 
izrazita vetrovnost. Glavna vetrova sta jugo (JV) in burja (SV). Na vegetacijo zlasti slabo 
vpliva burja v poletnih mesecih. Večletna povprečna letna temperatura znaša 13,6°C, 
povprečna temperatura v vegetaciji pa 18,4°C. Letno pade okrog 1000 mm dežja, ki pa je 
zelo neenakomerno razporejen. Pogoste so poletne suše. Visoko število sončnih ur (2.219 
na leto) in drugi klimatski pogoji omogočajo uspevanje številnih rastlinskih vrst toplejših 
krajev, med katerimi sta najpomembnejši vinska trta in oljka.  

Slovenska Istra obsega okrog 38.000 ha površine in je upravno razdeljena na občine 
Koper,  Izola in  Piran. Kmetijskih zemljišč je skupno dobrih 19.000 ha, od tega je po 
zadnjih ocenah 8.750 ha kmetijske zemlje neobdelane in 2.700 ha zemljišč v zaraščanju, 
predvsem zemljišč na strmejših pobočjih gričev. Od vseh kmetijskih zemljišč v Sloveniji 
jih na istrsko regijo odpade le dobra 2%.  

Naravne danosti (klima, relief) so v priobalnem delu Slovenske Istre za kmetijstvo 
relativno ugodne, zato tod v strukturi kmetijskih zemljišč (v nasprotju s povprečjem 
Slovenije) s 57% prevladujejo obdelovalna zemljišča. Zaradi višje gostote naseljenosti pa 
je delež kmetijske zemlje na prebivalca še nižji kot sicer v Sloveniji.  

 

Tabela 1: Površina in prebivalstvo - sedanje razmere 

Občine Površina (ha) % Prebivalstvo % 
Koper 32.120 81,0 48.251 60 
Izola 2.856 7,4 14.590 18 
Piran 4.445 11,6 17.440 22 
Slovenska Istra  38.421 100,0 80.281 100.0 

Vir: Popis 2000 
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Tabela 2: Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu in spolu (Popis 2002) 

 Prebivalstvo Delovno aktivno prebivalstvo  
 v aktivni  samozaposlene osebe  
Upravna enota življenjski skupaj   delež 
 

dobi  

zaposlene 
osebe  skupaj      kmetovalci kmetova

lcev 
SLOVENIJA     949.078          818.304         738.055      80.249     24.138            2,9% 
Obalno-kraška       50.261            43.838           39.590        4.248          583   1,3% 
Slovenska Istra       39.042            33.755            30.532        3.223          372   1,1% 
Izola         7.313              6.128             5.532           596            69   1,1% 
Koper       23.397            20.490           18.678        1.812          179   0,9% 
Piran         8.332              7.137             6.322           815          124   1,7% 

Vir: Popis 2000 

 

 

Po podatkih iz leta 2002 je imelo to območje, ki obsega občine Koper, Izolo in Piran, 
80.281 prebivalcev (okoli 4% celotnega prebivalstva Slovenije). Delovno aktivnega 
prebivalstva je bilo 33.755 oseb, od tega oseb, ki jim kmetovanje predstavlja glavni ali 
edini vir dohodka vsega 327 ali 1,1%, kar je občutno manj, kot je državno povprečje. 

 

Tabela 3 Kmetijska zemljišča na prebivalca 

  Kmetijska 
zemljišča na 
prebivalca v  
Slovenski 
Istri 

Prebivalstvo  
Slovenske 
Istre 

Kmetijska 
zemljišča 

Kmetijska 
zemljišča na 
prebivalca v 
Sloveniji 

Prebivalstvo 
v Sloveniji 

Kmetijska 
zemljišča 

        
Enote 
Leta 

ha/prebivalca Osebe Ha ha/prebivalca Osebe Ha 

1965   22.534   942.566 
1970 0,377 58.146 21.894 0,530 1.775.862 941.725 
1975 0,322 63.994 20.601 0,488 1.842.187 899.066 
1980 0,294 69.810 20.499 0,456 1.912.403 871.716 
1985 0,272 73.985 20.121 0,441 1.968.516 867.580 
1990 0,241 77.947 18.797 0,432 1.999.945 864.184 
1992 0,244 77.938 19.046 – 1.995.832  
1993 0,247 77.983 19.267 0,432 1.990.623 860.085 
2000 0,323 80.281 25.986 0,480 1.990.094 957.033 

Vir: SURS: Podatki po občinah: kmetijstvo 1965–2000 
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Tabela 4: Raba kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) po občinah.  

 
OBČINA Površina zemljišč v uporabi - ha    
 Posevki 

na 
njivah 

Intenzivni 
sadovnjak
i 

Kmečki 
sadovnjak
i 

Vinogradi Travniki in 
pašniki 

Skupaj 

 KOPER 884 388 82 670 995 3.018 
 IZOLA 107 188 21 192 50 558 
 PIRAN 212 225 33 109 51 630 
Skupaj Slovenska Istra  1.203 801 136 971 1.096 4.206 
Skupaj Obalno – Kraška 
regija 

2.066 878 176 1.430 7.147 11.697 

 
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000, Statistični urad RS 
 
 

3.1.2. Kmetijska proizvodnja v Slovenski Istri 

Skladno s talnimi in podnebnimi razmerami je tudi struktura kmetijske proizvodnje v 
Slovenski Istri povsem specifična. Živinoreja je glede na druga območja Slovenije 
bistveno manj pomembna, saj ima povprečno gospodinjstvo s kmečkim gospodarstvom v 
regiji le okoli 0,4 glave goveje živine, v povprečju Slovenije pa 2,6. Bistveno manjši 
delež površin kot v povprečju Slovenije je namenjen pridelavi žit. Najpomembnejše 
usmeritve kmetijstva so vinogradništvo in vinarstvo, vrtnarstvo ter pridelava oljk oziroma 
oljčnega olja.  

 

• Vinogradništvo 

V koprskem vinorodnem okolišu je vseh izrazito vinogradniških zemljišč 5.800 ha. 
Zasajenih je okrog 2400 hektarov vinogradov, od katerih je približno 60% rdečih in 40% 
belih sort. Sortiment je prilagojen topli sredozemski klimi, med sortami prevladujejo 
refošk, malvazija ter merlot, v manjši meri pa še sivi pinot, chardonnay, cabernet, rumeni 
muškat itd. 

Ker obnova vinogradov v daljšem obdobju ni dohajala potreb, je starostna struktura 
vinogradov zelo neugodna, saj je večina nasadov starejša od dvajset let. V zadnjih 5-6 
letih je opazen izrazit porast obnove vinogradov (70–90 ha na leto), kar trenutno zadošča 
za enostavno reprodukcijo sedanjega obsega vinogradov. Obnavlja se predvsem z rdečimi 
sortami (predvsem refošk), ki so trenutno modni trend in cenovno zelo zanimive.  
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Tabela 5: Pridelki grozdja v Koprskem vinorodnem okolišu in vinorodni deželi  
Primorska (v tonah) 

 

KOPRSKI PRIMORSKA  

LETO BELO RDEČE SKUPAJ BELO RDEČE SKUPAJ 

1996 5.500 7.300 12.800 27.000 22.300 47.300 

1997 5.910 7.900 13.810 29.000 19.600 48.600 

1998 6.400 8.100 14.500 32.350 22.050 54.400 

1999 5.100 6.100 11.200 24.400 17.500 41.900 

2000 5.700 6.700 12.400 29.550 18.850 50.400 

2001 5.100 5.900 11.000 29.800 17.300 47.100 

2002 4.200 6.900 11.100 21.780 16.260 38.040 

2003 2.600 3.700 6.300 17.240 12.555 29.795 

2004 4.800 7.200 12.000 31.260 22.400 53.660 

Vir: Dokumentacija KGZ Nova Gorica 

 

Po podatkih katastra pridelovalcev vina in grozdja je registrirano le okrog polovico 
vinogradov. To so v glavnem tržni pridelovalci grozdja in vina, medtem ko je veliko 
število predvsem manjših in starejših nasadov še neregistriranih. Velikostna struktura 
vinogradniških obratov (kmetij) na osnovi katastra vinogradov kaže trend oblikovanja 
večjih, tržno usmerjenih vinogradniških obratov. Tako ima 30% vinogradniških kmetij, ki 
posedujejo preko 1 ha vinograda, v lasti preko 45% vseh prijavljenih vinogradov, skupaj 
s podjetjem VINAKOPER pa skupno 83% vseh prijavljenih vinogradov.  
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Graf velikostne strukture vinogradniških obratov v Slovenski Istri 
 
 

VELIKOSTNA STRUKTURA VINOGRADNIŠKIH OBRATOV V 
SLOVENSKI ISTRI      

(delež skupnih površin vinogradov v posameznih razredih)

1% 6%
9%

14%

16%
15%

39%

pod 0,2 ha
0,2-0,5 ha
0,5-1 ha
1-2 ha
2-5- ha
5-20 ha 
Vinakoper

 
Vir: Kataster pridelovalcev grozdja in vina 
 

Vinogradniki so organizirani v Društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenske Istre z okoli 
200 članov, od katerih se večina z vinogradništvom ukvarja kot dopolnilno dejavnostjo. 
Največji pridelovalec grozdja in vina je družba VINAKOPER, ki ima v posesti 490 
hektarjev, na katerih pridelajo preko 4.000 ton grozdja in okoli štiri milijone litrov vina, 
poleg tega pa odkupijo še del pridelka grozdja zasebnih vinogradnikov. Zasebni vinarji 
svoj pridelek tržijo samostojno. Prevladujoča oblika je prodaja odprtega vina na domu 
končnim potrošnikom oziroma gostincem. S prodajo ustekleničenega vina se zaenkrat 
ukvarja le manjše število pridelovalcev, vendar je ta dejavnost v izrazitem porastu. 

• Sadjarstvo 
Podatki o površinah sadovnjakov na Primorskem oz. Slovenski Istri so zelo različni. V 
preglednici je podana ocena kmetijske svetovalne službe o površinah intenzivnih (tržnih) 
nasadov, ne pa statistični ali katastrski podatki, ki zajemajo tudi ekstenzivne nasade ali 
posamična drevesa.  
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Tabela 6: Stanje intenzivnih sadovnjakov na Primorskem v letu 2000 v ha  
Sadna vrsta Slovenska Istra Primorska skupaj 
Breskve 113 677 
Oljke 687 701 
Hruške 90 337 
Jablane 27 189 
Češnje 11 144 
Fige 1 1 
Kaki 10 18 
Marelice 2 38 
Jagode 8 10 
Oreh 4 9 
Aktinidija 5 8 
Ostalo 3 89 
Skupaj (ha) 958 2.185 
Vir: Dokumentacija KGZ Nova Gorica 

Na Primorskem imamo trenutno okrog 2.120 ha sadovnjakov, od tega največ breskev, 
sledijo oljke, hruške, jablane in češnje. Vse ostale sadne vrste ne presegajo praga 50 ha.  
 
V Slovenski Istri je po ocenah 917 ha sadovnjakov ali 43% vseh sadovnjakov na 
Primorskem. V večji meri so zastopane le tri sadne vrste, med katerimi je v močni 
prednosti oljka, ki predstavlja kar 70% vseh sadovnjakov v Slovenski Istri. Oljkarstvo se 
razvija v glavnem kot dopolnilna kmetijska dejavnost, površine pod oljkami pa se iz leta v 
leto povečujejo. Oljčnike  sadijo v Slovenski Istri pogosto na strmejših legah. Izpodrivajo 
zaraščene površine, ponekod pa tudi vinograde in sadovnjake. Povpraševanje po istrskem 
oljčnem olju je veliko in zato so cene  ugodne. Oljke predela v oljčno olje deset majhnih 
družinskih oljarn (torklje), od tega je pet tradicionalnih in pet sodobnejših (nepretrgan 
proces predelave). Precejšen del pridelanega olja je namenjen samooskrbi, preostalo olje pa 
se  običajno proda kupcem takoj po predelavi. Za oljčne nasade so nevarne pozebe. Zadnja 
pozeba je bila leta 1996, kar je učinkovalo na cene olja. Čeprav oljkarji še ne čutijo potrebe 
po skupnem nastopu na trgu, se okoli 500 članov društva oljkarjev Slovenske Istre (DOSI) 
zaveda velike ponudbe na svetovnem trgu, zato so pristopili k številnim aktivnostim 
promocije oljčnega olja, projektu zaščite geografskega porekla in mednarodnemu projektu 
Oleum nostrum. 

Breskve, ki so bile še nedavno najpogostejša sadna vrsta v Slovenski Istri, doživljajo 
stagnacijo. Enako velja za hruške, kjer se površine nasadov prav tako vztrajno 
zmanjšujejo. Del sadja Slovenske Istre se trži preko kmetijske zadruge Agraria Koper, 
ostalo pa proda na lokalnem trgu ali ostalih predelih Slovenije.  
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• Zelenjavarstvo 
Zelenjavarstvo je razvito predvsem v priobalnem pasu. Pridelava različnih vrst zelenjave 
je možna vse leto, nekaj pridelave poteka tudi v rastlinjakih. Poudarek v razvoju je 
predvsem na povečevanju pokritih površin (plastenjaki), kot tudi povečevanju pridelave 
vrtnin pod nizkimi tuneli. Povečevanje pokritih površin omogoča pridelavo zgodnjih 
vrtnin, pa tudi podaljševanje pridelave zelenjave v zimske termine. Skupna površina za 
pridelavo vrtnin v zaščitenem prostoru je trenutno 41.990 m2, 15.510 m2 pokritih površin 
pa je namenjeno vzgoji cvetja.  
Pridelava plodovk, predvsem paradižnika na prostem se je zaradi neugodnih vremenskih 
pojavov (toča, suša, slabo vreme) in zaradi težav s trženjem pridelka v nekaj preteklih 
letih občutno zmanjšala. Povečala pa se je pridelava kapusnic in solatnic preko celega 
leta. Povečuje se tudi pridelava dinj in lubenic. Skupno je v priobalnem pasu Slovenske 
Istre 390–430 ha njivskih površin urejenih za intenzivno pridelavo vrtnin in sadja. 

V zelenjavarstvu je prisoten izrazit trend koncentracije pridelave – manjši pridelovalci 
opuščajo proizvodnjo, medtem ko se povečuje proizvodnja na maloštevilnih 
specializiranih zelenjavarskih kmetijah. Vedno večji je poudarek na uvajanju sodobnih 
tehnologij. Precejšen del pridelanih vrtnin se trži preko kmetijske zadruge Agraria Koper. 
Sadjarsko-vrtnarska kmetijska zadruga AGRARIA ima 140 članov iz vseh treh občin, od 
katerih je le 15 poklicnih pridelovalcev. Nekaj članov ima rastlinjake z dobrih 4 ha 
skupnih površin, v katerih dela 20 ljudi. Zadruga ima okoli 90 zaposlenih. Od svojih 
kmetov odkupuje pridelke, predvsem zelenjavo za slovenski trg. Sadje in zelenjavo za 
oskrbo slovenskega trga tudi uvaža, največ iz sosednje Italije. Zadruga ima tudi nekaj 
trgovin na drobno s kmetijsko opremo, repromaterialom, živili ipd. Za kmetijstvo v regiji 
je pomemben proizvodni center Purissima, kjer vzgajajo sadike oljk in vrtnin. Na 3.000 
m2 pokritih površin letno vzgojijo do 20.000 sadik oljk in do dva milijona sadik vrtnin.  

Pridelovalci vrtnin, ki poslovno ne sodelujejo z zadrugo, svoje pridelke prodajo na 
lokalnem trgu ali na trgih večjih slovenskih mest, predvsem Ljubljane. 

 
• Živinoreja 

Višji predeli zaledja Slovenske Istre in kraškega roba so  območje z obširnimi površinami 
ekstenzivnega travnatega sveta , ki ga lahko gospodarsko izkorišča le živinoreja (mesna 
govedoreja in reja drobnice). Kljub temu pa se je v zadnjih letih število živine na tem 
območju drastično zmanjšalo. Nedvomno je to posledica težkih pridelovalnih razmer, ki 
so po naši oceni zaradi pogostih suš celo težje kot v gorskem svetu. Skromnim 
pridelovalnim razmeram se pridružuje še majhna in razdrobljena kmetijska posest, ki 
občutno poveča stroške pridelave in s tem praktično onemogoči gospodarno rabo teh 
površin. Opuščanje živinoreje povzroča zaraščanje obsežnih površin ekstenzivnega 
travnatega sveta z neuporabnim nizkim grmičevjem. Zaradi zabrisane meje med gozdom 
in obdelovalnimi površinami se povečuje požarna ogroženost območja. Približevanje 
gozdnega roba obdelovalnim površinam povečuje pritisk divjadi in rastlinskih bolezni in 
s tem je onemogočen razvoj tudi tistih kmetijskih panog, ki so trenutno ekonomsko 
zanimive, kot na primer vinogradništvo, sadjarstvo in vrtnarstvo.Velik vpliv na opuščanje 
kmetovanja ima možnost zaposlitve na atraktivnejših delovnih mestih izven kmetijstva. 
Zaradi sorazmerno dobro razvite infrastrukture poseljenost podeželja povečini ni 
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vprašljiva, pač pa je vprašljiva usoda kmetijstva, predvsem živinoreje. S tem se spreminja 
podoba kulturne krajine, neurejeno in zaraščeno podeželje ni privlačno ne za turiste in ne 
za tamkajšnje prebivalce.  
 
V zadnjem času je vedno večje zanimanje za rejo govedi in drobnice na pašnikih, kjer pa 
je problem zaokroževanje zemljišč (razdrobljena  posestna struktura), saj ekstenzivna 
pašna živinoreja zahteva velike površine pašnikov. Na celotnem območju ni klavnice za 
drobnico in prašiče. 
 
 
Tabela 7: Družinske kmetije po rabi kmetijskih zemljišč (KZU) 

Območje Vsa kmetijska 
zemljišča v uporabi 
(ha) 

Njive in vrtovi 

(ha) 

Travniki in pašniki 

(ha) 

Občina Izola 557 107 50 

MO Koper 3.011 877 995 

Občina Piran 637 219 51 

Obalno-kraška regija 11.697 2.066 7.147 

Vir: ARSKTRP 

 

Tabela 8: Število družinskih kmetij, površina kmetijskih zemljišč  v uporabi (KZU), 
povprečna velikost  družinskih kmetij in število glav živine  

Občina    Glave živine 
 Število  

družinskih 
kmetij 

KZU 
v  ha 

Povpr. 
velikost 
v  ha 

 Goved Krave 
molznice

Prašiči Drobnica 
 
Ovce          

Koper 1359 3.018 2,2 Število 
kmetij 

164 61 99 24 81 

    Število 
živali  

470 147 537 841 358 

Izola 336 558 1,7 Število 
kmetij 

14 0 15  21 

    Število 
živali  

22 0 71  99 

Piran 427 630 1,5 Število 
kmetij 

15 5 35    44 

    Število 
živali  

27 5 77    130 



Razvojni program podeželja za območje občin Koper. Izola in Piran 

   39

Skupaj  2.122 4.206 1,98 Število 
kmetij 

193 66 149 24 146 

Sl. Istra    Število 
živali  

519 152 685 841 587 

 Skupaj 
obalno - 

3674 11697 3,2 Število 
kmetij 

883 252 357 100 217 

Kraška 
regija 

   Število 
živali  

3256 644 1716 4274 1517 

 
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000, Statistični urad RS 
 
 

• Govedoreja 
V preteklosti je bila govedoreja  pomembna kmetijska panoga predvsem  na območju 
Krasa, delno pa tudi v zaledju Slovenske Istre. V obdobju zadnjih let pa beležimo izreden 
padec staleža živali, kot posledico pa intenzivno zaraščanje kmetijskih površin. Kmetije, 
ki se še ukvarjajo z govedorejo so usmerjene v rejo krav dojilj za prirejo mesa ali rejo 
krav molznic. Zaradi velike razpršenosti rejcev, majhnih količin mleka, velikih stroškov 
prevoza, se odkupuje le še manjša količina mleka  na območju sežanske občine. 
Zanimivejša postaja prireja govejega mesa na pašnikih. Trenutno je sistem državnih 
pomoči takšen ( EKO 1, SKOP ), da vzpodbuja ekstenzivno, naravi prijazno živinorejo. 
Takšna reja zahteva precej površin, ureditev pašnikov in tu se dostikrat zatakne. Gotovo 
pa je to ena od možnosti, še posebno če  bodo rejci uspeli uveljaviti  meso pašnih živali  
kot proizvod višje kakovosti. 
 
 

• Reja drobnice 
V zadnjih letih je na celotnem območju Slovenije prisoten močan trend zaraščanja 
kulturne krajine. Istočasno močno upada živinoreja, kar je še posebno prisotno na 
celotnem primorskem krasu. Po nekaterih ocenah se tu zarašča že okrog 80 % travinja.  
Če iščemo primeren način, kako to krajino obvarovati  in istočasno odpirati nova delovna 
mesta, smo omejeni na prežvekovalce. In ker je to ekološko zelo občutljivo območje, je 
primerna le ekstenzivna živinoreja. Poleg že omenjene reje govedi na paši, je to gotovo 
reja drobnice. Le-ta  je po statističnem popisu iz leta 2000 v porastu, predvsem v občinah 
Divača in Sežana.   
Na eni strani imamo rejo ovc v mesnem tipu, dohodkovno zanimiva pa je reja mlečne 
drobnice s predelavo v sir.  
Prvi pogoj, da bo reja drobnice naraščala ali pa vsaj obstala v sedanjih okvirih, je 
usposobitev oz. izgradnja klavnice za drobnico.  
Z zaščito geografskega porekla in izdelavo blagovne znamke ovčjega in kozjega sira, 
bodo rejci sir lažje prodajali, dosegali pa bodo lahko tudi višje cene.    
 
 

• Prašičereja 
Pomanjkanje njivskih površin omejuje razvoj prašičereje. Vzreja pujskov je možna 
načeloma le za samooskrbo oziroma v velikosti, ki ni škodljiva za okolje in je usklajena z 
razpoložljivimi površinami za pridelavo krme in raztros gnojevke.  
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• Konjereja 

V zadnjem obdobju število konj narašča. Po podatkih Selekcijske službe pri Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Nova Gorica je v bilo letu 2003 na območju občin Koper, Izola in 
Piran   vloženo 48 zahtevkov za premije za  kobile. To so kobile, ki so vpisane v register 
in pripuščane pod licencirane žrebce. 27 je bilo Slovenskih hladnokrvnih, ostalo so  konji 
za šport ( Lipicanci, Slovenski toplokrvni, polnokrvni konji ). 
Na območju občin Divača, Komen, Kozina in Sežana je bilo vloženih 78 zahtevkov, od 
tega 26 za hladnokrvne in 52 za športne konje. Iz podatkov je razvidno, da prevladujejo 
konji za šport, manj je konj za prirejo mesa. 
 
 

3.1.3. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so trenutno v Slovenski Istri sorazmerno skromno 
zastopane. Razlog za to je v specifičnem razvoju istrskega podeželja, ki je bilo v 
preteklosti  pod močnim vplivom velikega mesta Trsta vse do konca druge svetovne 
vojne oz. do vzpostavitve nove meje z Italijo. Tedaj so zamrle tradicionalne dopolnilne 
dejavnosti, kot so pekarstvo, zbiranje in prodaja jajc in mleka ter drugih kmetijskih 
pridelkov na tržaškem trgu.  
Nagel gospodarski razvoj priobalnega dela obravnavanega področja v 60-tih in kasneje je 
absorbiral vso razpoložljivo delovno silo, ki je preostala po eksodusu optantov sredi 
petdesetih let. V tem obdobju se je preselilo v Istro veliko ljudi iz drugih predelov 
Slovenije in Jugoslavije, ki so naselili opuščene hiše po vaseh. Podeželje je v tem času 
bolj ali manj stagniralo. Nov razvojni zamah je kmetijstvo in podeželje dobilo v 70-tih 
letih z pospešeno izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture ter investicijskim 
denarjem za naložbe v zasebno kmetijstvo. V tem času se je razvijalo predvsem 
vinogradništvo in vrtnarstvo ter sadjarstvo. V začetku 80-tih je bilo več naložb v goveje 
hleve na kmetijah, začela pa se je tudi pospešena obnova oljčnikov, še posebej po hudi 
pozebi leta 1985. Marsikatera kmetija si je v tem času gospodarsko opomogla in začela z 
investicijami v večjo dodano vrednost na kmetiji. To velja predvsem za vinogradništvo, 
saj je v zadnjih 20 letih opazen izrazit trend povečevanja zasebnih kleti in predelave 
grozdja na domu ter neposredne prodaje vina. Temu je sledilo uvajanje stekleničenja vin, 
predvsem v večjih zasebnih kleteh. Vsaj del specializiranih vrtnarskih kmetij je začel 
investirati v rastlinjake za pridelavo vrtnin, saj jih k temu sili čedalje zahtevnejši trg.  
 
Zelo zanimiva možnost za pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji se kaže v zadnjem 
času v razvoju raznih oblik podeželskega turizma, tako zaradi bližine večjih urbanih 
središč, kot tudi razvitega obmorskega turizma. Sodobni turistični tokovi se obračajo h 
podeželju in naravi in tu je kaj pokazati! Poleg tradicionalnih »osmic«, ki so ponovno 
zaživele v 80-tih letih prejšnjega stoletja in nudijo poleg pijače domačo hrano in 
prigrizke, deluje na območju trenutno 10 turističnih kmetij, predvsem izletniškega tipa, 
dve od njih pa imata tudi možnost prenočevanja. V okviru projekta Istrske vinske ceste 
pa se obeta v obdobju nekaj let precejšnja obogatitev ponudbe, saj je v fazi načrtovanja 
ali investiranja nadaljnjih 10 turističnih kmetij, predvsem vezanih na večje 
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vinogradniško-vinarske kmetije. Še bistveno več je predvidenih ponudnikov vina in 
prigrizkov ob sami Vinski turistični cesti. 

Na območju je zaznati bogato tradicijo izdelave suho-mesnih izdelkov, predvsem iz 
svinjskega mesa. Pretežno je ta dejavnost namenjena samooskrbi kmetije, zaradi 
povpraševanja po domačih mesninah na nekaterih kmetijah del izdelkov tudi prodajo. 
Možnosti prodaje so precejšnje, vendar trenutno ni na območju nobene registrirane 
dopolnilne dejavnosti predelave mesa. Posamezne kmetije sicer razmišljajo o tej 
možnosti, vendar se kot problem postavlja predvsem dejstvo, da v bližini ni klavnice, ki 
bi nudila storitveno klanje. Ta problem je tudi sicer ovira za razvoj mesne živinoreje. 
 
S postopnim opuščanjem reje krav molznic, se je stopnjeval tudi problem kritja stroškov 
odkupa mleka. Že vrsto let del stroškov prevoza krijejo obalne občine, vendar je 
nazadovanje te dejavnosti doseglo točko, ki zahteva nove rešitve. Ena od kmetij s prirejo 
kravjega mleka se preusmerja v sirarstvo, ostali dve pa v postopno preusmeritev v druge 
dejavnosti. Glede na povpraševanje po izdelkih s kmetij so možnosti prodaje domačega 
sira precejšnje. Trenutno se s sirarstvom na celotnem območju ukvarja le ena kmetija, ki 
redi mlečne ovce. Izkušnje kažejo, da povpraševanje večkratno presega ponudbo. 
Možnosti za razvoj te, tudi dohodkovno zanimive dejavnosti, nedvomno so. 
 
S širjenjem pridelave kakija v Istri so se pojavili tudi poskusi sušenja kakija, kar je v 
nekaterih deželah Daljnega Vzhoda razširjena dejavnost. Prvi poskusi so obetavni, saj so 
kupci pokazali velik interes za ta izdelek. Trenutno se s poskusno proizvodnjo ukvarjata 
dve kmetiji, ki pa dejavnosti še nista registrirali. Sočasno se oživlja tudi zamisel o sušenju 
domačih fig, ki bi po ocenah našle svoj prostor na trgu. Nekaj kmetij se ukvarja z 
zorenjem kakijevih plodov v kontrolirani atmosferi. Zorijo predvsem lasten pridelek. 
 
 
3.1.4. Nadaljnje razvojne usmeritve 
 
V srednjeročnem obdobju pričakujemo nadaljnjo krepitev vinogradniško,vinarskih kmetij 
in s tem povezan razvoj turistične ponudbe ob vinski cesti. Tudi sicer je pričakovana rast 
vseh oblik ponudbe na podeželju, za kar ima področje zelo dobre dispozicije (tematske 
poti, naravna in kultura dediščina, rekreacija,...). 
 
Na področju vrtnarstva je pričakovana nadaljnja profesionalizacija vrtnarskih kmetij, če 
bodo zagotovljeni pogoji za širitev namakanih površin in izgradnjo rastlinjakov. Nujni 
bodo posegi v uspešne trženje vrtnin in iskanje poti na ponovno dostopen tržaški trg..To 
bi vzpodbudilo tudi ponovni razvoj sadjarstva, predvsem za obravnavano območje 
specifičnih sadnih vrst (kaki, figa, češnja...). 
 
Oljkarstvo bo v naslednjih letih skorajda doseglo predvideni obseg pridelovalnih površin. 
Težišče dela se tako nanaša na uveljavitev čim uspešnejših pridelovalnih tehnologij, 
nadaljnje delo pa na kakovosti olja in iskanju najučinkovitejših načinov trženja. 
 
Uspešni pristopi na področju »sprostitve« obsežnih travnatih površin na podgorskem 
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krasu, na kraškem robu in v notranjosti Istre bi omogočili večji obseg pašne reje goveda 
in drobnice ter pripomogle k zadrževanju procesov zaraščanja in degradacije sicer 
estetsko, rekreacijsko in naravovarstveno zelo bogatega istrskega zaledja. 
 
Tudi v bodoče bo določen de1 kmetijskih površin namenjen ljubiteljskemu in 
dopolnilnemu kmetovanju urbanega prebivalstva, predvsem na področju  vinogradništva, 
oljkarstva in sadjarstva. To drobno kmetovanje ima vsekakor pomembno vlogo pri 
ohranjanju obdelanosti in videza kulturne krajine, vendar bo nujna aktivnejša politika pri 
dodeljevanju zemljišč v zakup, če se želi vzpodbujati rast tržnega oz. profesionalnega 
kmetovanja. 
 
Pridobivanje dodatnega dohodka na kmetijah je zaznati tudi v razvoju raznih oblik 
podeželskega turizma. V okviru projekta Istrske vinske ceste se obeta v krajšem obdobju  
precejšnja obogatitev ponudbe, saj je v fazi načrtovanja ali investiranja nadaljnjih 10 
turističnih kmetij, predvsem vezanih na večje vinogradniško-vinarske kmetije. Še 
bistveno več je predvidenih ponudnikov vina in prigrizkov ob sami vinski cesti. 
 
Možnosti trženja dopolnilnih dejavnosti so glede na povpraševanje še neizkoriščene v 
izdelavi suhomesnih izdelkov, predvsem iz svinjskega mesa ter v izdelavi in prodaji 
domačega sira. Izkušnje kažejo, da povpraševanje večkratno presega ponudbo. Možnosti 
za razvoj teh, tudi dohodkovno zanimivih dejavnosti, nedvomno so. 
 
S širjenjem pridelave kakija v Istri so se pojavili tudi poskusi sušenja kakija, kar je v 
nekaterih deželah Daljnega Vzhoda razširjena dejavnost. Prvi poskusi so obetavni, saj so 
kupci pokazali velik interes za ta izdelek. Sočasno se oživlja tudi zamisel o sušenju 
domačih fig, ki bi po ocenah našle svoj prostor na trgu.. 
 
 
3.2.    Gozdovi in gozdarstvo v Slovenski Istri 
 
Gospodarjenje s prostorom ima na širšem območju Slovenske Istre bogato zgodovino. 
Gozd je v tem prostoru vedno predstavljal značilno krajinsko sestavino, katere vrednost 
in pomen se je skozi obdobja nekoliko spreminjal. Razvoj kmetijstva in visoko število 
prebivalstva sta bila v zgodovini glavna oblikovalca prostorskega razporeda gozda. 
Gozdna zemljišča sprva niso bila parcelirana, bila so v skupni (komunski) rabi, praviloma 
potisnjena na ekstremne lege. Postopoma pa se je tudi na teh površinah raba intenzivirala 
in zemljišča so se nadalje parcelirala, le najsiromašnejše površine so ostale nerazdeljene. 
Na gospodarjenje z gozdom so vse do 17. stol. vplivali statuti mestnih uprav, ki jih je 
narekovala beneška uprava. Gozdovi so bili lahko občinska last in dani v najem ali 
brezplačno v uporabo vaškim skupnostim. Vasi so gospodarile z gozdom po vaških 
pravilih kot skupno dobro. Iz statutov in vaških pravil je razvidna relativno dobra 
normativna ureditev gospodarjenja z gozdom, možna je bila uporaba lesa le za lastne 
potrebe, medtem, ko prodaja drv ni bila dovoljena. Kljub takšni, relativno precej strogi 
ureditvi, pa se procesi devastacije niso zaustavili. S povečevanjem kmečkega 
prebivalstva, zlasti v 14. stoletju, so se ti procesi samo še stopnjevali. Ocenjuje se, da je 
bila že v 15. stoletju degradacija rastišč zelo velika.  
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Po kratkem obdobju Ilirskih provinc je Avstrija povzela pravila iz Statutov in jih vnesla v 
Gozdne rede. Še nadalje so imele na gospodarjenje z vse redkejšim gozdom največji 
vpliv vaške skupnosti. Na problem opustošenih površin je opozoril Josip Ressel in podal 
v načrtu za pogozditev Istre (1842) in tržaško - goriškega Krasa (1850) predloge za 
njihovo ogozditev, ki pa žal niso bili uresničeni. Na podlagi zakona iz leta 1881 so bile 
ustanovljene posebne komisije za pogozdovanje Istre in Krasa. Na območju celotne Istre 
je bilo osnovano manjše število nasadov, tudi sicer je bil obseg pogozdovanja v Istri v 
tistem obdobju manjši kot na Krasu. 
 
Večji obseg pogozdovanj se je v Istri izvedel v času med obema vojnama. Osnovni 
namen je bil sanacija obsežnih erozijskih žarišč, nastalih zaradi preveč intenzivne paše ter 
degradiranih območij, ki so ogrožala tudi preostala kmetijska zemljišča. Osnovani so bili 
številni borovi nasadi na hudourniških območjih. 
 
Po letu 1953 se je v Kopru ustanovilo Poverjeništvo za gozdarstvo, sledila je ustanovitev 
Okrajne uprave za gozdarstvo, ki je zajemala območje Kopra, Izole, Pirana, Sežane in 
Ilirske Bistrice. Prav to obdobje pa je značilno tudi po tem, da se prične intenzivnejše 
zapuščanje podeželja, večje površine kmetijskih površin, zlasti pašnikov, so se opustile 
kar je tudi glavni vzrok za začetek zaraščanja. Poleg opuščanja kmetijskih površin pa 
ekonomska kriza podeželja pomeni tudi drugačno odvisnost lastnika od gozda in s tem 
vpliv na sistem gospodarjenja z gozdovi v širšem območju. 
 
Leta 1958 so ustanovili še Gozdarski servis, ki je posloval do leta 1960, nato pa se je 
preimenoval v Sekcijo za pogozdovanje Krasa – Koper. Izvajala je obsežna 
pogozdovanja z borom na ekstremnih rastiščih ter dopolnila stare nasade. Po ukinitvi 
gozdnega sklada je prenehala delovati tudi Okrajna uprava za gozdarstvo. Gospodarjenje 
z gozdovi so na območju občin Koper, Izola in Piran sprva prevzele občine, nato do leta 
1963 Kmetijska zadruga. Z ustanovitvijo Zavoda za pogozdovanje in melioracijo Krasa 
Sežana je bilo upravljanje preneseno v Sežano. V prvih letih delovanja je Zavod deloval 
po usmeritvah iz Gozdno melioracijskega projekta za Kras Slovenskega Primorja. Zavod 
za pogozdovanje in melioracijo Krasa je gospodaril z gozdovi vse do leta 1994, ko je na 
podlagi Zakona za gozdove iz leta 1993 začel delovati Zavod za gozdove Slovenije.  
 
Vegetacijska opredelitev naravne podobe gozdov v območju, kjer je stoletja prevladovala 
intenzivna kmetijska izraba prostora, je izredno težka in nezanesljiva. Jasno določitev 
potencialne naravne vegetacije še dodatno otežuje dejstvo, da so bili v tem prostoru na 
obsežnih površinah prisotni degradacijski procesi, vračanje naravnih rastlinskih združb v 
te predela pa predstavlja dolgotrajen proces. Ponovna revitalizacija je izrazito dinamičen 
proces, s številnimi sukcesijskimi stadiji, katerih razlikovanje je pogosto težavno ali celo 
nemogoče. 
 
Območje Slovenske Istre sodi v mediteransko fitogeografsko območje. Bistvena 
značilnost naravnih gozdov pa je ta, da glavne drevesne vrste niso zimzelene, ki so tipični 
mediteranski florni element, ampak naravni gozd sestavljajo različne drevesne vrste 
listopadnih listavcev, zlasti hrasta, gabra in v višjih predelih tudi bukve.  
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Zgodovina gospodarjenja z gozdovi oziroma zgodovina rabe celotnega prostora je razlog, 
da se današnja podoba gozdov precej razlikuje od naravne. Na območju Slovenske Istre 
prevladujejo gozdovi listavcev. Vrstno so sicer zelo pestri, glavni delež pa predstavljajo 
puhasti hrast, hrast graden in cer ter črni gaber. Praviloma so vsi ti gozdovi termofilnega 
značaja z bogatim grmovnim in zeliščnim slojem. Bukovi gozdovi zajemajo le manjši del 
območja, predstavljajo pa fitocenološko izredno pomembna rastišča, saj bukev tukaj 
zajema skrajne južne točke svojega areala. V lesni zalogi različne vrste borov dosegajo 
30% delež. V večjih sestojih ali le kot skupinska primes listavcem se pojavlja črni, rdeči 
in alepski bor. 
 
Gozdovi v Slovenski Istri imajo izrazito ekološko vlogo. Med ekološkimi funkcijami je 
najbolj izrazita varovalna funkcija, ki se pojavlja na ekstremnejših delih gozdnih rastišč v 
celotnem območju. Po poudarjeni vlogi sledijo: biotopska, hidrološka in klimatska 
funkcija. Koncentracija poudarjenosti funkcij v prostoru je odvisna od različnih ekoloških 
pogojev. Na karbonatni podlagi in na območju Kraškega roba prevladuje varovalna 
hidrološka in klimatska vloga ter socialne funkcije, v zaledju obalnih mest varovalna in 
biotopska vloga, na območju reke Dragonje in reke Rokave pa varovalna in mestoma 
hidrološka funkcija. Socialne funkcije gozdov so izrazito poudarjene na območju 
Kraškega roba. Med slednjimi so poudarjene: estetska in varovanje naravne in kulturne 
dediščine ter raziskovalna, ki se nanaša na gozdne rezervate. 
 
Današnji cilj gospodarjenja z gozdovi je zagotoviti trajno okoljetvorno delovanje gozda 
ob sočasnem zagotavljanju potreb po lesu ter dvigu kakovosti v skladu z rodovitnostjo 
rastišč. Konkretne usmeritve in ukrepi pa so opredeljeni v gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtih, ki jih izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. Med njimi lahko 
izpostavimo zlasti slednje: 

1. V mlajših gozdovih povečati intenziteto nege s posebnim poudarkom na 
zagotavljanju varovalne funkcije. 

2. V nasadih bora je potrebno vzpostaviti pogoje za razvoj mešanega gozda že v 
mladovju in ob pojavu padanja vitalnosti začeti z izmenjavo vrst in obnovo. 

3. V gozdnih sestojih ohraniti skorš, brek, poljski jesen, javor in druge minoritetne 
avtohtone vrste na njim primernih rastiščih. 

4. Izvajati preventivne varstvene ukrepe z namenom zmanjšanja požarne ogroženosti 
gozdov in ogroženosti zaradi vedno pogostejših gradacij različnih žuželk ter 
pojava bolezni. 

5. Na ožjem priobalnem pasu ohraniti oaze gozda, ki opravljajo pomembno 
okoljetvorno vlogo, vzdrževati njihovo medsebojno povezanost ter površino.  

6. Aktivno se vključevati v naravovarstvene pobude, ki imajo za cilj približati 
naravno okolje javnosti. 

7. Izboljšati informiranost lastnikov gozdov o sofinanciranjih, ki jih omogoča 
država, vzpostaviti povezavo z lesnimi trgovskimi organizacijami in pospeševati 
združevanja, ki omogočajo racionalno gozdno proizvodnjo. 
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Kulturna krajina Slovenske Istre se je izoblikovala v dolgem procesu različnih 
medsebojnih vplivov med človekom in naravnimi dejavniki. Kmetijska raba prostora in 
površine gozda so tudi danes glavni prepoznavni znak večine krajinskih tipov. V 
preteklosti je gozd, ki je nedvomno eden izmed naravnih elementov tudi krajin 
Slovenskega Primorja, doživel največje spremembe, saj se je moral umikati potrebi po 
vedno večjih kmetijskih površinah. Širjenje kmetijskih površin je bilo življenjskega 
pomena. Zaradi naravnih značilnosti prostora (tip tal, nakloni, hidrološke razmere…) pa 
je ta proces pogosto nezavedno privedel v brezizhodno situacijo, ki se je pokazala kot 
degradacija rastišč s povečano erozijo in razdiralno močjo hudournikov. Skoraj edina 
možnost ponovne revitalizacije krajine je bila ponovna ogozditev. 
 
S spremenjeno socialno strukturo prebivalstva, ki je pomenila opuščanje neekonomične 
kmetijske rabe na manj rodovitnih tleh in sprožila obsežen proces zaraščanja, pa smo 
danes prišli v povsem drugačno oziroma celo diametralno situacijo. Obsežne površine 
zopet postajajo gozdne, razpoznavnost krajine se spreminja, vedno več je zahtev po 
širjenju kmetijske dejavnosti. 
 
Iz vsega navedene sledi, da bo v prihodnje potrebno precej bolj načrtno usmerjati rabo 
prostora, če nočemo ponavljati že doživetih nezaželenih zgodovinskih ciklov v 
spremembi podobe kulturne krajine. V smislu obravnave gozda kot prostorskega 
elementa, s posebnimi naravnimi vrednotami, je poleg spremljave trenda v deležu 
oziroma površini gozda predvsem pomemben podatek o prostorskem razporedu in s tem 
povezanih funkcij gozda. Ta dva parametra morata postati osnovno vodilo o odločanju 
mesta gozda v prihodnjih krajinah. 
VViirr::  ZZaavvoodd  zzaa  ggoozzddoovvee  SSlloovveenniijjee,,  OOEE  SSeežžaannaa,,  22000033  
 
 



Razvojni program podeželja za območje občin Koper. Izola in Piran 

   46

3.3..    Evidentiranje podjetniških iniciativ in projektov  
 
 
33..33..11..  AAnnaalliizzaa  ssttaannjjaa  
 
Čeprav so, kot smo že omenili, razvojni trendi na območju Slovenske Istre v zadnjih 
desetih letih dokaj ugodni, je razvoj prisoten predvsem na območju obalnega pasu. Tako 
gospodarski subjekti kot tudi podjetništvo dosega dobre rezultate in ima trend rasti.  
Prav nasprotno pa je stanje na podeželju. Podeželje obravnavanega območja je pred več 
kot petdesetimi leti doživelo pravo depopulacijo. Ljudje so se iz vasi preseljevali v mesta 
ter se zaposlovali v uspešnih podjetjih ter tovarnah, ki so bile takrat na višku svojega 
razvoja. S spremembami, ki jih je prinesel gospodarski razvoj ter razvoj različnih novih 
in novih tehnologij, je veliko ljudi ostalo brez zaposlitve. Poleg tega, pa se zaradi naglice 
s katero se v današnjem času srečujemo ljudje, povečal trend iskanja oddiha v mirnem 
podeželju. 
V zadnjem desetletju so sicer novi načini spodbujanja enakomernega razvoja ter številni 
projekti spodbujanja razvoja podeželja, kot npr. CRPOV, nekoliko pospešili načrtovanje 
razvoja posameznih krajev v zaledju Slovenske Istre. Med prebivalci nastajajo nove ideje 
in privatne iniciative, kar je vsekakor zelo pozitivno. Pozitiven učinek se tako odraža v 
posameznih mikro okoljih. Kljub razmeroma velikemu številu razvojnih projektov v 
okolju, so dani rezultati vsekakor premajhni, dosežen je premajhen učinek. Razlogi so 
utemeljeni z bližino razvitega obalnega pasu, specifičnostjo širšega regionalnega 
prostora, prisotnostjo državne meje v povezavi z možnostjo boljšega zaslužka, nekoliko 
pripomore k temu tudi tradicionalna istrska identiteta,...  
  
 
Na temelju izvedenih analiz, delavnic, terenskih obiskov in razgovorov smo ugotovili, da 
vse več ljudi razmišlja o ustvarjanju novih dejavnosti na podeželju, bodisi zato, ker 
rešujejo svoj zaposlitveni problem, bodisi zato, ker vidijo nove izzive ter nove, dodatne 
vire zaslužka, ali pa enostavno zato, ker so naveličani vsakdanjega mestnega vrveža ter si 
želijo začeti nekaj novega v sproščujočem okolju. 
 
 
V sklopu izvajanja aktivnosti v projektu Po poteh dediščine brez meja in pripravi 
Razvojnega programa podeželja smo evidentirali poslovne ideje na posameznih 
območjih, območje občin Koper, Izola in Piran, s katerimi se želi prispevati k dvigu 
kvalitete življenjskih pogojev celotnega področja. Cilj je vzpodbuditi in omogočiti 
ekonomsko oživitev podeželja v zaledju obalnega pasu in preko meje. V tem okviru smo 
želeli poiskati odgovore in možnosti za gospodarsko revitalizacijo obravnavanega 
podeželskega prostora, poiskati priložnosti za nova delovna mesta, predvsem iz vidika 
preobrazbe tega prostora, iskanju dopolnilnih virov za preživetje, tudi v povezavi s 
prestrukturiranjem kmetijstva, prav tako pa tudi z razvojem turizma na podeželju. Zbrano 
in evidentirano podatkovno gradivo smo strokovno obdelali ter analizirali, kar je v 
povzeti obliki predstavljeno v nadaljevanju. Prepričani smo, da je ta nabor pretežno 
individualnih projektov dobra osnova za nadaljnje delo in da se bodo po prvih konkretnih 
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rezultatih v okolju mnogi posamezniki pridružili k realizaciji svojih poslovnih idej in 
načrtov. Zavedati pa se moramo, da v veliko primerov ne gre za enoletno naravnane 
projekte. Večina njih se bo predvidoma realizirala šele v nekaj letih. Temu primerno 
lahko računamo tudi na vidne rezultate, torej po določenem obdobju. Zelo pomembno pa 
je, da imajo posamezniki ustrezno vizijo kaj in kako naprej ter tudi delno rezervirana 
finančna sredstva za realizacijo svojega projekta.  
 
V okviru že realiziranega projekta Po poteh dediščine brez meja smo že izvedli 
preveritveno fazo in dosežene rezultate s pridom uporabili v programu Razvojni program 
podeželja. Rezultati navedenega projekta nam dajejo pozitivno spoznanje, da so kljub 
vsemu v okolju prisotne podjetniške ideje, da imajo nekateri posamezniki voljo in hotenje 
po razvojnih projektih in investiranju v področja in vsebine, ki prinašajo razvoj območja, 
nova delovna mesta ter zagotavljajo boljše življenjske pogoje. Pri realizaciji svojih 
podjetniških idej pa se običajno vsi soočajo s številnimi ovirami in zato vsekakor 
potrebujejo za realizacijo svoje podjetniške iniciative pomoč. Smiselno in učinkovito bi 
bilo tudi delovanje na osveščanju okolja in promoviranju različnih razvojnih možnosti. Iz 
analize projekta je razvidno, da med osnovne težave, ki so prisotne v obravnavanem 
okolju sodijo infrastrukturna problematika, šibka urejenost turistične infrastrukture, 
problematika blagovne znamke in učinkovitega trženja kmetijskih proizvodov, šibka 
povezanost zaledja in razvitega turističnega obalnega okolja in potreba po vzpostavitvi 
organizacije, ki bi povezovala in združevala potrebe in interese posameznikov, institucij, 
dejavnosti, okolja. 
 
 
Med dopolnitvene vsebine, v prijavo Razvojni program podeželja za območje občine 
Koper, Izola in Piran smo uvrstili med ostalimi vsebinami tudi področje evidentiranja 
podjetniških iniciativ in projektov na posameznih lokacijah projekta s poudarkom na 
arhitekturnem vrednotenju in osveščanju.  
V sklopu tega področja smo na izbranih lokacijah naravne in kulturne dediščine, 
predvsem tistih, ki se nahajajo pretežno v podeželskih območjih posameznih občin, 
preverili različne podjetniške iniciative, ki jih imajo posamezni predstavniki lokalnega 
okolja. Delovali smo na animiranju in aktiviranju razvojnih potencialov na podeželju, ki 
bi jih lahko v bodočnosti vključevali v konkretno ponudbo Slovenske Istre. Poleg tega je 
bil pri tem dan poudarek na arhitekturnem vrednotenju tradicionalne stavbne dediščine 
Slovenske Istre in svetovanju, kako jo koristno in učinkovito uporabiti za nove namene in 
potrebe, ki izhajajo iz podjetniških iniciativ. 
 
 
Pridobivanja podatkov za vsebine podjetniških iniciativ je potekalo po principu »od 
spodaj navzgor«. Veliko vloženega truda in opravljenega dela je bilo že v izvedbi 
posameznih programov CRPOV ter v izvedbi projekta Po poteh dediščine brez meja.  
 
Pri pridobivanju in evidentiranju podjetniških iniciativ se je animiralo veliko število 
posameznikov in sicer na več načinov: 

• z delavnicami na izbranih lokacijah: na delavnicah smo vzpostavili stik s 
posamezniki, ki so imeli določene podjetniške iniciative oz. so nas le-ti povezali s 
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posamezniki iz svojega okolja, ki so bili nato predlagatelji različnih, zanimivih 
podjetniških idej. 

 
• s terenskimi ogledi: s pomočjo terenskih ogledov smo si določene podjetniške 

iniciative, ki so že v teku tudi ogledali. Z ogledi različne kulturne ter naravne 
dediščine pa smo na srečanjih z lokalnim prebivalstvom spoznali določene 
projekte, ki se izvajajo na posameznih območjih. 

 
• z objavami v podjetniškem glasu primorske ter ostalih medijih: s pomočjo 

različnih javnih medijev (TV, tisk, radio) smo skušali doseči ciljno skupino tistih, 
ki za informiranje ter zbiranje informacij posegajo po različnih zunanjih virih. S 
pomočjo različnih predstavitvenih člankov v lokalnih časopisih pa smo želeli 
informirati o projektu čim širšo javnost. 

 
• s koriščenjem krajevnih ter vaških skupnosti: s pošiljanjem obvestil ter 

osebnim kontaktiranjem predstavnikov krajevnih skupnosti smo dosegli cilj, da se 
je informacija o projektu ter zbiranju podjetniških iniciativ širila tudi iz krajevne 
skupnosti na lokalno prebivalstvo. 

 
• s sodelovanjem s koordinatorji na občinah: s pomočjo lokalnih koordinatorjev 

po posameznih občinah smo preverjali zbrane informacije ter prihajali do novih 
virov. 

 
• osebno ter telefonsko kontaktiranje posameznikov (na podlagi lastnega 

poznavanja okolja oz. priporočil ostalih): opravljeni so bili številni individualni 
razgovori na terenu, v pisarni, razgovori po telefonu, posamezniki so poslali tudi 
krajšo predstavitev svoje podjetniške iniciative v pismu. 

 
 
 
3.3.2  Rezultati evidentiranja podjetniških iniciativ 
 
Na osnovi pridobljenih in evidentiranih podatkov na zgoraj navedene načine se je 
naredilo nabor podjetniških iniciativ obravnavanega območja, na osnovi katerega se je 
izdelal tudi katalog podjetniških iniciativ.  
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Graf: Predstavitev podjetniških iniciativ po vsebini 
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      Analiza zbranih podatkov je pokazala, da je med vsemi podjetniškimi iniciativami, 
zbranih in analiziranih je bilo 55 podjetniških iniciativ, največji delež tistih, ki delujejo na 
področju pridelovanja in trženja kmetijskih pridelkov ter izdelkov , 37 %. Le malo 
zaostaja število tistih, ki delujejo na vzpostavitvi in odpiranju turističnih kmetij, 29 %. 
Znatno manjši delež je ostalih, kot so ponudba etnološkega muzeja, 13 %, turističnih 
pisarn, 5 %, in drugo 16 %. Pomembno je tudi dejstvo, da se pri velikem številu 
podjetniških iniciativ, poleg osnovne dejavnosti  načrtuje tudi vzporedne večje ali manjše 
dopolnilne dejavnosti, ki tako bogatijo skupno turistično ponudbo okolja 

 
 
 

3.3.3. Razvojne možnosti 
 
Področje vključeno v program je poleg strateške lege tudi potencialno zelo privlačno 
območje za bivanje. Tako je na eni strani prisotno veliko povpraševanja po 
nepremičninah in zagotovo bo trend tovrstnih teženj še naraščal. Po drugi strani pa se 
odpirajo možnosti za načrtovano »pridobitev« visoko kvalificiranih strokovnjakov na tem 
področju, kar bo skupaj z razvojem univerze pripeljalo do naglega razvoja kvartarne sfere 
in dejavnosti ali z drugimi besedami do »Silicijeve doline«. Taka struktura kadrov 
zahteva primerno bivalno okolje, ki pa ga bo lahko nudil le obalni pas z zaledjem 
(kultura, šport in sprostitev,…). V tem kontekstu je potrebno gledati na globalni razvoj 
podeželja obravnavanega območja, kar smiselno sovpada tudi s pojmom razbremenitve 
obalnega pasu na račun zaledja (t.j. ekološko in prostorsko primerna obremenitev 
podeželja na račun razbremenitve ozkega obalnega pasu). Predvsem gre za dolgoročno 
uravnoteženi razvoj področja v celoti, saj le tako lahko izkoristi razvojne potenciale 
dolgoročno.  
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Zaledje občin Koper, Piran in Izola ponuja številne možnosti za zagotavljanje ugodnih 
življenjskih pogojev. Območja bogata z naravno ter kulturno dediščino predstavljajo 
potencialen prostor za razvoj različnih gospodarskih dejavnosti ter s tem povezanimi 
storitvami. Opazni so številni razvojni potenciali, ki jih je potrebno pravočasno ter 
pravilno vzpodbuditi ter omogočiti njihovo koriščenje. Zaledje nudi tudi idealno okolje 
za preživljanje prostega časa, sprostitev, za razvoj številnih športnih in rekreacijskih 
dejavnosti. Pomembno je, da se domačine, kot tudi druge obiskovalce vzgojno motivira 
za pravilno vrednotenje ter ohranjanje neokrnjenosti in edinstvenosti območja. 
 
Z razvojem podjetniških iniciativ na podeželju se želi doseči boljši življenjski standard 
podeželskega prebivalstva brez korenitih sprememb lokalne kulture ali obstoječega 
načina življenja, da obdržimo kvaliteto pokrajine, njeno naravno in kulturno dediščino. 
Realizacije podjetniških iniciativ ne smejo nekontrolirano posegati v okolje ter rušiti 
naravno ravnovesje območja. Podjetništvo na podeželju želi in mora obogatiti okolje ter 
zagotoviti prebivalstvu vpetemu v podeželsko okolje nove, dodatne vire zaslužka. 
Zagotovo bodo posamezniki pri uresničevanju svojih podjetniških iniciativ naleteli na 
številne omejitve ter morda tudi na nasprotovanja posameznih predstavnikov lokalnega 
okolja, vendar s pravilno predstavitvijo svojih načrtov ter medsebojnim sodelovanjem, 
bodo ti vplivi zgubili na moči, oziroma skupaj z ustreznimi službami, ki nudijo pomoč 
in svetujejo posameznikom, je možno poiskati pravilno rešitev. Pri tem je potrebno 
slediti doseženim rezultatom in smernicam, ki so bili izpostavljeni ob zaključku projekta 
Po poteh dediščine brez meja. 
 
Za vključeno okolje v program bi bilo pomembnega značaja, da se uveljavi »sveži 
pristop« za prihodnost razvoja podeželja in povečanja poseljenosti naselij. Še posebej je 
pomembno, da se bodo intenzivno in učinkovito razvijali procesi na področju kmetijstva, 
kot pomembne gospodarske dejavnosti v preteklosti na tem območju in omogočali 
kmetovalcem, da bodo lahko uspešni kljub vsakodnevnemu soočanju s konkurenco iz 
drugih držav članic EU. Razvoj tega območja mora biti vsekakor skladen z tistimi 
razvojnimi možnostmi, kot jih ponujajo različni razvojni programi in podporni 
mehanizmi tako v Sloveniji (MKGP;....), kot v EU (Phare; Leader + , Interreg,...). pri 
razvojnem delu je potrebno upoštevati specifične posebnosti področja, upoštevati lego v 
zaledju, takoj za »obalnim turističnim pasom« in kot vmesno območje v Hrvaško Istro, s 
katero ima zgodovinske, karakterne in ostale povezave. Tako kaže kombinacijo sicer 
disperznih lokacij in aktivnosti povezati v enotni »turistični produkt« in zanj izvajati 
marketing z namenom pripeljati direktni učinek lokalnemu prebivalstvu.  
 
V procesu izdelave projekta se je zaradi povezovanja vseh ustreznih turističnih aktivnosti 
v enoten produkt identificiralo in pripravilo določen koncept t.i. sekcij oziroma pasov: 
obalnega, notranjega podeželskega in zunanjega podeželskega. Iz tega se je razvil t.i. 
»koncept roke«, kjer dlan roke predstavlja glavna mesta in turistične centre, prsti pa se 
stegujejo v podeželje, ki je ekonomsko šibko.  
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Bistvo zgoraj navedenega koncepta je pripeljati »svežo kri« na podeželsko območje v 
obliki obiskovalcev, ki jo črpamo iz »dlani« ali »roke« v »prste«. Tu so že prisotni 
posamezni primeri turistične ponudbe v t.i. »notranjem podeželskem delu«, ki je bližje 
obali, torej na prvih »členkih« prstov. Pomembno pa bi bilo, da bi se pojavilo mnogo 
večje število posameznih ponudnikov turističnih kapacitet ter drugih dejavnosti, vezanih 
na turizem. Rešitev je mogoče v tem, da intenziviramo promocijo obstoječe ponudbe v 
zaledju, s tem pa bi spodbudili lokalne podjetnike, da intenzivneje investirajo v turistične 
kapacitete; istočasno pa bi bilo potrebno konstantno delovati na evidentiranju 
podjetniških potencialov in iniciativ in jih spodbujati, jim pomagati ter svetovati pri 
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uresničevanju projektov. Primeri dobrih praks so že prisotni, torej obstajajo ljudje, ki so 
voljni sprejeti izzive in tveganja podjetniških aktivnosti. 
 
Na celotnem območju in v vseh »pasovih« je smiselno in nujno potrebno načrtno in 
medsebojno sodelovanje vseh akterjev turistične ponudbe, z namenom zajemanja večje 
dodane vrednosti. 
 
 
3.4. Naravna in kulturna dediščina - vrednotenje posameznih lokacij  
 
3.4.1. Varovanje narave 
 
Temeljne naravovarstvene usmeritve  v našem prostoru izhajajo iz vrste zakonskih 
določil in predpisov občinskega, republiškega in mednarodnega značaja. Na tem mestu 
posebej poudarjamo v maju 2005 izdelane »Naravovarstvene smernice za regionalno 
zasnovo prostorskega razvoja Južne Primorske« (izdelal Zavod RS za varstvo narave – 
OE Piran), ki opredeljujejo temeljne usmeritve za varstvo zavarovanih območij, varstvo 
naravnih vrednot, varstvo habitatnih tipov, varstvo ekološko pomembnih območij, 
varstvo posebnih varstveni območij (Natura 2000) in usmeritve in priporočila za 
načrtovanje prostorskih ureditev.  
 
 
Celotno področje Slovenske Istre je bogato z območji, ki so zanimiva s stališča 
ohranjanja narave. Zavarovana območja so: 
- Krajinski park Sečoveljske soline 
- Krajinski park Strunjan 
- Naravni rezervat Strunjan,  
- Naravni rezervat Strunjan – Stjuža 
- Naravni spomenik pinijev drevored 
- Naravni rezervat Škocjanski zatok 
- Slavnik 
- Pečina v Radotah 
- Jezeri v Fiesi 
- Grič stena v dolini Dragonje 
- Rt Madona 
- Reka Dragonja s pritoki 
- Debeli rtič 
 
Zelo obsežen je tudi seznam naravnih vrednot na obravnavanem območju treh obalnih 
občin(224), na območju Kraškega roba v občini Koper pa so posebej zanimivi habitatni 
tipi. V seznamu ekološko pomembnih območij omenjamo predvsem: 

- Kras 
- Škocjanski zatok 
- dolino Dragonje 
- Sečoveljske soline 
- Vanganelsko jezero 
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- reko Rižano 
- Debeli rtič 
- Strunjan s solinami 
- morsko obalo,… 

Skrb za varovanje narave pa opredeljuje tudi posebna varstvena območja – območja 
Nature 2000.  
 
 
3.4.2. Kulturna dediščina 
 
Obravnava se najbolj odmaknjen del obalnega zaledja, ki sovpada z južnimi predeli 
piranske in izolske občine ter z južnim in JV predelom Mestne občine Koper. Razlog za 
tak izbor je ohranjenost kulturne dediščine, ki je v primerjavi s SZ delom neprimerno 
večja, pa naj gre za kulturno krajino ali za posamezna območja in objekte. 
 
Poudarek je na tradicionalni kulturni krajini, ki je na izbranem teritoriju dobro ohranjena. 
Vse ostale objekte in območja kulturne dediščine vključuje v celoto neprecenljive 
prostorske, estetske in kulturne vrednosti. Naš namen je opozoriti predvsem na 
posamezne elemente kulturne krajine (sem štejemo tudi naselja) kot njene nepogrešljive 
sooblikovalce in poudariti dejstvo, da uničevanje kateregakoli od njih prispeva k njeni 
degradaciji. Obenem skušamo opozoriti na vlogo klasičnih vsebinskih poudarkov v 
naseljih in pokrajini: na primer cerkve in pokopališča so imeli za ljudi poseben pomen in 
temu primerno so bili poudarjeni z večjimi gabariti in ambicioznejšim oblikovanjem. 
Domačije in drugi objekti »vsakdanje uporabe« so bili podrejeni naravnemu okolju in 
nepisanim normativom vaških skupnosti. Od tu izhaja ubranost tradicionalnih naselij in 
njihova usklajenost z okoljem, kar je pravzaprav njih največja odlika. To je potrebno 
poudariti, ker se zadnja desetletja prav zaradi spreobrnjenih vrednot širi in spreminja 
individualna gradnja, ki je postala najbolj destruktiven element podobe naselij in 
tradicionalne kulturne krajine. 
 
Projekt »Po poteh dediščine« na novo odkriva bogato kulturno dediščino podeželja z 
namenom, da jo aktivno vključi v sočasne življenjske in gospodarske tokove kraja. 
Opozarjamo na najpomembnejše lastnosti kulturne dediščine, ki jih je nujno potrebno 
ohraniti, če želimo ustvariti kvalitetno življenjsko okolje in predvsem, če želimo 
prispevati k razvoju območja na način, kot ga predvideva ta projekt. Posebno mesto 
zavzema etnološka dediščina, ki je na podeželju kvantitativno najbolj zastopana. Vsebuje 
pretežno kmečke hiše in domačije znotraj vasi in zaselkov, kot tudi kapele, vodnjake, 
vodna zajetja na izvirih, kažete... Za razliko od ostalih objektov kulturne dediščine (na 
primer cerkve),  ki so na razpolago za ogled ali za vnos izrazito kulturne ponudbe 
(muzejskih  zbirk, izbranih kulturnih programov...), je etnološko dediščino hkrati možno 
aktivno in uspešno vključiti v širšo turistično ponudbo. Želimo nakazati možnosti, ki jih 
ponuja prisotnost bogate kulturne dediščine za razvoj kraja, v nasprotju s sedanjim 
stanjem, ko nam slednja nezadržno propada tudi zato, ker te možnosti niso bile 
prepoznane, kaj šele izkoriščene. 
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Kratki opisi najzanimivejših območij in objektov kulturne dediščine so podani v posebni 
prilogi. Vsebujejo tudi opise objektov in območij, ki so že predstavljeni in vključeni v 
lokalno kulturno-turistično ponudbo. V posebnem seznamu so podani objekti, za katere 
vemo, da lastniki oz. upravljalci že načrtujejo njihovo revitalizacijo v smeri kulturno - 
turistične ponudbe. Ti so trenutno v različni fazah priprav: od začetnih zamisli do 
izdelave dokumentacije in fizične izvedbe.  
 
 
 
3.4.2.1. Opis in ovrednotenje izbranega območja 
 
 Kulturna krajina 
 
Kulturna krajina je rezultat interakcije med stoletnim delovanjem človeka in narave na 
določenem območju. Človek je na nekaterih območjih na kvaliteten način preoblikoval 
naravno krajino za svoje potrebe, ji dodal kulturno in estetsko komponento in ji s tem 
povečal vrednost. Varovanje in ohranjanje območij kulturne krajine se tako kaže skozi 
razvoj in vzdrževanje nekaterih dejavnosti kot dinamičen oblikovalski proces, njegov 
varstveni vidik pa kot eden izmed osnovnih pogojev za ohranitev kvalitetnega okolja, 
primernega za gospodarski in družbeni razvoj. Varovanje krajine, njenih naravnih in 
antropogeno preoblikovanih značilnosti je tudi v tesni povezavi z ohranitvijo 
biodiverzitete in ekološkega ravnovesja v prostoru, saj se razvoj ali opuščanje ruralne 
gospodarske dejavnosti vsebinsko in vizuelno odraža tudi v naravni krajini. Posebno 
vrednost predstavljajo posebnosti kulturne krajine kot pokazatelj razvoja človeške družbe 
v prostoru in času. 
 
Zaledje treh obalnih občin je razmeroma majhno, a zelo raznoliko. Prehaja od nizkega in 
rahlo razgibanega sveta ob obali v vedno višji gričevnat svet proti jugu in JV. Južni del, 
gosto prepreden s številnimi vodotoki, zaključuje reka Dragonja, medtem ko preide flišna 
istrska pokrajina na vzhodni strani preko slikovitih skalnih robov v kraški svet. 
Geografska razdelitev območja po zaključenih pokrajinah  je, povzeta po D. Plutu, 
sledeča: 
 
Obalni pas označuje spodnji del akumulacijskih ravnin: to je raven, ponekod zamočvirjen 
svet z majhno nadmorsko višino. Obširne aluvialne ravnice so ob spodnjih vodotokih 
reke Dragonje, Drnice, Strunjanskega potoka, reke Rižane in Badaševice. V preteklosti so 
se ob izlivih rek razvili obsežni kompleksi solin. Premogla so jih vsa obalna mesta: od 
Pirana do Milj. Do danes sta se ohranila le dva kompleksa nekdanjih Piranskih solin, v 
Sečovljah in Strunjanu, ki nosita karakteristike izjemne in edinstvene kulturne krajine v 
državnem in tudi veliko širšem merilu.   
 
Akumulacijske ravnice prehajajo v reliefno bolj razgiban svet obalnega gričevja, ki sega 
do 200 m visoko. Vključuje zaobljene hrbte najbližjih obalnih slemen, kot tudi bolj 
razrezana in strma pobočja ob številnih hudournikih. Nato prehaja pokrajina preko 
višjega gričevja (200-400 m) do strmih, višje ležečih pobočij flišnega sveta in končno v 
globoko, visoko flišno zaledje z nadmorsko višino slemen 300 – 500 m. Na vzhodu 



Razvojni program podeželja za območje občin Koper. Izola in Piran 

   55

preide flišni svet preko strmih sten iz eocenskega apnenca v kraško pokrajino z 
nadmorsko višino 500 – 700 m.  
 
Obalno zaledje je bilo v preteklosti razmeroma gosto naseljeno, prebivalci pa so bili 
skoraj brez izjeme kmetje. Kjer se je le dalo, so zemljo prilagodili svojim potrebam; 
površino so razdelili na polja, pašnike, travnike, vinograde.... Na pobočjih so uredili 
terase. Gradili so naselja, ki so postala neločljiv sestavni del kulturne krajine, skupaj z 
mnogimi drugimi objekti: mlini, kažetami, kapelicami, vodnimi zajetji, komunikacijami... 
Človek se je vedno prilagajal naravnim danostim terena in ga skušal prilagoditi v svoj 
prid, kot je najbolje znal, s čimmanj posegi. Ponekod so bile razmere ugodnejše, drugje 
veliko težje. Le nekaj je območij, ki so bile za kmetijstvo neuporabne: ob morju klifi in 
obala, rečni toki, z grmovjem in drevjem porasle grape v flišnih območjih, skalni previsi 
kraškega roba. V teh predelih lahko govorimo o »otokih« prvobitne narave.  
 
 
 
3.4.2.2. Razdelitev zaledja  
 
Odmaknjeno zaledje treh obalnih občin je razdeljeno na dve večji kompleksni območji 
varovanja kulturne krajine: kraški rob in notranjo Slovensko Istro. Znotraj teh so 
posamezna območja ovrednotena kot kulturni spomeniki (slednja so navedena v seznamu 
najkvalitetnejših primerov kulturne dediščine na tem območju).  
 
 
1.  Kraški rob predstavlja ozek pas ob kraškem lomu od državne meje z Italijo pri 
Socerbu na severu do meje s Hrvaško pri Dvorih in Rakitovcu na jugu. To je tip kulturne 
krajine, kjer se dominantne geomorfološke poteze luskaste zgradbe Kraškega roba 
prepletajo z vmesnimi uravnavami, valami, dolinami in kraškimi ravniki, ki so bolj ali 
manj antropogeno preoblikovani. Celotno območje Kraškega roba lahko razdelimo v 
tipološke enote s svojimi specifičnimi krajinskimi posebnostmi: Osapsko dolino, Breg, 
območje val, Rakitovski kras in Podgorski kras. Značaj krajine določajo intenzivno 
morfološko razgiban relief, slikovita, ob robovih locirana naselja, zgrajena iz avtohtonega 
materiala v značilnem arhitekturnem stilu, številni ostanki utrdb na robovih apnenčastih 
sten in značilno obdelane kmetijske površine. Vale in doline so večinoma razdeljene na 
dolge ozke parcele, na katerih rastejo predvsem poljščine, kraški ravniki so v glavnem 
pokriti s travniki, ki se zaradi opuščanja košnje počasi zaraščajo. Na pobočjih pod 
stenami roba prevladujejo vinogradi in oljčniki. Tako raznolika ter z naravnimi 
vrednotami in kulturno dediščino bogata krajina je v Sloveniji redkost.  
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Pogled na Kkraški rob ; vas Podpeč 
 
2. Zaledje Slovenske Istre se začne južno od črte Sv. Anton – Marezige – Pomjan – 
Šmarje, ki je hkrati naravna meja, po kateri poteka razvodnica med področjema Dragonje 
ter Rižane in Badaševice. Živahno razčlenjen flišni gričevnat svet, gosto razrezan z 
omrežjem rečic in potokov, sega do hrvaške meje. Gričevje je nanizano v dolgih hrbtih z 
značilno planotasto slemensko uravnavo, ki se skladno z dolinami vodotokov postopoma 
znižuje proti morskemu obrežju. Krajinsko podobo območja poleg naravnih vrednot 
odlikujejo predvsem obdelane planotaste slemenske uravnave z značilnimi raztresenimi 
strnjenimi naselji oz. zaselki, ki se ponekod kot dominanta dvigajo nad globokimi 
rečnimi dolinami, od koder obvladujejo pogled na okolico ter sistem kulturnih teras, ki je 
nastal na prehodu iz planotastih slemenskih uravnav v strma pobočja nad dolino 
Dragonje, na katerih prevladujeta oljka in vinska trta. 
 
 

 
Razgibana pokrajina s kulturnimi terasami med Koštabono in Pučami 
 
 
 Elementi tradicionalne kulturne krajine 
 
1.  Kulture in kmetijske površine  
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Oblika in obseg obdelovalnih površin sta bila odvisna od naravne konfiguracije terena in 
od razparceliranosti zemljišč. Na ravnih površinah (ravnicah, slemenskih izravnavah, 
valah) so bile njive, ki jih je bilo možno orati. Pobočja  so priredili za kmetijsko obdelavo 
tako, da so na njih gradili kulturne terase, ki so jih lahko obdelovali le ročno. 
Razparceliranost je bila dokaj močna, največ je razmeroma majhnih parcel, predvsem 
tam, kjer so bile posajene kulture. Pašniki so bili, predvsem v kraškem svetu, večje 
parcele, največkrat v komunski lasti. 
 
V ožjem obalnem pasu so prevladovali in najbolj zaznamovali krajino oljčni nasadi, 
vinogradi in vrtnarstvo. Ob tem so sadili še sadno drevje, koruzo, krompir in drugo 
zelenjavo. Nekaj površin so namenili pašnikom in travnikom, ostale površine je preraščal 
gozd.  
 
V bolj oddaljenih območjih flišne Istre je vseskozi prevladovalo ekstenzivno kmetijstvo, 
medtem ko je bila v kraških predelih bolj izrazita živinoreja, kar se kaže v kulturni krajini 
z obsežnimi površinami travnikov in pašnikov. V hladnejših predelih so na terase sadili v 
glavnem koruzo in krompir, na brežine pa vinsko trto. Severna pobočja so bila 
neprimerna za sajenje kultur in so bila poraščena z gozdovi, ali pa so jih namenili za 
travnike in pašnike. V drugi polovici 19. stoletja so se ponekod povečali vinogradi na 
račun drugih kultur, predvsem pašnikov in njiv, v prvi polovici 20. stoletja pa so začeli 
čiste vinograde spreminjati spet v mešane. 
 
 
 
2. Mejni zidovi  
So suhozidani zidovi med njivami ter med njivami in cestami. Značilni so za večje, 
kmetijsko obdelane ravne površine. Kmetje so jih postavljali iz dveh razlogov: kamenje, 
ki so ga morali odstraniti iz njive, so zlagali v približno meter in več visoke mejne 
zidove, ki so tako dobili funkcijo zasilnih vetrobranov. Veliko je še ohranjenih zidov, ki 
razmejujejo njive od lokalnih cest. Najdemo jih skoraj po celem terenu. Način gradnje se 
je, tako kot pri stavbah in drugih zidanih objektih, razlikoval, kot se je menjavalo okolje 
oziroma vrsta in kvaliteta razpoložljivega kamna. Zidovi pričajo o nekdanjem izjemnem 
graditeljskem znanju domačega prebivalstva. Kljub lokalnim razlikam je princip gradnje 
povsod enak: kamni so zloženi v vodoravne plasti, ležeče.Posamezni kosi se tako dobro 
medsebojno prilegajo, da uporaba veziva ni bila potrebna. Kljub temu uspešno kljubujejo 
zobu časa in mnogokje še služijo svojemu namenu. 
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Mejni zid ob cesti vzhodno od Marezig 
 
 
3. Kažete so spadale v sklop obdelovalnih površin. Namenjene so bile spravljanju 
orodja, predvsem pa zatočišču pred vremenskimi neprilikami in včasih počivanju v teku 
napornega delovnega dne. Večinoma so bile neopazne, majhne kamnite konstrukcije, 
vključene kar v mejne zidove ali škarpe. »Hišic«, pritličnih ali celo enonadstropnih, 
kakršne poznamo iz ožjega obalnega zaledja, v hriboviti Istri in v kraškem svetu ni bilo. 
Kažete so danes najmanj ohranjen element kulturne krajine v obravnavanem predelu. 
 
4. Kulturne terase so osnovna fiziogramska značilnost flišne Slovenske Istre. Vsa 
pobočja, zlasti pa tista v bližini obale, so urejali v obliki teras. Gradili so jih iz dveh 
razlogov: da bi preprečili erozijo, po drugi strani pa so vodoravne in kvečjemu rahlo 
nagnjene površine lažje za obdelavo. Urejali so jih tako, da so zgradili kamnit oporni zid, 
za katerega so narinili in nanosili prst. Do 19. stoletja so bile vse terase pozidane (podprte 
s kamnitimi škarpami), nakar so jih ponekod, kjer je to omogočal teren, zamenjali z 
nagnjenimi in zaraščenimi brežinami. Z nagibom približno 45% so pridobili nove 
površine za zasaditev z vinsko trto ali sadnim drevjem. Tako so se obenem izognili 
zidanju kamnitih škarp. Kjer pa so se te ohranile, pomenijo pomemben oblikovni moment 
kulturne krajine. Tudi tu nas preseneča predvsem pestrost in mojstrstvo gradnje. 
V nižjih predelih, kjer je bila klima ugodnejša, so bile terase na vseh pobočjih, tudi 
severnih. V višje ležečih krajih, predvsem pa v JV delu zaledja, so terase le na južnih 
pobočjih. Zaradi boljše insolacije je bila površina vedno nekoliko nagnjena v smeri 
padanja pobočja.  
 
Širina teras je bila odvisna od nagnjenosti pobočij. Kjer je bil nagib manjši od 20%, so 
bile terase zelo široke, njivske. V teh krajih ima največ pobočij naklon med 20 in 40 %, 
kar pomeni, da dopuščajo gradnjo dokaj kratkih in razmeroma ozkih teras. Najmanj je 
teras na pobočjih s preko 40 % nagiba. Vzdrževanje in obdelava le-teh je zahtevala veliko 
truda, pridelka pa je bilo malo. To so bile ozke parcele z visokimi podpornimi škarpanmi 
in kvečjemu nekaj kvadratnimi metri obdelovalne površine. Sledove takih teras je Titl v 
šestdesetih letih 20. stoletja zasledil le še na južnem pobočju Rožarja, severnih pobočjih 
Padne in Piranskega polotoka ter nad Izolo. 
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 Kulturne terase JZ od vasi Lopar 
 
5. Poti  
Naselja so bila medsebojno povezana s potmi; mnoge so bile dovolj široke, da so po njih 
lahko peljali vozovi. Glavne ceste so bile opremljene s kamnitimi obcestnimi kamni, 
kažipoti... Pokrajina je bila prepredena s številnimi potmi, ki so vodile do obdelovalnih 
površin, vodnih virov, mlinov... Nekatere so bile zasilno prevozne, druge so bile 
namenjene tovorjenju in pešačenju. Te poti niso bile tlakovane; uredili so jih v glavnem 
tako, da so očistili iz koridorja rastlinje in površine po potrebi izravnali. Večji posegi so 
bili potrebni le na določenih odsekih, kjer so morali del poti podpreti zaradi padanja 
terena oziroma jo zaščititi pred usipanjem terena z zgornje strani. To so storili s 
suhozidanimi škarpami iz lokalnega kamna. Vodotoke in hudourniške grape so premostili 
s kamnitimi mostovi, preprostimi konstrukcijami z značilnimi nosilnimi loki. 
 
 

 
Pot k vodnemu zajetju Brače pri Pučah 
 
6. Vodni mlini oziroma domačije ali manjši zaselki z mlini so bili omejeni na 
območje vodotokov. Gre za izolirane stavbe ali manjše zaselke v bližini rek, nekdaj 
stoječih večinoma sredi kmetijskih površin. K mlinom so vodile poti, po možnosti vozne, 
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k celoti pa je spadal  sistem jezov in jarkov za dovajanje vode na mlinska kolesa in 
odvajanje vode nazaj v reko. Vodo so zbirali v kamnitih koritih z zapornicami ob reki, od 
koder so uravnavali njen dotok po mlinščici (jarek od jezu do mlina, ki je bil dolg tudi po 
nekaj sto metrov) na mlinska kolesa in od tam nazaj v reko. V preteklosti je bilo veliko 
vodnih mlinov zlasti ob Rižani in Dragonji. Danes so mlini opuščeni, porušeni ali 
predelani. Edini, ki še deluje, je Fontaničev mlin v Mlinih, obnavlja pa se tudi Mazurinov 
mlin ob Dragonji, pod vasjo Trsek. 
 
7. Vodna zajetja na izvirih so pomembni elementi kulturne krajine. Nastajali so 
izven naselij, na izvirih pitne vode. Domačini so si na ta način zagotovili pitno vodo čez 
vse leto, tudi v sušnih obdobjih, ko jo je drugje zmanjkalo. Žal je trenutno večina 
tovrstnih objektov opuščenih in tako zaraščenih, da jih še nismo mogli evidentirati. 
Doslej smo dokumentirali vodne vire v okolici Koštabone, Krkavč, Puč, Nove vasi in 
nazadnje Laborja. Poznani primeri nakazujejo oblikovno raznolikost in domiselno 
gradnjo, ki kar človeka osupne. Objekti vsebujejo poleg zajetij za pitno vodo še 
napajališča in nekateri tudi perišča. Posebno poglavje so napajališča, ki so locirana ob 
poteh ali v vaseh. Ne smemo pozabiti na kale, ki jih je premogla skorajda vsaka vas. Tudi 
ti so bili locirani v neposredni bližini poti, kjer se je gibala živina in na pašnikih. V flišni 
Istri so bili kali pretežno manjši in obzidani s suhim zidom iz peščenjaka, na kraškem 
območju pa so bili praviloma večji, v obliki mlak, brez zidanih delov.  
 
8. Kapelice so ljudje gradili pretežno v vaseh ali v njihovi neposredni bližini, veliko 
jih je tudi ob poteh, kjer predstavljajo na izpostavljenih legah pomembne akcente v 
kulturni krajini. Večina ohranjenih kapelic je iz 19. in začetka 20. stoletja. Kapelice se 
razlikujejo po velikosti in obliki. Prvotno so bile vse ometane in dekorativno pobarvane, 
saj so imele poseben (sakralni) pomen.  
 
9. Spominska znamenja in obeležja, ki so oblikovana kot plastične enote, so 
postavljena ob poteh, na kraje dogodkov ali na za to posebej izbrana mesta v naseljih ali 
izven njih. V večini primerov gre za spomenike mlajšega datuma, ki so nastala v 2. 
polovici 20. stoletja: v zahvalo, spomin in v opomin. Tematsko se nanašajo na dogodke 
in osebe iz NOV. Večkrat imajo obeležja tudi posvetila, povečini v obliki stihov, ki so jih 
napisali primorski pesniki in pisatelji: France Bevk, Ciril Kosmač, Rado Bordon, Igor 
Gruden, Ciril Zlobec... Nekatera od njih so kiparske mojstrovine in pomenijo izjemne 
akcente v širšem prostoru: tako na primer spomenika na črnikalskem klancu in v 
Marezigah.   
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Spomenik ob magistralni cesti pri Črnem Kalu 
 
10. Cerkve so največkrat v sklopu naselij, kot njihov sestavni del, čeprav 
predstavljajo z izpostavljeno lego, stavbno maso in z zvonikom, ki po višini daleč 
presega stavbe v naselju, pomemben akcent v širšem prostoru. Maloštevilne so cerkve 
izven naselij. Največkrat gre za manjše stavbe, ki pa so locirane na vidna, poudarjena 
mesta. V pokrajini imajo poseben vizuelni in vsebinski pomen.  
 

 
Cerkev s pokopališčem v Zanigradu 
 
11. Pokopališča so na robovih naselij, ali pa na samotnih legah. Največ naših 
podeželskih pokopališč je bilo urejenih okoli farnih ali drugih cerkva, znotraj obzidja. 
Imajo posebno razvrstitev grobov, ki so krožno obrnjeni proti središčnemu objektu, 
cerkvi ali znamenju. Kot pri cerkvah in kapelah, gre  za objekte posebnega pomena.  
Pokopališča so največji kulturni objekti izven naselij. Navadno so postavljena na 
izpostavljene, dobro vidne lege. Obzidan prostor pravokotnih oblik poudarja mrliška 
vežica, največkrat pa še posaditev, kjer prevladujejo ciprese.  

 
12. Arhitektura obrambnega značaja, ki sovpada z zgodovinskimi mejami, je 
posebno čitljiva v kulturni krajini na kraškem robu, kjer so obrambni stolpi in utrjene 
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jame iz časa turških vpadov slikovito postavljeni na izpostavljene lege vrh skalnih 
previsov. Povezava obrambnih objektov se od kraškega roba (Socerb – Osp – Črni Kal – 
Podpeč – Hrastovlje) nadaljuje v notranjost hribovite Istre, kjer sta se ohranili utrdba v 
Kubedu in obrambna stolpa pri Gradinu. Kraški rob in Breg sta vedno imela strateški 
pomen: ločevala sta dva svetova, lokalno flišno Istro in apnenčasti Kras, v širšem smislu 
pa Sredozemlje od celine. Na samem Kraškem robu, v njegovem celotnem poteku, 
zasledimo večje število prazgodovinskih gradišč. Nekatera so bila naseljena do prihoda 
Rimljanov. Kontinuiteta poselitve se nadaljuje z rimskimi latifundijami. Po propadu 
frankovskega cesarstva je ozemlje Kopra prišlo pod oblast nemških cerkvenih in 
posvetnih upraviteljev, ki so načrtno naseljevali izpraznjena območja. To je tudi obdobje 
daljšega naseljevanja Slovanov oz. Slovencev v Istro, na kar kažejo tudi slovanska 
krajevna imena starejšega tipa. Naselili so se na podnožju utrjenih postojank. Po vojni s 
Trstom l. 1254 je ves obrambni kompleks z vasmi Osp, Gabrovica, Rožar, Črni Kal, 
Loka, Podpeč, Zazid in Rakitovec prešel pod Koprski komun. S podreditvijo Kopra l. 
1279 so postali lastniki obrambnega sistema na Kraškem robu Benčani.  
 
Območje Kraškega roba sovpada s protiturško obrambno linijo; v času najhujših turških 
vdorov v Istro (med leti 1470 in 1502) so bili zgrajeni tabor v Hrastovljah, jama Podpeč, 
jama Črni Kal ter Grad pri Gradinu.  
 

 
Obnovljen obrambni stolp nad Podpečjo 
 
13. Arheološka območja so številna, vendar še ne raziskana in predstavljena. Izjemo 
predstavlja prazgodovinski kamen sakralnega značaja, ki je prezentiran na sicer še 
neraziskanem arheološkem območju na slemenu SV od naselja Krkavče.  
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Krkavški kamen 
 
14. Naselja 
Stavbno dediščino, pa naj gre za naselja, posamezne stavbe ali njih sklope, povezujejo 
skupne značilnosti, ki so jih narekovali zlasti naravni vplivi: konfiguracija terena, 
podnebne razmere in materiali, ki so bili na voljo. Naravne razmere so bile najmočnejši 
dejavnik že pri izbiri lokacij. Pomembno je bilo, da je stalo naselje na zavetrnem in 
osončenem kraju, v bližini pitne vode. Naselja so največkrat pomaknjena v strma 
pobočja, na skalne pomole, pod skalne stene, na slemena, na vrhove gričev, redkeje na 
robove dolin. Po eni strani so na tak način obvarovali najrodovitnejšo zemljo, po drugi 
strani pa je bila taka lega predvsem v srednjem veku in prej pomeMbna iz obrambnih 
razlogov.  
Poselitev ima v teh krajih dolgo kontinuiteto. Sklepajoč po sledovih gradišč, sega v 
prazgodovino. Tradicionalna naselja, kakršna so se ohranila nazadnje, pa so se oblikovala 
postopno. Najstarejše stavbe znotraj vasi datiramo v 15. stoletje. V naslednjih stoletjih so 
se naselja širila in gostila znotraj obstoječih obodov vse do prekinitve v času druge 
svetovne vojne in predvsem po njej. Največji razcvet so vasi doživele v drugi polovici 19. 
stoletja, ko so bile gospodarske razmere ugodne.  
Naselja so se razvijala kot živi organizmi, zrasli iz danega okolja. Pri oblikovanju stavb 
so dobro razvidne skupne poteze, kot so gradivo, orientacija stavb, naklon strešin, 
gabariti in oblika stavb, razpored in oblika fasadnih odprtin, itd. Skupna značilnost je 
tudi, da so vsa ta naselja strnjena na razmeroma majhnem prostoru. To in pa prilagajanje 
stavbnega tkiva terenu, komunikacijam, parcelam.... ustvarja tisto značilno slikovitost 
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kraških in predvsem istrskih vasi in zaselkov. Po drugi strani pa je vsako naselje, zaselek, 
kot tudi posamezen objekt individualen organizem, ki ga je oblikovalo več dejavnikov; 
predvsem pa prebivalci, oziroma življenski utrip družin skozi več generacij. Poudarek 
večjih vasi so cerkve, ki izstopajo po svoji masi, stavbnem oblikovanju in višini zvonika.  
 
Občutne razlike med tipi naselij izhajajo iz prevladujočih gospodarskih dejavnosti. 
Največ je naselij, kjer so prebivali pretežno kmetje – mali posestniki. V bližini obale so 
se razvili številni kolonski zaselki. Mlinarski zaselki so bili nanizani ob strugah rek in 
potokov. Posebnost so solinska naselja, ki so nastala na stiku kopnega in morja. Na 
osojnih straneh položnih obalnih gričev so nazadnje zrasla razložena naselja, kjer so se 
ljudje preživljali z gojenjem sadja in vrtnin. Širše obalno zaledje zaznamujejo strnjena 
naselja in zaselki z domačijami pretežno malih kmetov.  
 
15. Stavbe 
Osnovna stavbna celica (hiša, hlev ali drugi gospodarski objekti)  je preprosta in enotna: s 
tlorisom pravokotnika, katerega krajša stranica redko presega dolžino šestih metrov, 
največkrat dvoetažna. V strmih terenih je pritličje deloma ali v celoti vkopano. Razlike 
med posameznimi območji so v številu in principu medsebojnega povezovanja osnovnih 
stavbnih celic, kar je bilo odvisno predvsem od premožnosti kmečkih domačij in od 
prevladujoče kmetijske dejavnosti (poljedelske ali živinorejske). Na Krasu, kjer je bila v 
veliki meri razvita živinoreja, se je izoblikoval tip značilne zaprte domačije z večjimi 
gospodarskimi poslopji. Stanovanjski in gospodarski objekti so bili nanizani okrog 
zaprtih dvorišč. Tak tip domačij se včasih pojavlja tudi v flišni Istri, predvsem pri 
premožnejših kmetijah, kjer so premogli več glav živine. V flišni Istri poznamo še več 
različnih organizacij domačij: včasih je bila domačija združena pod eno streho, z 
gospodarskim pritličjem in bivalnim nadstropjem; drugič sta bila stanovanjska hiša in 
gospodarska poslopja ločena. Do večjih razlik je začelo postopoma prihajati v 17. in 18. 
stoletju. Starejši tip hiše (arhaičen, kot smo ga poimenovali), je bil dokaj enoten na 
celotnem območju, vsaj kolikor lahko sklepamo po maloštevilnih ohranjenih primerih. 
Gre za tip enocelične, v teren vkopane hiše, s hlevom v pritličju in skromno bivalno 
enoto v nadstropju.  

 
Arhaičen tip hiše  v Podgorju 
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16. Stavbni elementi 
Zunanjo podobo stavb popestrijo arhitekturni elementi, ki se pojavljajo v mnogoterih 
zanimivih oblikah: baladurji, ganki, ognjiščni prizidki, dimniki, strešni venci ter hišni in 
dvoriščni portali. Največkrat neopažen (in tudi strokovno najmanj obdelan) arhitekturni 
motiv je način gradnje, ki se razlikuje med posameznimi območji in ga je treba ohraniti 
kot bistven sestavni del kulturne dediščine. Že na prvi pogled je očitna razlika med 
gradnjo v apnenčastem kraškem svetu in v flišnih predelih Istre.  
Zanimiva je tudi raznolikost gradnje iz peščenjaka: kjer se je ta dal lomiti v razmeroma 
velike pravokotne bloke, ga je bilo možno lepo oblikovati. Peščenjak slabše kvalitete se 
kaže v slabši gradnji hiš, kjer so bili veliki in pravilno klesani kamniti zidaki omejeni le 
na vogale hiš, kot neobhoden statičen element. Posebej je treba omeniti mešano gradnjo 
iz peščenjaka in apnenca, ki se je pojavljala povsod tam, kjer sta se v okolju mešali obe 
kamnini: na primer v Krkavčah in Gračišču.  
 
Stanovanjske hiše so bile praviloma ometane z ometom iz apnene malte. Omet je bil 
enoslojen, tanek in fino zariban. Včasih je prekrival tudi kamnite okvirje fasadnih 
odprtin. Z ometom so zaščitili kamnite fasade in zasilno termalno izolirali notranjost hiše. 
Gospodarska poslopja, pri revnejših prebivalcih pa tudi stanovanjske hiše, niso bili 
ometani. Pri slednjih je bil pravi omet omejen na dimnike in ognjiščne prizidke. Drugje 
so zapolnili z malto stike med kamni ali izvedli kvečjemu izravnalne fuge.  
 

 
 
 
17.  Soline terjajo posebno obravnavo zaradi svoje specifike. Ohranjena sta dva 
kompleksa nekdanjih Piranskih solin, tiste v Sečovljah in v Strunjanu. Domnevamo, da 
so obstajale soline na severnem Jadranu že v antiki. Piranske soline so prvič 
dokumentirane v 13. stoletju. Solinarstvo je bilo več stoletij ena najpomembnejših 
gospodarskih dejavnosti obalnih mest in je vplivalo na način življenja velikega deleža 
lokalnega prebivalstva. Ohranjena kompleksa pričata o dveh tipih solinarske dejavnosti: 
srednjeveški v Fontaniggah ter v začetku 20. stoletja modernizirani Leri in Strunjanu.  
 
Soline so izoblikovale enkratno kulturno krajino. Stoletja so se širila od kopnega proti 
morju in ustvarile novo kvaliteto v prostoru. Še v 20. stoletju so prostrani kompleksi 
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pomembno sooblikovali podobo obale. Danes so večinoma uničeni, kulturna krajina pa 
spremenjena do nespoznavnosti. Zato je tembolj dragocena pričevalnost ohranjenih 
primerov. Sistemi kanalov, nasipov, mostov, solnih polj, poslopij in vsega, kar je človek 
v tem prostoru ustvaril, so čudovit primer uravnoteženosti med naravnimi in 
antropogenimi elementi, ki se stapljajo v  celoto. Ena največjih kvalitet solin je, da 
omogočajo enkratno sožitje kulturne in naravne dediščine. Njih nastanek je vezan na 
naravne danosti, kot so na primer razčlenjena obala s plitvimi zalivi in ugodne vremenske 
razmere. Človek je z njihovo gradnjo preoblikoval okolje, vendar obzirno, brez usodnih 
posegov. V naravo je posegal le, kolikor je bilo nujno potrebno.  
 

 
Sečoveljske soline 
 
3.4.2.3. Analiza stanja kulturne dediščine 
 
Stanje na področju ohranjenosti kulturne dediščine je precej različno po posameznih 
področjih. SZ predel je močno urbaniziran. Proces traja skoraj pol stoletja in se zlasti 
zadnje desetletje še pospešuje. Veliko kulturne dediščine je uničene; zlasti nespoznavna 
je kulturna krajina. Kulturna dediščina je ohranjena v  starih mestnih jedrih in 
posameznih ambientih izjemne vrednosti, med katerimi je treba v prvi vrsti omeniti 
Sečoveljske in Strunjanske soline.  
 
Južni in JV del zaledja doslej ni utrpel večjih posegov. Največji problem predstavljajo 
individualne stanovanjske gradnje, ki nastajajo brez reda v prostoru in zanikajo lokalne 
zakonitosti stavbnega oblikovanja. Namesto, da bi razvijale avtohtono arhitekturo, 
vnašajo nered s tujimi, večinoma nekvalitetnimi materiali in oblikovnimi elementi. 
Čeprav so v družbenih planih in prostorskih izvedbenih aktih predvidena območja nove 
pozidave, se uporabniki teh ne držijo, tudi zato, ker je zemljišča največkrat nemogoče 
odkupiti od lastnikov. Proces se iz leta v leto intenzivira in širi od obalnega območja v 
zaledje. Medtem ko v okolici vasi in sredi nekdanjih kmetijskih površin rastejo nove 
stanovanjske zgradbe, stara jedra propadajo, čemur je v veliki meri vzrok neurejeno 
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lastniško – pravno stanje. Po drugi strani pa je tam, kjer je prišlo do obnove stavb, ta 
največkrat neprimerna.  
 
Vsak napačen poseg izdatno prispeva k degradaciji naselij, posameznih ambientov 
znotraj njih in kulturne pokrajine. Zaenkrat se novogradenj, nadomestnih gradenj, 
rekonstrukcij, itd.  ne usmerja učinkovito, kaj šele ureja in omejuje. Zaradi tega je že 
usodno degradirana podoba marsikatere vasi v kulturno krajini. Ker še vedno ni 
vzpostavljene prave kontrole pri tovrstnem dogajanju, tudi v smislu ustreznih sankcij, se 
stanje konstantno slabša. 
 
Kmalu po drugi svetovni vojni se je podeželje treh obalnih občin drastično izpraznilo. 
Kmetijstvo je zamrlo, velik del obdelovalnih površin je bil opuščen. Šele zadnja leta je 
opaziti  vračanje kmetijske dejavnosti. Kljub temu je še veliko površin opuščenih, 
poraslih z grmičevjem in drevjem. Stare poti so ostale le deloma v uporabi. Večinoma so 
zaraščene in opuščene. Podobno velja za ostale objekte kulturne dediščine izven naselij. 
Kapelice ljudje še vzdržujejo, vendar so večkrat neprimerno obnovljene. Podobno lahko 
trdimo za cerkve in pokopališča. Posamezni objekti, ki imajo status kulturnega 
spomenika, so bili obnovljeni v okviru spomeniškovarstvenih projektov. 
 
Naselja imajo vlogo »spalnih« naselij. Prebivalci so zaposleni drugje. Dejavnosti, ki bi 
zadrževale ljudi doma, skorajda ni. Obdelovanje kmetijskih površin je kvečjemu dodatna 
dejavnost. Razvoj kulturno turistične ponudbe je v povojih, realiziranih je le nekaj 
posamičnih projektov. Zadnja leta pa se vendar pojavljajo nove pobude. Poteka že tudi 
nekaj projektov za  oživitev podeželja. Načrtuje se predvsem vzpostavitev rekreativnih 
poti: pešpoti, jahalnih, kolesarskih, ki bi bile obenem tematske, izhajajoč iz kulturne in 
naravne dediščine.  
 
 
3.4.2.4. Kulturno-varstvene usmeritve 
 
 Revitalizacija kulturne dediščine v okviru novih namembnosti 
Kulturno dediščino želimo aktivno vključiti v razvoj območja. to lahko storimo le tako, 
da jo ohranimo najširšem pomenu besede. Katerikoli razvojni projekt v tej smeri bo 
uspešen le, če bo njegovo temeljno vodilo, ohraniti in negovati lokalno specifičnost na 
vseh področjih: od kulturne krajine z vsemi objekti, ki jih vključuje, do podobe naselij in 
stavbne dediščine. Izhajati je torej treba iz najdragocenejših sestavin kraja in jih razvijati. 
V preteklosti se je raba prostora prilagajala naravnim razmeram in jih spreminjala le, 
kolikor je bilo nujno potrebno. Varovanje kulturne krajine mora zagotoviti kontinuiteto 
takega razvoja. Členitev Koprskega primorja na posamezne več ali manj zaključene 
pokrajinske enote s skupnimi značilnostmi in številnimi individualnimi potezami bi 
morala biti ena izmed osnov za odločanje o nadaljnjem razvoju posameznih pokrajinskih 
enot. 
 
Podeželje nujno potrebuje vnos novih gospodarskih dejavnosti, vendar izključno tistih, ki 
jih območje še prenese. V prvi vrsti je to kmetijstvo, ki ga lahko dopolnjujejo kulturna, 
turistična, rekreativna in obrtne dejavnosti. Dejavnosti morajo biti kvalitativno in 
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kvantitativno zasnovane tako, da ne bodo degradirale okolja, ampak bodo temeljile prav 
na njegovi veliki naravni in kulturni vrednosti. Vse gospodarske panoge lahko obstajajo 
in uspešno funkcionirajo, če so postavljene v skladu z omejitvami, kjer so locirane. 
 
 Kmetijstvo 
Ohranjanje (sanacija) kulturne krajine je v veliki meri odvisna od usmerjanja načina 
revitalizacije kmetijskih površin. Kmetijsko prebivalstvo se pojavlja kot vzdrževalec 
kulturne pokrajine in ekološko izravnalnih območij. Pri vsakem nadaljnjem načrtovanju 
ekonomskega razvoja bo nujno upoštevati prostorsko pogojene prednosti in omejitve, v 
najtesnejši povezavi z ostalimi razvojnimi faktorji. 
 
Pomembno je, da se v čim večji meri ohrani tradicionalne kulture, morebitne nove 
kulture pa razvija skrajno previdno. Razvoj kmetijstva bi moral obenem stremeti za tem, 
da vnaša v okolje čimmanj novih objektov oz. le tiste, ki so neobhodno potrebni. Tako, 
denimo, je treba krepko razmisliti o umestnosti vnašanja toplih gred, ki se pojavljajo kot 
ekstremno moteč moment v okolju. Na drugi strani je treba razmisliti, v katerih primerih, 
kje in kako se bo gradilo nove objekte (hleve in druga gospodarska poslopja). V korist 
ohranjanja kulturne dediščine je, da se v te namene v čim večji meri uporabi obstoječe 
objekte kulturne dediščine. Menimo, da predvsem velike domačije z ograjenimi dvorišči 
nudijo take možnosti. Včasih bodo neobhodno potrebne tudi nove gradnje, 
predvidevamo, da predvsem za večje hleve. Tudi to bo možno, vendar je treba predhodno 
skrbno izbrati lokacije, kot tudi natančno določiti gabarite ter stavbno oblikovanje, ki 
morajo biti v skladu z lokalno stavbno tradicijo, torej dobro ukomponirani v okolje.  
 
Zelo pomembno je, da se ohrani nekdanja parcelacija in v tej zvezi tudi oblika in 
razpored obdelovalnih površin. Na tem mestu je umestno posebej omeniti vinograde kot 
primer, kaj pomeni ohranjanje tradicionalnih elementov v pokrajini. Kjer so se ohranile 
lesene opore, je vinograd vizuelno zlit z okoljem; medtem ko je njegova podoba tam, kjer 
so lesene opore zamenjali z betonskimi, iznakažena in deluje kot tujek v pokrajini. Enak 
učinek se doseže z nadomeščanjem kamnitih škarp, mejnih zidov in podobnih objektov z 
betonskimi. Osnovna značilnost in pravzaprav največja prednost tradicionalne kulturne 
krajine je v tem, da se je človek prilagajal danemu okolju tudi tako, da je uporabljal 
izključno materiale iz neposredne okolice. Res, da tedaj ni bilo drugih možnosti, vendar 
je na ta način nastalo  izjemno kvalitetno okolje. Končno si moramo zastaviti 
vprašanje, ali je res vredno, da ga izgubimo zato, ker so sedaj na razpolago cenejši 
materiali, s katerimi se da hitreje, lažje in ceneje delati. Sploh pa, če smo kulturno 
dediščino opredelili kot posebno vrednost, s katero bi želeli tržiti v turizmu.  
 
 Rekreacija 
Podeželje je velikanski potencial, kot rekreativna cona za prebivalce treh obalnih mest 
(sem lahko prištejemo tudi Trst), kot tudi v okviru ponudbe stacionarnega turizma. V tej 
smeri se že izvajajo projekti za oživitev starih poti na podeželju, ki bi jih namenili 
kolesarjem, konjenikom, predvsem pa rekreativnim pešpotem. Poti so zamišljene tako, da 
povezujejo naselja in druga območja kulturne dediščine. Zanimive so predvsem tematske 
poti, kot na primer Poti po vodnih virih (zaenkrat na območju Koštabone, Puč, Krkavč in 
Nove vasi), ki ga že izvajata Mestna občina Koper in Občina Piran. Ob vzpostavitvi 



Razvojni program podeželja za območje občin Koper. Izola in Piran 

   69

starih pešpoti so se očistili tudi številni vodni viri, ki bodo predstavljali počivališča ob 
pešpoteh. Zidani deli vodnih virov bodo po potrebi sanirani (v skladu s 
kulturnovarstvenimi režimi), od ostale opreme pa je dopustna postavitev lesenih klopi v 
bližino vodnih virov in varnostne ograje na nekaj mestih, ki bi bila lahko nevarna za 
obiskovalce. Pomembna je izdelava kvalitetne informativne kot tudi usmerjevalne 
signalizacije, ki bo poskrbela za to, da bo gibanje obiskovalcev usmerjeno na za to 
določene poti.  
 
Na temo vzpostavljanja rekreativnih tematskih poti (po območjih kulturne dediščine) 
obstaja še veliko zanimivih in privlačnih možnosti, kot na primer zgodovinske meje, 
protiturška obrambna linija, antične poti, poti po arheoloških najdiščih..... Območja, ki so 
zanimiva, so opisana v seznamu najkvalitetnejših območij in objektov kulturne dediščine. 
 
 Kulturno turistična ponudba 
Ko se začne načrtovati razvoj turizma, se je treba najprej vprašati, kaj  je tisto, s čimer 
bomo pritegnili obiskovalce in kaj jim lahko ponudimo. Če sta to kulturna in naravna 
dediščina, mora vse načrtovanje izhajati iz ugotovljenega dejstva in stremeti za tem, da se 
obe ohranita v optimalni meri in na kvaliteten način.  
 
Domača ponudba, izhajajoča iz lokalne tradicije, navadno obsega kulinariko, obujanje 
starih šeg in običajev, izlete v okolico, izdelke drobne obrti, ogled kulturnih in naravnih 
znamenitosti... Anonimna stavbna dediščina je navadno iz teh načrtovanj izločena, čeprav 
bi morala imeti prav slednja posebno vlogo pri tovrstnih programih v smislu, da bi jo 
»uporabili« kot možnost za nastanitev gostov, kulinarično ponudbo, prodajo spominkov, 
hleve (kjer se pojavlja  konjeniški turizem). Nastanitev gostov ali preživetje popoldneva, 
denimo, v neokrnjenem vaškem okolju, v kmečki kuhinji (z odprtim ognjiščem, kamnitim 
tlakom, starim pohištvom...) ali pod pergolo v dvorišču, bi lahko s pravilnim pristopom 
postala ena glavnih atrakcij turistične ponudbe. Slednje bo vedno bolj aktualno. Sodoben 
urbaniziran človek namreč vse bolj potrebuje možnost, da si ustvari začasno distanco od 
mrzlično hitečega vsakdana, ujetega v hrup, beton in smrdljivo pločevino. Vsaj občasno 
želi izstopiti in povsem zamenjati okolje. Tu niso pomembni le svež zrak, zelenje in 
tišina, imeti mora tudi občutek časovne oddaljitve od vsakdana, kar mu neestetska 
okolica z betonskimi, plastičnimi in drugimi, tudi prefabriciranimi »cenenimi« elementi 
prav gotovo ne bo prinesla. Smo že naleteli na take poskuse »revitalizacije« objektov 
kulturne dediščine in podoba je bila v resnici neprivlačna, celo odbijajoča. Vzrok za tako 
početje je deloma v neznanju o načinu obnove starih stavb, deloma pa v napačnem 
razumevanju dejstva, kakšen ambient je najprimernejši za turistično ponudbo na 
podeželju. Tako se dogaja, da brez funkcije propadajo najlepši primeri kulturne dediščine 
(predvsem kmečke hiše in domačije), po drugi strani pa se gostom ponuja novogradnje. 
Obiskovalci so na ta način prikrajšani za ves šarm enkratnosti in neponovljivosti lokalne 
stavbne tradicije. Za uresničitev najkvalitetnejše turistične ponudbe, ki bo zaživela v 
pristnem okolju, je potrebno vključiti v programe tudi anonimno stavbno dediščino, 
načrtovanje in izvedba njene obnove pa mora biti strokovno vodena. Obiskovalce bo 
navdušila celovita ponudba, kjer bodo vsestransko uživali v posebnostih kraja in 
spoznavali njegovo tradicijo.  
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Pomembno je, da se omogoči prezentacija naselij v celoti; ni dovolj, da ohranimo le 
stavbe, vso pozornost je treba posvetiti tudi tlakom, ograjam, vodnjakom, kamnitim 
klopem, lastnikom, zasaditvi... in vsem drugim arhitekturnim detajlom. Na koncu želimo 
še enkrat poudariti nujo po varovanju naselij v kulturni krajini. Izrazito negativne 
izkušnje iz bližnjega obalnega zaledja nas očitno še niso izučile o tem, kako je treba 
ravnati s prostorom. V tem trenutku je nujno zaustaviti, oziroma vsaj omejiti, urediti in 
usmeriti novogradnje v naseljih in izven njih. Skrajni čas je, da se postavi meja hudim 
pritiskom novogradenj, ki jih zaledje ne prenese več, vsaj ne v taki obliki. Po drugi strani 
pa je potrebna hitra in učinkovita usmeritev v kvalitetno obnovo objektov kulturne 
dediščine. Le pravilno obnovljeni in prezentirani bodo namreč ohranjali kvaliteto okolja 
in s tem privlačnost za obiskovalce. Neurejene lastniško pravne zadeve ne smejo ostati 
cokla kvalitetnemu krajevnemu razvoju. Kljub navidez brezupnemu stanju je namreč 
znano, da obstajajo učinkoviti mehanizmi za razrešitev tovrstnih problemov. Potrebno je 
le, da država končno pokaže za to pravi interes. Če ne bomo uspeli ustaviti sedanjih 
negativnih trendov, je nesmiselno razmišljati o kulturni dediščini kot eni od nosilk 
krajevnega razvoja preprosto zato, ker jo bomo dokončno izgubili. Celovite 
tradicionalne  podobe podeželja (kar bo predstavljalo glavno atrakcijo turistične 
ponudbe), nikakor ne bomo mogli nadomestiti s posameznimi fragmenti.  
 
 
 

3.4.3. Regionalna povezava slemenskih točk v zaledju Slovenske Istre  
 
Glavni namen regionalnega povezovanja podeželja in bližnjih strnjenih zgodovinskih 
jeder je vzpodbuditi gospodarsko dinamiko na tak način, da se raznovrstne dejavnosti in 
pestra sestava že izdelanih investicijskih projektov ali pa projektov, ki se še pripravljajo, 
partnersko poveže in namesto posameznih investicij skupno tvori regionalni projekt. 
 
Pomembno pri regijskem partnerskem povezovanju ni samo, koliko se posamezni 
specifični programi in projekti ob tem procesu povezujejo pač pa, da odgovarjajo 
pristnosti lokalnih potencialov in lokalnih zanimivosti, s čimer zagotavljajo raznolikost 
v obravnavanem prostoru. Najpomembnejši pogoj za uresničevanje regionalnih povezav 
je poleg razvite dobre prometne dostopnosti predvsem volja in energija posameznikov, ki 
že imajo tržni produkt in izkušnjo z njim ali celo že prvo blagovno prepoznavnost. 
Regionalno povezovanje je lahko na zelo različnih osnovah - lahko je kot nekaka mreža 
partnerskih povezav, pri čemer se partnerji poznajo in si zato tudi zaupajo, lahko pa je 
povezovanje na osnovi značilnih morfoloških posebnosti, kot je to pričujoči projekt v 
obalnem zaledju Kopra, Izole in Pirana. Tovrstno povezovanje podeželja kot regije je v 
zaledju obalnih jeder skoraj nujno potrebno, saj gre za male razdalje, za drobno 
členjenost prostora in prepletanje lastništev v različnih občinah. Podobno regionalno 
povezovanje se je sicer uveljavilo tudi v drugih deželah, ki so bile v začetku prav tako 
razdrobljene in so se z regionalno povezavo organizirale do ene od temeljnih usmeritev 
vzdržnega prostorskega razvoja z ustreznimi dejavnostmi in pravilno razporejenimi 
zmogljivostmi danega prostora. 
V podeželskem prostoru - »gre za prostor zunaj območja urejanja z mestnim značajem» - 
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pri tem pa je kmetijstvo tista dejavnost, ki daje glavno prepoznavnost območju in pri tem 
tudi ohranja vso njegovo vitalnost večjih ali manjših vaških aglomeracij. 
Znano je tudi, da se območja z najboljšimi pogoji za agrarne produkte niso nikoli 
popolnoma zapustila in tudi na danem priobalnem območju so dobro vidne in znane lege 
z racionalno in organizirano proizvodnjo. Območja so lahko tako v lasti privatnih 
kmetovalcev kot večjih podjetij. Gre pretežno za vinarske produkte, v določeni meri tudi 
sadjarske, specializirane kmetije pa gojijo še oljkarstvo, zelenjavarstvo in značilno 
mediteransko sadje.  
 
Poleg teh dobrih leg pa imamo v podeželskem zaledju Slovenske Istre tudi višinske lege 
na slemenih, grebenih, terasah, kraških poljih in vrhovih, kjer pa se kmetijstvo organizira 
drugače - deluje namreč v trših proizvodno bivanjskih pogojih in mora računati na 
dopolnilne programe. Tovrstna podeželska gospodarstva morajo iskati preplet z 
večnamensko aktivnostjo, nenazadnje lahko računajo na slikovite lege, na bližino 
spomeniško zaščitenih arhitektur, morajo pa tudi iskati celo inscenirane dogodke in 
zgodbe o krajinskih posebnostih. Bistvo tovrstnega pristopa v regijskem okviru je 
torej dober koncept, kateri naj kot nujnost upošteva uravnotežen preplet naravnih 
in urbanih struktur, uravnotežen preplet z okoljskimi zmogljivostmi in pravo mero 
oblikovalske pestrosti v urejanju naravnega in arhitekturnega tkiva - vse v želji po 
čim bolj prepoznavnem redu lokalnega prostora v zaledju obalnih mest Slovenske 
Istre. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Ne 

nazadnje je namen tovrstnega regionalnega razvojnega urejanja podeželja tudi potreba po 
skladnem, humanem navezovanju in prehajanju urbanih jeder vasi in zaselkov na 
grebenih, napram jasnim členitvam naravnih homogenih območij, katera so kultivirano 
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obdelana ali pa, da so vmesna območja prepuščena zaraščanju (grape in strmejša severna 
pobočja gričev). Pomembno je, da so homogene strukture z jasnimi robovi in z dobro 
kompozicijsko skladnostjo tako privlačna, da jih lahko primerjamo s svojim osebnim 
izrazom napram nekaterim drugim podobnim kulturnim krajinam (npr.:Toscana). Ravno 
področje strukturno krajinske značilnosti s svojim specialnim izrazom zalednega dela in 
priobalnega pasu se kaže kot razvojna možnost in prednost pred konkurenčnimi bližnjimi 
drugimi območji, saj je jasna morfološka zgradba celotne verige od Debelega rtiča do 
Pirana kot velika amfiteatralna zgradba in je potemtakem lahko tudi cilj planiranja. 
Tovrstna kulturna krajina je zelo razumljiva v dojemanju in prepoznavanju, kar je vedno 
tudi osnova dobre orientacije in pomembna osnova za dobro počutje pričakovanega 
domačega ali tujega obiskovalca. Tak zaokrožen svet daje tudi občutek varnosti in je 
lahko končno tudi glavna hrbtenica prostorskega koncepta. 
Predlagani sklenjen koridor po slemenskih vedutnih točkah, ki jih povezuje prastara 
Istrska tovorna pot, je osnova večnamenskih prekrivanj programov pohodništva, 
(Evropska pot E6) kolesarjenja, konjeniških poti, poti od osmice do osmice. Pot je vedno 
smotrna ravno vsled njene organiziranosti kot osi, ob kateri se elementi naravnih struktur, 
kulturnih jeder in segmentov z dobrimi razgledi prepletejo v doživljajski scenarij kot cilj 
in simbol potovanja. 
 

 
 
 
 
Bližajoči izzivi 
 
S poudarkom na naraščajoči konkurenci in konkurenčnosti so verjetno nekatere bližnje 
regije srednje Evrope še na mnogo slabši izhodiščni poziciji kot je podeželje Slovenske 
Istre. Nekatere regije pravzaprav lahko uspejo samo na račun drugih. Z boljšim 
vzdrževanjem okolja in pestrejšo ponudbo lahko preglasijo ravno našo obalno hribovsko 
zaledje, vendar pa lahko rečemo, da je zaledni teritorij Izole, Kopra in Pirana še vedno 
toliko samosvoj in nepokvarjen, da si še lahko nadgradi tisto avtohtono podobo, ki bo 
točno taka kot mora biti in ne globalizacijski posnetek neke druge, že videne krajine. Zato 
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predlagamo, da je vendarle mogoče sprejeti ob priliki tovrstnega projekta, kot je 
regionalni razvojni projekt podeželja, da se razvojne smeri sprejmejo tudi kot postopni 
scenariji. Scenariji so hvaležna oblika najavljanja sprememb in hvaležni pripomoček za 
preboj konkurenčne miselnosti in za razvoj smisla za samozaposlovanje. Za nas je 
pravzaprav zanimiv scenarij skladnega spreminjanja in tudi prestrukturiranja podeželja v 
zaledju obalnih mesti. V takem postopnem scenariju so še toliko bolj pomembne 
partnerske povezave in sicer: 
vseh treh urbanih mest Koper, Izola, Piran v enoviti urbani sistem, ki pokriva pričujočo 
regijo, 
povezovanje dostopnosti iz katerega koli jedra v podeželsko zaledje oziroma. 
zmanjševanje odvisnosti od potovanja z osebnim avtom t.j. spodbujanje kolesarjenja, 
pohodništva..., združevanje območij zapuščenih kmetijskih rab v večje zaokrožene enote 
in potrebna renaturacija z mediteransko rabo vsaj z oljčnimi nasadi, zaokroževanje 
razpršene gradnje in obrobljanje tovrstnih območji s prepleti mediteranskega naravnega 
gozda kot prepreke za nadaljnje širjenje, zaokroževanje naj bi bil sploh enovit koncept 
vseh vrst rab, kajti ravno vzdrževani prostorski red je osnova turistične privlačnosti, 
sistemsko obnavljanje starih urbanih spomenikov pod strokovnim vodstvom spomeniške 
službe in konzervatorjev, vendar z veliko mero odločanja za ustrezno prenovljeno rabo in 
trženja, scenarij zapolnjevanja vrzeli na celotnem obroču od Pirana do Milj.  
Vrzeli se kažejo danes kot zadrega brez ustreznega programa, kot tudi prostorska zadrega 
na izrazito izpostavljenih slemenskih točkah, ki bi bile lahko bolje izrabljene in označene 
z lokalnimi posebnostmi, kar je tudi namen in cilj pričujočega predloga. Vsako vrzel bi 
morali dopolniti s tako pomensko vrednostjo, da bi predstavljala tisto potrebno 
enkratnost  če ne gre za slikovito lego, je vsaki točki potrebno dodati zgodbo in dogodke 
ter obuditi pripoved o krajini in arhitekturi v njej. 
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3.5. Infrastruktura, obnova in razvoj vasi  
 

 
Opremljenost podeželskega prostora z infrastrukturnimi objekti in napravami – med 
katere (v sklopu naše naloge) štejemo tako osnovno (primarno) infrastrukturo, ki je za 
življenje in bivanje ljudi neobhodno potrebna, kot npr.: ceste, vodovodno omrežje, 
telefon, električno omrežje, kanalizacija, kot tudi »spremljajočo – dopolnilno« 
infrastrukturo (turistično infrastrukturo), med katero lahko uvrstimo npr. vse vrste 
tematskih poti, kot so konjeniške, pohodniške in sprehajalne, kolesarske, kulturne, vinske 
in druge poti, ki s spremljajočimi objekti (razgledne točke, počivališča, razgledišča, 
kulturni in naravni spomeniki, info točke in še kaj), zaokrožajo celokupno opremljenost 
nekega območja in predstavljajo tako osnovno platformo ponudbe teh krajev. V sklop 
obnove in razvoja vasi nedvomno sodi tudi ureditev (fizična in vsebinska obnova) 
centrov vasi, ki so ponavadi nosilci družbenega in kulturnega dogajanja in poleg urejenih 
(ali neurejenih) individualnih stanovanjskih in spremljajočih objektov dajejo značaj 
istrskim vasem, ki so po ambientalni in arhitekturni pričevalnosti izjemno bogate. K 
razvoju vasi pa vsekakor pripomore razvoj šolskih in obšolskih dejavnosti in obnova 
zadružnih in kulturnih domov za namene družbenih dejavnosti vasi. 
 
 
3.5.1. Opremljenost s primarno infrastrukturo 
 
Kljub dejstvu, da se je v zgodnjem povojnem obdobju podeželje v Slovenski Istri v veliki 
meri poselitveno izpraznilo in da se je začel trend nazadovanja in propadanja vasi, so se 
začele razmere v sedemdesetih in še zlasti v osemdesetih letih izboljševati predvsem na 
račun izgradnje osnovne infrastrukture. K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da spadajo tri 
obalne občine Izola, Koper in Piran med večje občine tako po velikosti teritorija kot po 
številu prebivalcev in da delujejo dokaj homogeno (primer pred leti delujoče Obalne 
skupnosti) – regijsko. V razvojnem pogledu je prišlo tudi do spoznanja, da je potrebno 
preveč urbanizirani in populacijsko in gospodarsko preobremenjeni ozki obalni pas 
razbremeniti, nenazadnje na račun zaledja in podeželja občin. Razvite vzdolžne obalne 
prometne in druge komunalne povezave je potrebno vertikalno povezati z zaledjem, 
predvsem pa omogočiti propadajočim vasem osnovno infrastrukturo za življenje in 
bivanje (še zlasti vodovod). V poslednjem času, ko se je zaledje Slovenske Istre skoraj v 
celoti opremilo z vodovodom, elektriko, telefonom, z  dokaj ustrezno prometno 
infrastrukturo, ne pa še v celoti s primernim komunalnim (kanalizacijskim) omrežjem, se 
tudi postopoma zmanjšuje negativni trend rasti prebivalstva, zaradi ekonomskih, 
socialnih in drugih razmer pa se vse več družin odloča za stalno naselitev na podeželju. K 
oživljanju teh krajev je pripomogel tudi pojav »vikendaštva«, ki je zlasti prisoten v 
zadnjih nekaj letih. 
 
Boljša opremljenost podeželja Slovenske Istre z infrastrukturnimi objekti in napravami, 
izboljšani pogoji življenja prebivalcev in možnosti ekonomskega razvoja so ob 
spoznanju, da je zaledje Slovenske Istre še kako bogato z naravnimi in kulturnimi 
danostmi, pripomogle k novemu načinu razvojnega razmišljanja. Tako se postavlja poleg 
standardnega razvojnega vzorca podeželja, ki temelji na kmetijstvu, na prvo mesto razvoj 
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turizma na osnovi trženja naravnih in kulturnih značilnosti in razvoj komplementarnih 
dejavnosti kot so: drobna obrt, kmečka obrt, kmečki turizem, šport in rekreacija, lovstvo, 
kulinarika,…V tem pogledu se je pokazala potreba po izgradnji tematskih poti, izgradnji 
ustreznih nočitvenih kapacitet, postavitvi info točk, obnovi kulturnih spomenikov, obnovi 
objektov za društvene in družabne aktivnosti, obnovi centrov vasi, izboljšanju videza 
naselij, postavitvi meril in režimov 
 
varovanja naravne in kulturne dediščine in še kaj. Pri tem pa ravno razvoj turističnih 
kapacitet, dopolnilnih dejavnosti, obrti itd zahteva ustrezno opremljenost s primarno 
infrastrukturo. Vse to vpliva na  nove načine gledanja pri razvoju podeželja in na nove 
pristope in ukrepe. 
 
 
Prikaz opremljenosti po naseljih in pregled pomembnejših predvidenih                
investicij (iz občinskih planov in planov krajevnih skupnosti):  
                 
1. Območje Mestne občine Koper 
 

a. Opremljenost z električnim omrežjem in telefonom: vsa naselja  
 
b. Opremljenost z vodovodom:  
 
Naselja, ki nimajo vodovodnega omrežja: Socerb, Rakitovec, Zazid, Kastelec, Dvori 
pri Mavražu, Mohoreči, Abitanti, naselja pod Sočergo (Olika, Pisari, Šeki, Marsiči, 
Karli, Peraji), Brežec, Zanigrad, Vršič, Predloka, Tinjan – Urbanci, Padovani 
(Vanganel), Hliban. Število prebivalcev v teh naseljih je 571 (popis 2002). Omenjena 
naselja se nahajajo pretežno v zaledju občine Koper. 
 
c. Opremljenost s cestnim omrežjem: vasi, kjer so stalno živeči prebivalci, so 

opremljene z asfaltnimi potmi. 
 
d. Kanalizacija:  
 
Naselja s kanalizacijskim omrežjem: 
Šmarje (delno), Marezige (delno), Babiči (delno), Vanganel, Bonini (delno), Manžan, 
Kampel, Bošamarin (delno), Šalara, Kubed, Gračišče, Smokvica, Lukini, Hrastovlje, 
Dol, Gabrovica, Osp, Loka, Bezovica, Podpeč, Podgorje, Sv. Anton (delno), Pobegi, 
Čežarji, Prade, Bertoki (delno), Hrvatini (delno), Ankaran, mesto Koper. Število 
prebivalcev v teh naseljih je: 37.675. Ostala naselja v občini Koper (ca. 10.000 
prebivalcev) predstavljajo manjša naselja v zaledju občine, ki se bodo reševala 
povečini z lokalnimi čistilnimi napravami. 
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Pomembnejše investicije, ki so planirane v razvojnih projektih občine v obdobju 
2004 –   2008: 

 
- Vodovod (višinski): Brageti, na Logu, Olmo, Tinjan – Šanca, Loka, Zazid, 

Podgorje, Movraški dvori, Kastelec - Socerb, Rakitovec, Mohoreči, Padovani, 
ostali vodni viri, zazidava Nad Dolinsko, 

      - kanalizacija: Kastelec, Socerb (hišne čistilne naprave), Rakitovec, Hrvatini, 
Bertoki, Sv. Anton, Šmarje, Kampel, Ankaran (rekonstrukcija), Gažon, Bertoki, 
Podgorje, Zazid, Loka, Dekani, Škofije 

      - ceste: Hrvatinska cesta, preplastitev ceste v Šmarje, Župančiči – meja Piran, 
Pomjan – Dilici, Gračišče – Smokvica, Glem, obvoz Hrastovlje, Brida, Prade 
(pločnik, šolska pot), Hrvatini – slemenska cesta (rekonstrukcija), Šmarje – Puče 
(rekonstrukcija), Šmarska (podporni zid), Vanganel (pločnik), Šalara – Kampel 
(pločnik), Ankaran (pločnik),  Bošamarin (preplastitev), Marezige - Kavaliči, 
Dekani, Dvori – Kocjančiči,  

      - Kavaliči – Sv. Anton, Barižoni – Miloki, Fratovec, Tribanska cesta (preplastitev), 
      - Sabadini – Škergati, Partizanska Vanganelska, cesta za Elerje, intervencije,.. 
 

Pomembne iniciative in projekti so se oblikovali v okviru izvajanja programa – 
projektov CRPOV (predvsem skupinski projekti), ki so, poleg osnovne opremljenosti 
z infrastrukturo, potrebni za gospodarski razvoj in oživljanje posameznih krajev; gre 
na primer predvsem za vodovod in kanalizacijo, ki sta osnovni pogoj pri investicijah 
v obrt, gostinstvo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah itd. Vrsta teh investicij je 
evidentirana deloma v planih krajevnih skupnosti oziroma je bila zabeležena v 
programih razvoja podeželja kot so CRPOV, inicialni razvojni programi, različne 
razvojne delavnice v posameznih krajih itd. V mestni občini Koper, kakor tudi v 
občinah Izola in Piran je podeželje »pokrito« skoraj v celoti z omenjenimi razvojnimi 
programi in delavnicami, ki so se izvršili v preteklih letih. 

 
Dolina Dragonje spada v naravne bisere zalednega območja Istre. Projekt zavarovanja 
in upravljanja območja bo dolino ustrezno opredelil kot krajinski park in z primernimi 
ukrepi in režimom upravljanja definiral izrabo in trženje njenih vrednot. 
 
 
Pomembnejše infrastrukturne investicije po prioriteti, ki niso uvrščene v 
investicijski plan: 

 
- vodovod: Abitanti,   
- kanalizacija: Socerb, Črni Kal, Pregara,  
- ceste: Abitanti, Gradin, Gradin – Topolovec, Babiči-Boršt, ureditev posameznih  
lokalnih cest. 

 
Kot specifičen problem za izgradnjo določenih objektov s področja kmetijstva in 
dopolnilnih dejavnosti: npr. hlevi, klavnice, kmečki turizmi, ki z mikro lokacijo niso 
neposredno povezani s čistilno napravo, ležijo pa na vodozbirnem območju reke 
Rižane, predstavljajo omejitve in strogi kriteriji iz Odloka o zaščiti vodnega vira, kar 



Razvojni program podeželja za območje občin Koper. Izola in Piran 

   77

praktično onemogoča razvoj v prav teh dejavnostih, ki imajo edine potencialne 
razvojne možnosti.  
 
Za ostalo območje podeželja občine Koper, ki ne leži na vodozbirnem območju reke 
Rižane, bo v bodoče koristilo možnost izgradnje malih lokalnih čistilnih naprav 
oziroma cenovno ugodnih in z vidika sonaravnosti zelo primernih rastlinskih čistilnih 
naprav. Izgradnjo le-teh lahko načrtujemo povsod tam, kjer se pojavljajo razvojne 
pobude in predvidene investicije  za individualne projekte ali večje družbene projekte 
in ureditve vasi. Take pobude so evidentirane zlasti v programih CRPOV, posebej pa 
lahko izpostavimo naslednje: 
- Abitanti, Gradin, Lopar, Boršt, Krkavče, Puče, Koštabona, Pomjan, Boršt, Glem, 
Labor, Žrnjovec, Reparec, Topolovec 

 
 
 
2.   Območje občine Izola 
 
Podeželje občine Izola tvori teritorij občine, ki se razprostira južno od mesta Izola. Meja 
območja je obalna cesta proti Kopru na vzhodni strani, južni rob industrijskih objektov ob 
Industrijski cesti in obdelovalne površine južno od Južne obvoznice, področje južno in 
zahodno od naselja Jagodje oz. od objektov Belvedere. V podeželsko območje tako 
spadajo vzhodni del primestnega naselja Polje, naselje Dobrave, razpršeni stavbni objekti 
nad obalno cesto proti Kopru in Južno obvoznico ter vsa vaška naselja v občini: Korte z 
zaselki Gornja vas, Dolnja vas, Čedlje, Gucan, Morgani in Medoši; Šared z zaselki 
Kocina, Grbci, Montekalvo in Spodnji Šared; Cetore, Medljan, Malija, Baredi in Nožed. 
 
Populacijo podeželja tvori okrog 3500 ljudi.  Nekateri bivajo tu stalno,nekateri pa samo 
občasno v pomožnih ali vikendaških objektih. 
S kmetijstvom se dopolnilno ukvarja okrog 60 % prebivalcev podeželjah, izključno s 
kmetijstvom pa se ukvarja samo 12 družin.  
Z gostinstvom se ukvarjajo: 
 - družina Jugovac na Baredih, 
 - družina Kodarin na Medljanu 
 - družina Novak v Kortah 
 - družina Milunovič v Kortah 
 - gostilna Panorama na Šaredu, 
 - klet Korenika v Morganih  
 - Kotrle Klavdij v Kortah 
 - klet Zaro na Polju 
 
Sobodajalci so v družinah: 

- Fičur, Korenika v Kortah  
- Islamovič in Kranjc v Medoših 
- Ritoša in Jenko na Maliji 
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Ena temeljnih nalog v okviru projekta je analiza infrastrukturne problematike ter 
poskus opredelitve čimbolj natančnih in verodostojnih usmeritev za načrtovanje 
izboljšav ter ovrednotenje okvirnih stroškov.  
 
Primarna infrastruktura kot zagotavljanje kakovostnih stalnih in stabilnih pogojev za 
življenje na teritoriju je opremljenost z: 

energetskim (v našem primeru električnim) omrežjem 
vodovodom 
prometnim omrežjem in 
omrežjem za odvajanje odplak 
sistemom za odstranjevanje odpadkov 

 
Razvoj infrastrukture v zaledju izolske občine bo tesno povezan z večjimi razvojnimi 
naložbami, ki bodo ali ne našle pogoje za uresničitev na tem teritoriju. Predvsem so to 
izgradnja obalne ceste, lokalnih in medobčinskih cestnih povezav, urejanja in 
opremljanja naselij v zaledju, pa tudi želenih drugih razvojnih naložb kot so igrišča za 
golf ter tudi tistih na kmetijsko-turističnem področju ter izven poselitvenih območij.  
 
 
 
Na nekaterih področjih opremljenost z infrastrukturo že danes zaostaja za potrebami, 
ki so jih sprožili novi bivanjski standardi in intenzivnejša poselitev v zaledju mesta, 
zato bo tudi to treba nadoknaditi. 
 
a. Stanje opremljenosti z električnim omrežjem in telefonom: 
 
V naseljih Malija, Korte-Čedlje, Baredi in Šared bo potrebno postaviti nove 
transformatorske postaje in ojačati razvodno omrežje, v Baredih pa dodatno še v 
odvisnosti od golf igrišč in drugih potencialnih naložb.. 
 
b. Opremljenost z vodovodom: 
 
V izvajanju je vodovod do Medljana, naslednje leto pa bo zgrajen tudi do zaselkov 
Kocina-Grbci. Poseben problem je vodovod na Šaredu, kjer je potrebno z novim 
primarnim omrežjem zagotoviti večji pretok, zaradi visoke lege pa je problematičen 
tudi tlak v omrežju. V primeru, da pride na Baredih do vzpostavitve igrišča za golf ali 
kako drugače pogojenega intenziviranja gradnje, bo tudi tam treba zgraditi novo 
primarno omrežje. 
 
c.  Stanje na področju cestnega omrežja: 
 
Cestno omrežje je v preteklosti nastajalo: 

4. vzporedno z obalo kot edina kakovostna kopenska povezava med obalnimi mesti 
in  

5. prečno na obalo kot povezava posameznega mesta z naselji v njegovem zaledju 
6. kot manj kakovostno omrežje za povezavo med nekaterimi naselji v zaledju.  
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Ta zasnova je bila učinkovita nekako do sredine druge polovice prejšnjega stoletja. 
Intenziviranje cestnega prometa kot posledica večanja prebivalstva v obalnih mestih, 
drastične rasti števila motornih vozil in potrebe po večji mobilnosti je narekovalo 
potrebo po vzpostavitvi novih razbremenilnih povezav, ki naj potekajo vzporedno z 
obalo in po slemenih. V izolski občini so to ceste med bolnico in Markovcem, cesta 
Baredi – Gažon ter cesta Jagodje – Šared, ki jih bo potrebno med sabo še povezati v 
kvalitetno obvozno pot. Tam naj postane tudi najpomembnejša zaledna turistično-
gospodarska komunikacija. Obalne občine, še posebej Izola, niso tako velike, da bi jih 
bilo smiselno vedno obravnavati kot samostojno lokacijo za »potovalni« turistični 
produkt, razen morda pri potovanju peš. 
Pomembno razbremenitev obstoječega cestnega omrežja bo nudilo tudi nadaljevanje 
izgradnje štiripasovnice v smeri proti Luciji. 
Vzporedno z izvedbo vodovoda bodo kakovostno obnovljene tudi ceste za Medljan in 
Kocino-Grbce.  Potrebni nujne obnove so še nekateri odseki cest v Polju, Koštrlagu in 
v KS Jagodje –Dobrava 
Najbolj problematična pa ostaja najbolj frekventna cestna povezava od Izole preko 
Kort in naprej do ceste Šmarje - Dragonja. 
 
d. Kanalizacija: 
 
To področje je v občini najslabše razvito. Na področju Malije in bližnje Male seve (ki 
sta priključeni na kanalizacijsko omrežje občine Piran) je potrebno zgraditi novo 
sekundarno 
 
omrežje, enako tudi na Dobravi. Gornja in Dolnja vas v Kortah morata dobiti svoje 
kanalizacijsko omrežje, ki bo povezano na že obstoječo čistilno napravo v Čedljah. 
Lokalno čistilno napravo imajo tudi Cetore. 
V naslednjih 5-10 letih bo treba kanalizacijo izvesti tudi na področju Medošev in 
Drage (vsaj z lokalno čistilno napravo) ter v Baredih, kar bo potrebno izvajati 
najmanj sočasno z morebitno uveljavitvijo ideje o igrišču za golf. Brez kanalizacije je 
tudi vas Šared z okolico. 

 
 
3.  Območje občine Piran 

 
Na območju občine Piran je področje opremljenosti z električnim tokom in 
telefonom, vodovodom in cestnim omrežjem dokaj zadovoljivo. Zato se je potrebno 
osredotočiti na področje kanalizacije oziroma prečiščevanja odpadnih voda. 
 
a. Elektrika 
 
- Postaviti  je potrebno javno razsvetljavo v vaseh oziroma zaselkih, na vaških trgih, 

na igriščih, shajališčih, postajališčih, stopniščih, križiščih, tudi na nekaterih mejnih 
mestih (prehodi ilegalcev) 
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- Odpraviti je potrebno pogoste izpade elektrike ob slabem vremenu  
- Vzpostaviti je potrebno stalno električno napetost v omrežju (posodobitev omrežja 

na nekaterih lokacijah). 
 

b. Voda: 
 
- Vodovodna oskrba v občini je urejena. 
- Vzpostaviti je potrebno kanalizacijo in odvodnjo za meteorne vode (ob 

kategoriziranih cestah in nekategoriziranih poteh). 
- Sistemsko je potrebno rešiti in opredeliti vodo varstvena območja – zaščititi izvire 

pitne vode na celotnem območju. 
 
c. Ceste in poti: 
 
- V pristojnosti države je širitev ceste Šmarje – Dragonja; ob tem bo potrebno 

zagotoviti ustrezne izvoze in obvoze za potrebe naselja Dragonja in ostalih vasi in 
zaselkov ter dostope do kmetijskih površin v dolini reke Drnice in reke Dragonje 

- Razširiti je potrebno ceste skozi strnjena vaška naselja (npr. Nova vas) ali pa 
poiskati ustreznejše rešitve; razširiti, utrditi ceste na Parecagu oziroma Parecag – 
Korte, proti Čedolam in Lonzanu 

- Posodobiti je potrebno ozke dostopne odseke, ovinke (npr.Dragonja - Sv. Peter) 
- Urediti je potrebno robove strmih cestišč (npr. Sv. Peter – Ivankovec),  
   utrditi cestišče Krog – Medoši ter urediti makadam na Krogu 
- Ureditev avtobusnih postajališč v Sečovljah, Parecagu 
- Urediti in označiti je potrebno parkirišča (Sečovlje, Padna, Nova vas, Sv. Peter, 

Dragonja) 
- Ureditev podpornih zidov ob javnih cestah (npr. v Sečovljah, cesta do šole) 
- Ureditev okolice mejnih prehodov (smetnjaki, redno čiščenje) 
- Izgraditi pločnik skozi Dragonjo (ob državni cesti) 
- Urediti je potrebno odvodnjo meteorne vode (v vseh vaseh) 
- Urediti je potrebno povezovalno pešpot in kolesarsko pot od Lucije do mejnega 

prehoda Sečovlje 
- Vzpostaviti je potrebno sistem upravljanja (popravila oziroma vzdrževanje, 

financiranje) javnih nekategoriziranih poti, kolovozov, škarp ob poteh ter propustov 
za vodo; poti so last občine in se uporabljajo pretežno za dostope na kmetijska 
zemljišča, le-ta pa so v lasti države ali so zasebna last. 

 
d. Kanalizacija:  
 
Med zelo pomembne naloge v zvezi z izboljšanjem obstoječega infrastrukturnega 
stanja v občini Piran sodi vsekakor izvajanje vseh potrebnih aktivnosti na področju 
prečiščevanja odplak. Navedeno problematiko se načrtuje reševati z izgradnjo malih 
čistilnih naprav ter s postavitvijo večjega števila malih rastlinskih čistilnih naprav. 

»Male rastlinske čistilne naprave« bodo prišle v obzir predvsem za območja z 
razpršeno poselitvijo (približno 4% prebivalstva občine Piran), ki ne bodo priključena 
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na čistilno napravo (npr. nekateri zaselki – Šterenci, Koščiči, Ivankovec, Sikuri, Pod 
bando  in Nova vas- Kortina). 

Zaselki, ki so danes še brez ustreznega čiščenja, so večji ali manjši, razpršeni so po 
gričih, število prebivalcev se spreminja, naselja se širijo (prenova obstoječega 
stavbnega fonda, dozidave itd.). Greznice, kamor se stekajo odplake, niso vzdrževane, 
voda se preceja v okolje in onesnažuje izvire, kar so pokazale izvedene strokovne 
analize.  
 
Stanje po vaseh oziroma zaselkih - brez čistilne naprave, z obstoječimi greznicami: 
- Slami, Vuki – dva zaselka v KS Sečovlje 
- Kortina pod Novo vasjo – zaselek, torkla (oljarna) 
- Ivankovec Sv. Peter – zaselek (načrtovana izgradnja ČN) 
- Sv. Peter – del vaškega središča, šola  (načrtovana izgradnja sekundarnega voda 

do obstoječe ČN) 
- Goreli Sv. Peter – zaselek, muzej 
- Špehi Sv. Peter – večji zaselek, tudi novogradnje (načrtovana izgradnja ČN 

skupaj z Goreli) 
- Sikuri Sv. Peter - zaselek   
- Šterenci Sv. Peter – zaselek 
- Koščiči Sv. Peter – zaselek 
- Pod bando Sv. Peter – zaselek z ruševinami / izdelan projekt prenove  
 
Ostala vaška središča imajo čistilne naprave (ČN - biodisk): Orešje pod Padno, 
Padna, Nova vas, Sv. Peter le del vasi, z izpustom v okolje. 
Predlagana je izdelava študije za čiščenje odpadnih vod ter izvedba: 

a) po potrebi dopolnilno čiščenje na zgrajenih čistilnih napravah (ČN)  
b) za razpršene manjše zaselke brez čistilne naprave in brez možnosti priključitve 
na ČN izgradnja rastlinskih čistilnih sistemov, ki hkrati omogočajo ponovno 
uporabo prečiščene vode - za zalivanje, izplakovanje,... 
c) potrebno je dokončati javno kanalizacijsko omrežje in priključitev vseh objektov 
na območju  vasi (Padna, Nova vas, Sv. Peter), Sečovelj, Dragonje, Parecaga. 
Kanalizacija v Strunjanu je urejena, načrtovana je dograditev omrežja po potrebi. 

 
 
e. Informacijska infrastruktura: 
 
- Vzpostaviti je potrebno hitri prenos podatkov po internetu 
- Povečati dostopnost za mobilne telefone – mobilno telefonsko omrežje namreč 

pokrivajo pretežno hrvaški operaterji. 
 
 
 
3.5.2. Tematske poti 
 
Kot dopolnilno – spremljajočo infrastrukturo smo za potrebe naše naloge opredelili 
predvsem naslednje tematske poti: 



Razvojni program podeželja za območje občin Koper. Izola in Piran 

   82

- kulturne tematske poti (poti kulturne dediščine) 
- konjeniške poti 
- kolesarske poti 
- romarske, jamarske in druge tematske poti 
- planinske in druge peš poti, pešpoti ob vodnih virih 
- ostale turistično rekreativne poti in naravovarstvene poti 
- učna pot po dolini Dragonje 
- vinske poti 
- oljčna pot, pot šavrinske južine, pot jajčaric 
- gozdna učna pot 

 
Vse te poti, ki po vsebini obsegajo poleg same trase tudi razne objekte ob njej kot na 
primer: razgledišča, počivališča, parkirišča, spomenike in objekte kulturne in naravne 
dediščine ter zgodovinske pričevalnosti, predstavljajo sestavni del pomembne skupne 
ponudbe krajev in so prav na obravnavanem območju podeželja Slovenske Istre 
neprecenljivi potencialni razvojni vir.  S tega vidika je zraslo spoznanje, da je potrebno te 
poti usposobiti, urediti in označiti ter primerno opremiti, sestavni del trženja pa je tudi 
primeren zemljevid, vodiči, prospekti in publikacije. Končno je za trženje in razvoj teh 
poti izrednega pomena izgradnja in postavitev informacijskih točk in centrov s katerimi je 
to območje izrazito deficitarno. 
 
V kontekstu razvoja in trženja podeželskega turizma bomo upoštevali tudi ureditev 
centrov vasi, ki so v projektnem delu CRPOV kot skupinski projekti imeli veliko vlogo. 
Ureditev centra v večini primerov predstavlja za afirmacijo kraja prvenstveni projekt.   
 
 
Kulturne tematske poti bodo za osnovo imele t.i. poti beneških utrdb od Kraškega roba 
do Dragonje, ki jim slikovito pravimo tudi »Pot gradov«. Pot poteka od Mušjega gradu na 
italijanski strani (Glinščica – Dolina), preko utrdb in gradov (kašteli) Socerb, Osp, Črni 
Kal, Tinjan, Rožar, Loka, Podpeč, Hrastovlje, Kubed, Mavraž, Gradin, Bezovica, Glem, 
Koštabona, Šmarje in  Krkavče. Ti gradovi in utrdbe so nastali v 15. stoletju kot 
obrambna črta med Beneško republiko in Habsburžani oz. proti turškim vpadom. V 
skladu s kategorizacijo kulturnih spomenikov uvrščamo te objekte v glavnem med 
umetnostno in kulturno dediščino zunaj naselbinskih območij. Tematske kulturne poti 
obsegajo vse vasi  na poti gradov. Vsaka vas ima svojo zgodovino in svoje znamenitosti 
pri čemer izpostavimo le nekatere: 
Občina Koper: 

- Črni Kal: Benkova hiša, poševni cerkveni zvonik, razne kamnite plastike na 
portalih, šterna, korito ipd.. 

- Osp: črna (šiša) kmečka kuhinja, grad v jami, plezalna stena ipd… 
- Črnotiče: lepo in pretežno ohranjeno kmečko stavbarstvo 
- Predloka: izkopanine 
- Podpeč: Prkičeva hiša, stražni stolp z jamo 
- Hrastovlje: znamenita cerkev s freskami 

 
Občina Izola: 
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Te poti naj bi na ozemlju občine Izola povezovale objekte kot so arheološka najdišča ob 
mestu (Simonov zaliv, Viližan) z zalednimi zanimivostmi kot so Stara vas v Kortah s 
tipično arhitekturo in cerkvijo Sv.Antona, dokaj zakrito gradišče Kašler, Čedlje, Bucan, 
kal in vodni viri v Kortah in Cetorah in te zanimivosti med sabo.  
 
Za motorizirane obiskovalce potekajo te poti po vseh za motorni promet urejenih 
obmestnih in zalednih cestah: proti Kortam, Jagodje-Šared, Izola-Baredi-Gažon idr. Ker 
se do teh objektov lahko pride tako z motornimi vozili kot tudi s konji, kolesi ali peš, so ti 
objekti lahko vključeni tudi v konjeniške, kolesarske in pešpoti.  
 
Ker ni pričakovati, da bi z obstoječo vrsto turistično kmetijskih storitev v zaledje Izole 
uspeli privabiti bistveno več obiskovalcev, bo potrebno v treh večjih zalednih naselbinah: 
Kortah, Šaredu in Maliji čimprej vzpostaviti nove, dovolj atraktivne ponudbe. V Kortah 
je to lahko vzpostavitev muzeja na prostem (skansena) na površini nekdanjega gradišča 
Kašler, na Malijskem hribu bi tako vlogo lahko imela razgledna restavracija, v Šaredu pa 
vzpostavitev stalne muzejske zbirke, galerije ali podobne zanimivosti na površini s katere 
je odprt pogled proti Trstu. 
 
 
Občina Piran:  

- Padna: cerkev Sv. Blaža v Padni z marmornatim podstavkom kropilnika iz 9. 
stoletja in Galerija slovenskega grafika in slikarja Božidarja Jakca v Padni 

- Sv. Peter: Etnološka zbirka Tonina hiša (značilna kamnita istrska hiša s torklo 
/stiskalnico oljk/) in renesančni reliefni oltar v cerkvi Sv. Petra 

- Nova vas: kmečka hiša, etnološka zbirka v izgradnji.  
 
V vaseh, ob informacijskih točkah in pomembnejših kulturnih spomenikih je potrebno: 

- ureditev okolice 
- zagotoviti parkirna mesta 
- postavitev informacijskih tabel. 

 
K ureditvi tematskih poti spada tudi ureditev in označitev počivališč in razglednih točk: 

- Socerb, ob obstoječi vojaški opazovalnici 
- Osp nad Osapsko steno 
- Črni Kal na skalnem robu ob rezervoarju  
- Črnotiči ob cerkvi Snežne Marije in pri anteni 
- Podpeč na skalnem robu ob poti Zijat, ob gradu in pri rezervoarju 
- Zabrežec pred vasjo ob podmolu? 
- Zanigrad ob cerkvi na robu skale 
- Kubed ob cerkvi. 
- Vrh Malijskega hriba 
- Šared  
- Korte, pod vasjo 

   -    Cetore, vodni vir Prila 
- Sečovlje: Parecag, Krog, 
- Nova vas – razgled s 26-metrskega zvonika vaške cerkve v Novi vasi, 
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-    Padna, Sv. Peter – razgled z vaških pokopališč 
 
Centralna tematska kulturna pot naj bi potekala: 
od doline Glinščice po robu stene, mimo počivališča in razgledne točke do gradu Socerb, 
nato mimo Kastelca ali Prebenega (Italija) do Ospa in naprej mimo Gabrovice pod 
viadukt Črni Kal, ob kamnolomu CPK do Kraškega roba ob rezervoarju, mimo gradu 
Črni Kal, po novo predvidenem mostu (samo za pešce, kolesarje in konjenike) preko 
železnice do Černotič in bližnje cerkvice Snežne Marije, nato do razgledišča ob anteni na 
Jampršniku, sledi spust na Plaso in naprej po kraškem robu do razgledne točke nad Zijat-
om do gradu Podpeč. Pot se nadaljuje v vas Zabrežec, nato naprej ali v Podgorje ali po 
stari »italijanski« cesti v Zanigrad, mimo razgledišča v Hrastovlje in naprej v Kubed, 
Gračišče, Movraž in dalje po Šavrinskih hribih… Pri tem bo marsikje potrebno urediti 
parkirišča in obračališča (sanacija, čiščenje, posutje z gramozom). 

 
Ves ta segment kulturne dediščine kot pomemben spomenik zgodovinskega razvoja 
našega območja ima lahko v turistični ponudbi pomembno in vidno mesto, saj ga je 
možno povezati z izletniškim turizmom, gostinstvom, kolesarskimi potmi, vinsko cesto, 
itd. Projekt bo vključil raziskovalce in strokovnjake iz različnih področij in bo na tem 
segmentu obsegal: 

- pripravo informativnega gradiva in propagandnega gradiva (vodič, zloženke, 
      razglednice,..) 
- markiranje in označitev poti s tablami 
- priprava dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo nekaterih utrdbenih objektov 

(npr. Črnokalski grad) ter izvedba 
- izvedba stalnih razstav, muzejev (Osp, Črni Kal, Podpeč, Hrastovlje, Gračišče,...) 
- priprava programa vsebin, upravljanja in trženja posameznih objektov. 

 
Konjeniške poti 
Tri obalne občine Koper, Izola in Piran so v poslednjem času intenzivneje pristopile k 
projektu izvedbe jahalnih poti na območju Slovenske Istre. Kot prioritetno se kaže 
potreba o dokončnem definiranju  mreže konjeniških poti na tem območju z navezavo na 
sosednja območja preko državne meje z Italijo in Hrvaško in navezava proti notranjosti 
Slovenije. Potrebno je tudi izdelati zemljevid – vodič, definirati in usposobiti postojanke, 
lokacije za počitek in privez konjev, na daljši rok pa je vsekakor potrebno vzpostaviti 
elemente razvoja konjeništva, ki bo vsebovala organizacijo dejavnosti, upravljanje in 
vzdrževanje poti, označitev poti itd. Ustanovljena je Istrska konjeniška zveza kot krovna 
organizacija, ki povezuje več konjeniških in sorodnih društev v Slovenski Istri. 
Kratka dispozicija podprojekta konjeniških poti obsega naslednje vsebinske sklope: 

- analiza stanja z ovrednotenjem in problematiko obstoječih jahalnih poti in sedanjo 
organiziranostjo dejavnosti 

- ovrednotenje in elementi razvoja konjeništva z vidika razvoja podeželja in 
komplementarnih dejavnosti v obravnavanem prostoru ter umestitvijo projekta v 
razvojne projekte podeželja  

- predlog razvojnega koncepta (usmeritve) konjeništva in mreža jahalnih poti in 
jahalnih postaj ter jahalnih centrov 
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- dokončno definirati trase poti, določiti postojanke (priveze), izvesti označitev 
(table) in izdelati vodič 

- predlog vzdrževanja poti 
- institucionalizacija dejavnosti (društva, centri, zveza,..) ter povezovanje preko 

meje 
- trženje in promocija. 

 
Vloga in pomen konjeniških poti v razvojnih programih podeželja je nedvomno posledica 
v zadnjem času izjemno povečanega zanimanja za jahanje, k temu pa pripomorejo dobre 
naravne danosti obravnavanega območja za tovrstno rekreacijo, velike možnosti trženja v 
paketu z ostalo komplementarno turistično ponudbo in nenazadnje velike možnosti 
povezovanja jahalnih poti na sosednjo Italijo in Hrvaško. 
 
Romarske poti, jamarske poti in druge tematske poti 
Kot posebno, deloma ekskluzivno turistično ponudbo moramo obravnavati nekatere 
tematske poti in destinacije s katerimi se ponaša obravnavano območje. V ta sklop 
ponudbe nedvomno sodijo: 
 

- romarske poti in cerkvice s posebno zgodovinsko konotacijo, kulturno ali 
lokacijsko zanimivostjo ali drugimi posebnostmi, ki pritegnejo modernega 
specifičnega turističnega obiskovalca. Na primer: cerkev Marije Snežne pri 
Črnotičah (romarska pot, zgodovinska pričevalnost, ambientalne vrednote, 
geomantične značilnosti), Cerkvica v Osapski jami – Grad (ambientalne vrednote, 
zgodovinska pričevalnost), Cerkvica Sv. Trojice v Hrastovljah (mrtvaški ples,..), 
Cerkvica Sv. Štefana v Zanigradu (freske, ambientalne vrednote, …), Cerkvica v 
Socerbski jami, Cerkvica na Vzročku, cerkev Sv. Blaža v Padni (marmornati 
podstavek iz 9. stol.), cerkev Sv. Petra v Sv. Petru (renesančni reliefni oltar), 
cerkev Marije Rožnovenske v Novi vasi z ločenim 26-metrskim zvonikom,.. 
Znana je pot do Marijina cerkve v Strunjanu in križa nad morjem ter do cerkvice 
na Loretu v bližini Hotela Belvedere. 

 
- jamarska tematska pot bi nakazovala bolj in manj znane jame, ki jih je na tem 

območju veliko. Naj navedemo le nekatere:  
- Osapska jama – Grad 
- manjše jame v stenah Kraškega roba (Ladrica, Štrkljevica, ..) 
- jama v Podpeči 
- jame v Predloki (antične naselbine) 

 
- druge naravne značilnosti: posebej zanimivi in značilni za Kraški rob so tudi 

spodmoli: Kubed, Bezovica, Podpeč,  Štrkljevica, Mlini, Rakitovec,..naravna 
okna in naravni mosti, obrabni nasip iz časa avstrijsko – beneške meje ali »muša«  
(poteka od Socerba preko podgorskega Krasa proti Rakitovcu), škavnice, naravni 
stolpi in naravne udorine Jama Grad in Mišja peč v Ospu.  

  
Posebej naj omenimo tematsko učno pot po dolini Dragonje, čigar območje naj bi 
bilo v bodoče predlagano za krajinski park. 
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Pomembne turistično rekreativne (in naravovarstvene) poti 
V ta sklop tematskih poti bi lahko zajeli nekatere posebej prirejene kolesarske poti – 
itinerarije, nekatere odseke peš poti in planinskih poti, »poti prijateljstva«, poti ob vodnih 
izvirih, oljčne poti (po poteh avtohtonih istrskih sort) itd. Navedene poti so 
komplementarne in nudijo možnost izdelave skupnega projekta, s poudarkom na 
povezovanju s stičnimi območji kot so Glinščica, Kraški regijski park in Park Škocjanske 
jame,  na jugu proti dolini Dragonje in na jugovzhodu na Hrvaško stran. Na primer: 

- Pot graničarjev (ob meji z Italijo od Krvavega Potoka do Lazareta) 
- Pot prijateljstva (Glinščica – Socerb oz. Kozina)  
- planinska peš pot po Kraškem robu 
- gozdna učna pot Resslov gaj (Ankaranski polotok) 
- pohodniške poti – itinerariji po Šavriniji in dolini Dragonje 
- evropska pešpot (E-6) 
- kolesarska in  rekreacijska pot po obnovljeni stari železniški progi Trst – Kozina 
- kolesarski itinerariji ali »greenways« (nekatere aktivnosti za vzpostavitev 

greenways poti na območju slovenske Istre so že stekle predvsem na osnovi 
pobude in vključitve »Poti zdravja in prijateljstva – Parenzane« v evropsko 
greenway mrežo). 

- Solinarska pot – sečoveljske soline 
- pot do Belih skal 
- slemenske poti: od Belvederja proti Strunjanu, od bolnice Izola mimo Baredov do 

Šareda  
- Piranske poti (od Strunjana, Portoroža, Lucije do Sečoveljskih solin)  
- vzpon na čudovito razgledno točko vrh Malijskega hriba, vzpon na Kašler pri 

Kortah 
- pot iz Kort do Kroga nad Sečovljami, pot z Malije proti Portorožu  
- povezovalna peš pot Krog – Dragonja – Sv. Peter – Nova vas – Padna – oziroma 

Krkavče (že označena, potrebna je promocija). 
 

Te poti naj bi povezovale zanimive naravne ambiente ob morju, vodile skozi polja in 
vinograde, na razgledne točke, po učnih poteh ipd, po njih pa naj bi se gibali 
nemotorizirano.  
 
Zgoraj omenjene turistično pohodniške, romarske, jamarske in druge pomembne 
turistično rekreativne tematske poti je potrebno posebej označiti in nekatere tudi fizično 
obnoviti in urediti, dokumentirati ter predstaviti v promocijskem pogledu in končno tržiti 
kot specifično turistično ponudbo posebej ali skupaj z drugimi elementi ponudbe teh 
krajev.  
 
Vsem tem cestam, potem, kolovozom, stezam je pri tem projektu skupno to, da naj bi 
služile dobremu razpoloženju obiskovalcev zaledja in vzpostavljanju pogojev za razvoj 
turističnega gospodarstva, predvsem v delu, ki je tesno povezan na potencialno ponudbo 
agrarnega okolja po katerem so speljane. Zato so temeljne naloge, ki sledijo tej analizi: 
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- spodbujanje k turizmu naravnane ponudbe v teh okoljih 
- vzdrževanje in izboljševanje opisane infrastrukture 
- informiranje  potencialnih javnosti v ožjem in širšem okolju, da ta ponudba obstaja 

ter 
- vzpostavitev sistema za omogočanje zanesljive orientacije obiskovalcev na teh 

poteh. 
 
Gozdne učne poti 
Gozdne učne poti so označene poti skozi gozd, opremljene s poučnimi besedili na tablah 
in z drugimi poučnimi napravami, namenjenimi poljudnemu pridobivanju znanja o 
krajini, gozdu, naravi in gozdarstvu. Poleg imena gozdna učna pot se lahko pojavljajo 
tudi druga imena (naravoslovna, turistična, naravoslovno zgodovinska, oglarska itd.) 
Gozdna učna pot Resslov gaj (lokacija Jurjev hrib SZ od Ankarana) je bil ob 200 letnici 
rojstva posvečen Jesefu Resslu, enemu prvih gozdnih strokovnjakov, ki mu pripisujemo 
velike zasluge za pogozdovanje Krasa. Skozi gozd poteka gozdna učna pot, ki na 11 
tablah obiskovalcem prikaže strokovno delo Josipa Ressla, zgodovino gospodarjenja z 
gozdovi v Istri ter avtohton gozd z vsemi pomembnejšimi drevesnimi vrstami. 
Upravljanje nad gozdno učno potjo in strokovno vodenje nudi Zavod za gozdove 
Slovenije 
 
Vinske turistične poti 
Posebni značaj in pomen za podeželje Slovenske Istre in tudi krajev pod Kraškim robom 
ima del vinske istrske poti, ki predstavlja pomemben del celovite ponudbe podeželja in 
krajev Bržanije in Šavrinije. Nekateri specifični elementi ponudbe istrske vinske ceste so: 
osmice,  
 znane sorte vin kot dolski muškat, istrski refošk in rebula, istrski pršut, šparglji in 
tartufi,..… V kontekst vinske ceste nedvomno sodi tudi ponudba oljčnega olja in oljčnih 
poti. 
Po vsebinski plati gre predvsem za dopolnitev ponudbe tematskih poti obravnavanega 
območja s ponudbo vinske turistične poti v kontekstu celovitejšega prikaza turistične 
ponudbe tega območja. Gre pravzaprav za avtohtono kulinarično ponudbo ki poleg vina 
zajema značilne proizvode teh krajev, ki so še: kraški pršut, brinjevec, ovčji sir, oljčno 
olje in še kaj. Ta sklop kaže obravnavati predvsem s programskega in promocijskega 
vidika ter vidika trženja skupnega turističnega produkta. Istrska vinska cesta je namreč že 
opremljena z označitvijo – table, izdan je tudi katalog ponudnikov. 
 
 
Oljčna oljčna pot, pot šavrinske južine, pot jajčaric 
Navedene poti so bile že definirane v okviru projekta »Lokalna turistična ponudba in 
tematske poti«, PPS Interreg IIIA Slovenija-Italija, ki je nadaljevanje projekta »Po poteh 
dediščine«. Poti se nahajajo v zaledju občin Koper, Izola in Piran, ob njihovem 
definiranju oz. oblikovanju so bila upoštevana različna izhodišča; istrska dediščina, 
posebne značilnosti , geografska lega in obstoječa ponudba. Poti se med seboj prepletajo 
in dopolnjujejo, prav tako ponudba vzdolž le-teh. Do sedaj je bila vzdolž poti izvedena 
analiza stanja ponudbe turističnih proizvodov in storetev, izvajalo se je promocijo (preko 
obiska na sejmih doma in v tujini, priprave spletne strani www.istrskepoti.si, 

http://www.istrskepoti.si/


Razvojni program podeželja za območje občin Koper. Izola in Piran 

   88

oblikovanjem večjezične brušure s kontakti ponudnikov), poti pa je potrebno vsebinsko 
bogatiti, nadaljevati s promocijo, predvsem pa opremiti z označevalnimi tablami. 
Opis poteka oljčne poti: ronek (Belveder nad Izolo) - Strunjan - Seča - Sečovlje - Parecag 
- Korte - Orešje - Padna - Nova vas - Sv. Peter - Dragonja. Med Padno in Novo vasjo, 
odcep Krkavče. Debeli Rtič: pri bolnici Valdoltra pod Jurjev hrib. 
Opis poteka poti šavrinske južine: Korte (priklop na TP Oljčna pot) - Šared - Baredi - 
Gažon - Šmarje - »Poljane« - Pomjan - Babiči - Marezige - Sv. Anton - Dvori - Gračišče. 
Marezige: Truške.  
Opis poteka poti jajčaric: Osp - Gabrovica - »mostičje« - Kubed - Gračišče. Gračišče: 
Smokvica - Moravž - Rakitovec. Gračišče: Galantiči - Butari - Trebeše - Sirči - Belvedur. 
Med Gabrovico in »mostičjem«. Črni Kal - Črnotiče - Podgorje. Nad »mostičjem«: 
Predloka. Med »mostičjem« in Kubedom: Hrastovlje.  
 
Info točke in centri 
Posebnega pomena za izvedbo projekta in za trženje in razvoj tematskih poti bo izgradnja 
in postavitev info točk oziroma informacijskih centrov na obravnavanem območju, ki je 
sedaj izrazito deficitarno v tem pogledu. Marsikje se v okviru krajevnih skupnosti ali 
posameznih krajev šele ustanavljajo turistična društva, sicer pa prihaja v zadnjem času do 
vse večjih pobud in tudi posameznih iniciativ. 
Predvidene so točke - informativne pisarne, ki bodo nudile promocijo in informacije o 
turistični ponudbi in tematskih poteh z možnostjo prodaje spominkov, nudenja tehnične 
pomoči turistom in klientom (npr. svetovanje in preskrba z vodiči, servisiranje koles, …). 
Predvidevamo naslednje info točke (pisarne): 

Socerb, Osp, Črni Kal, Hrastovlje, Podpeč, Podgorje, Rakitovec, Gračišče, Sočerga, 
Gradin, Boršt, Korte, Baredi, Padna, Sv. Peter, Nova vas  … 

  
Nekatere info točke imajo že določeno lokacijo (objekt). V večini primerov pa bo 
potrebno z večjo ali manjšo obnovo prostorov in pridobitvijo nosilca dejavnosti – 
delovanja šele vzpostaviti info točko (obstoječe gostilne, kmetije, društva in podobno). 
 
 
 
3.5.3. Ureditev centrov vasi in pokopališč, razvoj šolskih in obšolskih 

dejavnosti in obnova zadružnih in kulturnih domov 
 
 
V projektih CRPOV ter v drugih razvojnih programih in načrtih lokalnih skupnosti 
zavzemajo pomembno mesto prenova vaških središč – centrov. Obnova in ureditev 
centrov predstavlja skupni izvedbeni projekt, ki ga financira občina v mnogih primerih s 
pomočjo sofinanciranja države (kot projekt, ki je nastal skozi program CRPOV). Za 
naselje so tovrstni projekti velikega pomena ker predstavljajo »obraz« naselja, centre vasi 
pa sestavljajo povečini najpomembnejši objekti. Predlogi ureditve se nanašajo na ne 
ravno velika gradbena dela na objektih, spremljajočih objektih in napravah (npr.športni 
objekti, postajališče, parkirišče, vaški studenci),  komunikacijah in okolici kar nedvomno 
pripomore k lepšemu videzu in promociji kraja. Poseben pomen na podeželju ima obnova 
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in urejanje pokopališč, zadružnih in kulturnih domov  s katerimi je istrsko podeželje 
bogato opremljeno. 
 
Predlogov za ureditev centrov iz izdelanih projektov CRPOV in drugih programov 
podeželja, projekta Po poteh dediščine brez meja ter številne izvedene delavnice, je 
veliko. Prednostno naj omenimo le nekatere: 

- Topolovec,Gradin,Pregara, Žrnjovec, Reparec, Boršt, Glem, Labor, Dekani, 
Kubed, Osp, Šmarje, Krkavče, Koštabona, Hrvatini , Tinjan, Padna, Nova vas, Sv. 
Peter, Sečovlje, Dragonja, Korte, Jagodje, Dobrava.     
     
 
 

3.5.4. Okolje in prostor 
 
 
Območje Slovenske Istre3 je zaradi neposredne bližine morja, ki predstavlja izhodišče za 
blagovne in potniške tokove, hkrati pa ima tudi pomembno turistično privlačnost, 
pogosto močno izpostavljeno okolsjkim problemom. Na obremenjenost naravnega okolja 
vpliva pomorsko gospodarstvo (ladijski transport do Kopra in drugih luk, ladjedelnica in 
marine), v reke in obalno morje odtekajoče odplake, odpadki in kopenski promet. 
Privlačnost območja kot turistične destinacije v poletnih mesecih povečuje onesnaženje 
zraka, kanalizacijskih izpustov, porabo vode, obremenjeno pa je tudi ostalo naravno 
okolje (morje, obala, naravni in krajinski parki). 
 
Na splošno velja, da nobena od dejavnosti v obalnem območju sama po sebi nima 
izstopajoče negativnega vpliva, problematična pa je kombinacija velikega števila 
dejavnosti, kar pomeni velik pritisk na prostor in prisotnost številnih in zelo različnih 
obremenitev okolja, ki vsaj v posameznih primerih že presegajo njegove samočistilne in 
regeneracijske sposobnosti. Dejavnosti, skoncentrirane na tem območju, vsaka na svoj 
način obremenjujejo okolje in hkrati zaradi svojih različnih potreb prihajajo v konflikt 
ena z drugo. Na omejenem prostoru, kot je slovensko obalno območje, ni mogoče 
enakopravno razvijati vsega, saj so omejitveni dejavnik že razpoložljive površine. V 
preteklosti so prednost pridobile najbolj agresivne, ki pa niso nujno tudi najbolj primerne 
za naselitev na relativno občutljivem območju (npr. kmetijstvo je bilo na račun prometa, 
poselitve in industrije izrinjeno na slabša zemljišča). Poglavitna značilnost okoljske 
problematike obalnega območja je torej predvsem zgostitev različnih vplivnih dejavnikov 
na majhnem in občutljivem prostoru, zaradi česar prihaja do pojavov degradacije okolja 
in drugih razvojnih problemov, ki pa se jim je mogoče izogniti le z upoštevanjem 
sposobnosti pokrajine za sprejemanje različnih obremenitev ter s koordiniranjem 
različnih interesov v smislu trajnostnega razvoja. 
 
Za območje Slovenske Istre je bil za obdobje 2002 do 2005 pripravljen in se že izvaja 
Program varstva okolja, in sicer na osnovi ugotovitev o najpomembnejših problemih 
varstva okolja na tem območju. Dokument je nastal v  sodelovanju s predstavniki občin, 

                                                 
3  Vir: Regijske študije in gradiva 



Razvojni program podeželja za območje občin Koper. Izola in Piran 

   90

direktorji javnih podjetij, predstavniki gospodarstva, strokovnih služb, inšpekcij, društev 
ter drugimi organizacijami in posamezniki, ki so pomembni za varovanje okolja v 
Slovenski Istri. Najpomembnejše naloge, ki so bile opredeljene v programu, so 
zagotavljanje pitne vode, varovanje morja in varovanje zraka, poleg tega pa je ključno 
izboljšati organiziranost, financiranje in nadzor nad okoljem.  
Globalni razvojni cilji in usmeritve se nedvomno kažejo v: 

- ohranjanju biotske in krajinske pestrosti 
- uveljavljanje načel trajnostnega razvoja, kar je še posebej pomembno za 

podeželje. 
 
Prioritetna področja predstavlja reševanje najpomembnejših okoljskih problemov: 

- rešitev oskrbe s pitno vodo 
- ureditev ustrezne komunalne infrastrukture, ki je pogoj za prenehanje 

obremenjevanja vodotokov in obalnega morja 
- ravnanje z odpadki 
- vzpostavitev ustreznega gospodarjenja z naravnimi območji 
- organiziranost in financiranje programa varstva okolja. 

 
Nekatera od zgoraj omenjenih prioritet so še posebej vezana na podeželjski prostor zaradi 
lokacije problematike kot npr: varovanje vodnega vira reke Rižane, varovanje in 
upravljanje z naravnimi območji: Kraški rob, dolina reke Dragonje, … 
Poleg okoljske problematike kaže svojstvene značilnosti tudi prostorski razvoj regije v 
celoti in posebej podeželja in zaledja Slovenske Istre, kar se še posebej odraža v : 

- poselitvenem sistemu in vzorcu naselij 
- prometnemu sistemu. 

 
Ohranjanje razvojnih prednosti regije in njene razpoznavnosti bo možno le ob 
zagotavljanju nadaljnjega skladnega razvoja v odnosu med sosednimi regijami in znotraj 
nje same ( mesto – podeželje, obalni pas – zaledje). 
 
Kot splošne razvojne cilje regije, ki obenem vključujejo tudi podeželski razvojni vidik, 
poudarjamo: 

- skladnejši regionalni razvoj – zmanjševanje razlik med mestom in podeželjem 
- ohranitev identitete regije – z upoštevanjem in varovanjem naravnih in kulturnih 

značilnosti ter sanacija in razvoj krajinske, urbane in arhitekturne dediščine 
- selektiven in uravnotežen razvoj dejavnosti ob ohranjanju kvalitet okolja 
- racionalna raba prostora in zemljišč 
- večja notranja prostorska integracija regije – zagotoviti enakomernejšo prostorsko 

in funkcijsko povezanost in dostopnost vseh območij in okrepiti omrežje naselij 
- povečanje vedenja o prostorskem razvoju, izobraževanje in osveščanje javnosti ter 

institucionalizacija izvajanja politike prostorskega razvoja. 
 
Novi razvojni trendi kažejo, da prihaja do postopne rasti in krepitve pomena, ki jo ima 
podeželje v celovitem razvoju regije. Pri tem gre za povečan interes posameznikov, 
družbenih in gospodarskih struktur na eni strani, na drugi strani pa do vsesplošnega 
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spoznanja, da je relativno dobro ohranjeni podeželski prostor odličen razvojni potencial 
regije v prihodnosti.  
 
Na pomenu pridobivajo tudi ožja obmejna območja in naselja v Slovenski Istri kot npr. 
Rakitovec, Podgorje, Sočerga, Gradin z Brezovico in Hrvoji, Hrvatini, Osp, Socerb, 
Dragonja, kar bo vplivalo v določeni meri tudi na poselitveni sistem in oskrbo teh krajev. 

 
Strategija varstva okolja in urejanja prostora bo temeljila na načelu, da je potrebno 
ohraniti oziroma izboljšati kakovost življenja na tako raven, da prihodnjim generacijam 
ne bo potrebno uničevati okolja, da bi lahko preživele. Oziroma, kot pravi Zakon o 
varstvu okolja, je namen varstva okolja ohranitev, izboljšanje in razvoj celovitosti, 
raznovrstnosti in kakovosti naravnih prvin, naravnih združb, naravnih dobrin in v 
njihovem okviru naravnih bogastev. To pomeni, da je v strategiji nujno potrebno 
opredeliti takšen razvoj, ki bo ohranjal okoljske prvine v takšni meri, da bodo na 
razpolago tudi prihodnjim generacijam. Poskrbeti je torej potrebno za takšno stopnjo 
onesnaževanja okolja, ki je vsaj pod mejnimi vrednostmi, tako pri vodnih virih, morju, 
zraku, tleh, kot tudi hrupu in ionizirajočih sevanjih. V ta namen je potrebno trajno 
zagotoviti varovanje in negovanje narave kot edinstvenega ekosistema. 
 
Ob tem naj bi strategija razvoja varstva okolja in urejanja prostora omogočala učinkovito 
in ekonomsko upravičeno omrežje naselij, boljše pogoje za življenje v mestnem naselju 
in na podeželju, nemoten razvoj in smotrno organizacijo vseh dejavnosti v prostoru, 
racionalno koriščenje neobnovljivih naravnih virov, izboljšanje in varovanje okolja, 
naravnih in ustvarjenih vrednot. Gre torej za uravnotežen dolgoročni razvoj s poudarkom 
na varstvu okolja ter naravne in kulturne dediščine. 
Pri urejanju prostora je potrebno upoštevati naslednji temeljni načeli: 

- varovanje dobrin splošnega pomena, zlasti plodne zemlje, vodnih virov, 
varovalnih gozdov ter naravne in kulturne dediščine, 

- nadaljnji razvoj zmerno policentričnega modela poselitve s poudarkom vloge 
posameznih središč. Tako je možno doseči racionalno organizacijo dejavnosti v 
prostoru, izkoriščenost obstoječih gospodarskih objektov ter smotrni razvoj 
potrebne infrastrukture. 

 
Izhajati je torej potrebno iz paradigme uravnoteženega trajnostnega razvoja, kajti obalno 
območje bo v bodoče še bolj okoljsko obremenjeno, zato je nujno potrebno upoštevati 
naravne zmogljivosti tega prostora. To pomeni, da je glede na okoliščine potrebno 
omejevati tudi fizični razvoj, tj. razvoj gospodarskih dejavnosti in poselitev. Vse strateške 
usmeritve nedvomno veljajo za obalno območje v celoti kakor tudi za območje podeželja, 
ki je njegov neločljivi sestavni del. 
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4.  SWOT ANALIZA 
 
 
 

PREDNOSTI SLABOSTI 
Ugodna geostrateška lega, umeščenost med 
Italijo in Hrvaško 

 

Bližina turističnih središč, večja možnost 
prodaje  

Majhne kmetije, velika razdrobljenost parcel 

Vedno večje povpraševanje potrošnikov po 
kvalitetnih kmetijskih pridelkih in izdelkih 

Nerešeno lastništvo zemljišč in kmetij 
 

Naravne možnosti za pridelavo kvalitetnih 
kmetijskih pridelkov 

Ni mehanizma, ki bi celovito reševala 
problematiko zemljišč 

Pripravljenost okolja za izboljšanje stanja  Nepovezanost služb, ki se ukvarjajo z 
razvojem podeželja 

Znanje kmetijskih pridelovalcev  Premajhna povezanost s turizmom, pasivno 
povezovanje razvitih turističnih krajev z 
zaledjem 

Neformalno in formalno izobraževanje 
kmetijskih pridelovalcev 

Premalo namakalnih sistemov za potrebe 
vrtnarstva  in sadjarstva 

Zanimiva naravna in kulturna dediščina in 
praktično neokrnjene narava v bližini obale in 
turističnih krajev na obali 

Zaraščanje obsežnih travnih površin v 
zaledju,velika požarna ogroženost območja 

Že obstoječi programi, iniciative Na celotnem območju ni klavnice za drobnico 
in prašiče 

Ponovno zanimanje za oživljanje in 
ohranjanje starih šeg in navad 

Pomanjkanje začetnega kapitala za projekte, 
premalo namensko usmerjenih finančnih 
sredstev 

Povečan interes za ekološko kmetovanje, 
zelenjavarstvo, živinorejo 

Obstoječe tematske poti so nepovezane, slabo 
označene in vzdrževane 

Prisotnost trenda naraščanja individualnih 
vlaganj v turistično dejavnost na kmetijah 

Skromna in nepovezana ponudba turističnih 
točk na posameznih tematskih poteh  

Razvoj konjereje, predvsem ljubiteljske in 
športne 

Neučinkovito in nepovezano trženje 

Naravne možnosti za rejo drobnice in 
možnost prodaje 

Neprepoznavnost izvora blaga – blagovna 
znamka 

Možnosti čezmejnega sodelovanja (Italija, 
Hrvaška) 

Prisotna infrastrukturna problematika, ki 
zavira razvojne možnosti 

Možnosti za namakanje in zbiranje vode Zahtevnost zakonodajnih predpisov 
Pridelovalci se pričenjajo zavedati, da bo za 
nastop na trgu potrebno sodelovanje in 
povezovanje 

 

Vedno večje zanimanje za aktivno 
preživljanje počitnic na podeželju 

 

V okolju prisotna ponudba kulinaričnih  
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specifičnosti 
Aktivnost že obstoječih nevladnih organizacij  
 

PRILOŽNOSTI OVIRE 
Povezovanje zaledja s priobalnim delom, 
kmetijstva s turizmom 

Nepregledna, omejevalna zakonodaja, 
neprestano spreminjanje pogojev  

Razvoj izletniškega in stacionarnega turizma 
na kmetijah 

Zapleteni in dolgotrajni postopki priprave 
dokumentacije in registracije dejavnosti 

Direktna prodaja na domu : kmetije odprtih 
vrat, vinotoči, osmice 

 Ni prometa s kmetijskimi zemljišči , oteženo 
zaokroževanje kmetijskih zemljišč 

Naraščanje povpraševanja po zdravo pridelani 
hrani 

Pomanjkanje finančnih virov  

Prodaja kmetijskih pridelkov z označbo višje 
kakovosti 

Prepočasno urejanje infrastrukturnih 
problemov podeželja 

Možnost povečanja pridelave zelenjave in 
prodaja v bližnjih večjih mestih 

  

Povezovanje kmetovalcev  
Naravi prijazna živinoreja na obsežnih pašnih 
površinah  

 

Razvoj specializiranih vrtnarskih kmetij na za 
to primernih kmetijskih zemljiščih v obalnem 
pasu 

 

Izgradnja malih namakalnih sistemov za 
potrebe vrtnarstva  

 

Možnosti za obnovo oljčnih nasadov  
Izkoristiti interes za širitev vinogradniških 
površin 

 

Velik proizvodni potencial omogoča v 
vinogradništvu nemoteno obnovo kljub 
kvotam 

 

Trženje Slovenske Istre kot celote naravne in 
kulturne krajine, tradicije in posebnosti, utripa 
življenja pokrajine in ljudi 

 

Možnosti čezmejnega sodelovanja z Italijo in 
Hrvaško 
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5. VIZIJA IN DOLGOROČNI CILJI PROJEKTNEGA  
      OBMOČJA LAS 
 
 
5.1. Značilnosti in razvojne priložnosti Slovenske Istre 
 
 
Območje občin Koper, Izola in Piran ima razpoznavne in značilne skupne lastnosti. Na 
celotnem področju je prisotna podobna problematika, obstajajo pa tudi podobne razvojne 
možnosti, ki pa so istočasno specifične glede na ostala območja v državi oziroma širši 
regiji. Pečat prepoznavnosti območja Slovenske Istre doma in po svetu daje morje in 
submediteranska klima, specifične struktura tal in tipična krajina z značilno kulturno 
in naravno dediščino (terasasto gričevje, gručaste strnjene vasi na slemenih, kamniti 
zidovi in škarpe, številni hudourniki in izviri pitne vode, rodovitne doline), zaradi ljudski 
običajev (šavrinska noša in pesmi), značilnih kmetijskih produktov: vrhunska vina 
(refošk, malvazija, muškat), kvalitetno oljčno olje, tudi iz avtohtonih sort oljk, zgodnja 
zelenjava, vrtnine, pester sadni izbor ter specifične jedi, ki jih danes spoštujemo kot 
zdravo hrano, ponujene v specifičnem domačem okolju, začinjene z naravno soljo 
piranskih solin. Vse te značilnosti v sebi združujejo tudi domačini, Istrani, ki radovednim 
občasnim obiskovalcem, turistom in priseljencem, v svojem tipičnem narečju, na 
edinstveno skrivnosten način, včasih tudi z nezaupanjem, odpirajo vrata v istrski svet. 
Kljub zgodovinskim dejstvom (številne zamenjave oblasti in držav) ali pa ravno zaradi 
tega, avtohtoni prebivalci Slovenske Istre ne poznajo meja, niti formalnih niti jezikovnih. 
Na tem območju se prepleta več jezikov in kultur, vsem pa je značilen skromen način 
življenja. Številna preseljevanja in izseljevanja Istranov, iskanja zaposlitve v mestih, čez 
mejo, so v preteklosti pustila pečat tudi na podeželju – zapuščene so vasi in zaselki, 
opustele so kamnite hiše, značilna je razdrobljena posestna in lastniška struktura parcel, 
tako stavbnih kot kmetijskih, mnogi lastniki so razpršeni po celem svetu. Zaokroženi 
kompleksi kmetijskih zemljišč so značilni le za dolinske predele v zaledju večjih mest, 
kjer je tudi lastništvo poenoteno, pretežno državno. Preostali podeželski predeli še vedno 
čakajo na ustreznejšo kmetijsko zemljiško politiko in davčno politiko, kar bi vzpodbudilo 
investitorje k odpravljanju zaraščenosti krajine in prenovi dragocene stavbne kulturne 
dediščine. 
 
Zaradi vsega tega je kljub hitremu razvoju obalnih mest (razvoj industrije v preteklosti, 
razvoj turizma, trgovine, prometa) nerazvitost podeželskega prostora še vedno prisotna. 
Ravno to podeželje pa je zaradi svoje lege, dostopnosti in pristnosti postalo za sodobnega 
človeka ponovno zanimivo in privlačno.  
 
Pomembno vprašanje je kako usmerjati razvoj istrskega podeželja, da bo pokrajina 
naseljena, da bodo zapuščene hiše obnovljene, zaraščene terase ponovno kultivirane in da 
bo vzpostavljena taka infrastruktura, ki bo omogočala sodoben način življenja, z 
razvojem turizma in drugih okolju sprejemljivih dejavnosti pa omogočila prebivalcem 
dodatni vir zaslužka. Kako Slovensko Istro narediti še bolj prepoznavno? Kako izpeljati 
aktivnosti, da bo naravno okolje in njegovo prebivalstvo ta razvoj sprejelo, da bo 
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prebivalstvo imelo od tega korist in da bo hkrati ohranjena avtentičnost okolja? Razvojni 
program za podeželje občin Koper, Izola in Piran naj bi dal odgovore na ta vprašanja. 
 
Vizija razvoja podeželja Slovenske Istre se brez dvoma »napaja« iz strateških 
razvojnih usmeritev regije v celoti, saj je ekonomsko in populacijsko močnejši njen 
obalni del (v populacijskem smislu obsega zaledje manj kot 10%); v okviru obravnavane 
naloge upoštevamo kot podeželje poleg zaledja občin še priobalni ruralni prostor 
izvzemši mestnih naselij.  
 
Slovenska Istra sodi med gospodarsko najbolj razvita območja v Sloveniji. Pri tem še 
posebej izstopa s svojimi bogatimi razvojnimi potenciali, ki izhajajo iz ugodne 
geostrateške lege ob morju in obenem v osrčju srednje Evrope, kar je zgodovinsko in 
dandanašnji  narekovalo ugoden gospodarski in kulturni razvoj, ki se je dodatno bogatil s  
pestrostjo mednacionalnih vplivov več narodov, ki tu živijo. Bogastvo narodov, 
zgodovine, gospodarskih aktivnosti in kulture narekuje sedanjim generacijam, da z vso 
odgovornostjo in pazljivostjo načrtujejo lastni nadaljnji razvoj. 
 
Vrsta dokumentov, sektorskih študij, analiz in strokovnih materialov, izdelanih za 
območje Slovenske Istre ali posameznih lokalnih skupnosti v zadnjem obdobju, je bila 
narejena prav z namenom, da se strokovno preveri in argumentira možne vplive in 
posledice sedanjega in še posebej bodočega naglega gospodarskega in družbenega 
razvoja v okviru svetovnega dogajanja, dogajanja v okviru Evropske unije in glede na 
možne spremembe, ki jih prinaša ukinjanje mej s sosednjimi državami. Zgodovinsko 
pogojevana obalna regija na stičišču več kultur in narodov bo s popolno odprtostjo 
mej lahko neovirano izkoristila svoje velike naravne potenciale, po drugi strani pa 
bo še bolj ranljiva za negativne vplive iz sosednjega okolja. Pri tem ne mislimo zgolj 
na eventualno. »politične« vplive temveč in predvsem na možne negativne vplive na 
okolje, prostor in vrednote naravne in kulturne dediščine, ki same po sebi narekujejo 
premišljen in dolgoročno uravnotežen razvoj, ki bo prebivalcem in obiskovalcem teh 
krajev nudil bogato bivalno okolje. Sicer pa menimo, da je bolj upravičen »strah« pred 
lastnim nerazumnim ravnanjem od znotraj. 
 
Na razvoj podeželja tega območja je potrebno gledati v kontekstu razvoja celotnega 
območja prav zaradi dejstva, da je kljub razliki v razvitosti med zaledjem in obalnim 
pasom podeželje bilo ekonomsko vedno odvisno od večjih mest na obali in celo 
bližnjega Trsta. Skozi ekonomske, zgodovinske in kulturne vezi se je odražal razvoj 
podeželja v neposredni povezavi in pod vplivom razvoja in življenja v obalnih mestih, 
kar je povzročalo permanentno rast ali nazadovanje podeželja. Zlasti po drugi svetovni 
vojni je deagrarizacija poleg eksodusa prebivalcev Istre pustila nepopravljive posledice 
na podeželju.  
 
Obenem pa je ta ambivalentnost prostora Slovenske Istre značilnost in specifični razvojni 
potencial tega območja. Podeželje je ohranilo svojevrsten avtohtoni značaj, ki se 
odraža v kvaliteti grajene krajine, urbanizma in arhitekture s tipičnimi istrskimi 
ambienti itd. Tudi po geomorfoloških značilnostih predstavlja podeželje slovenske Istre 
od obalnega pasu različen in specifičen prostor, ki obsega Kraški rob s Podgorskim 
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podoljem (in celo visikogorskim svetom Slavnika – administrativna meja) in Bržanijo ter 
Šavrinsko območje z dolino Dragonje. To zaledno območje ima svojo zgodovinsko in 
kulturno pričevalnost obenem pa specifične razvojne potenciale. Poleg bogate kulturne 
dediščine so za razvoj pomembni elementi naravne dediščine, ki po svoje nakazujejo 
osnovne razvojne motive in cilje (v večini primerov vključeno tudi v projektih CRPOV). 
 
 
Značilnosti projektnega območja LAS, ki predstavljajo izhodišče oz. osnovo vizije 
nadaljnjega razvoja: 

• lega ob toplem morju (geostrateška lega – izhod na morje, relativno dobra dostopnost 
do gospodarsko razvitega zaledja Evrope in submediteransko podnebje); 

• ohranjeno in pestro naravno okolje, bogata urbanistična in arhitekturna dediščina; 
 
• dobro razvita pristaniška in turistična infrastruktura kot dve prednostni (vodilni) 

dejavnosti, ki izhajata in že izrabljata zgoraj navedeni prednosti in sta tudi sicer 
perspektivni gospodarski dejavnosti; 

• lega ob meji in možnost ter priložnost čezmejnega sodelovanja in povezovanja; 
• univerzitetni, visokošolski in znanstvenoraziskovalni programi: obstoječe dejavnosti, 

interes in pripravljenost po razvoju novih; 
• ugodne bivalne razmere (klima, sorazmerno neobremenjeno okolje) ob hkratnem 

razvoju gospodarstva uvrščajo regijo med območja priseljevanja (npr. znan proces 
“litoralizacije” v svetu). 

• kmetijski produkti vrhunskih kakovosti (oljčno olje in vino) 

• pester izbor zgodnjih vrtnin in sadja 

• specifične jedi – zdrava mediteranska hrana 

• neizkoriščene kapacitete stavbnega fonda 

• veliko število izvirne pitne vode, lokalni vodni viri – naravno bogastvo in turistična 
ponudba  

 

Nadaljnji razvoj bo usmerjen v izrabo in izkoriščanje teh prednosti in priložnosti ob 
hkratnem zmanjševanju slabosti in to na način, da bi se izognili nevarnostim. 

Sodobne razvojne težnje in spoznanja o možnostih prihodnjega razvoja ter omejenost 
naravnih potencialov narekujejo Sloveniji in tudi obalni regiji, da svoj nadaljnji razvoj 
usmerja po načelih trajnostno uravnoteženega razvoja.  

Z upoštevanjem teh načel bodo s politiko prostorskega razvoja v regiji dosežene take 
prostorske strukture, s katerimi se bodo prostorske enote razvijale v vzajemni prostorski 
soodvisnosti ter se medsebojno povezovale in dopolnjevale. 
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5.2 Temeljni razvojni motiv ali rdeča nit razvoja: 
 
Rezultati strokovne presoje potencialov in razvojnih možnosti regije poudarjajo naslednji 
globalni strateški cilj: 
 
graditi nadaljnji razvoj na bogatih potencialih naravne in kulturne 
dediščine ter si prizadevati, da se na prostorski in kulturni kontinuiteti 
gradi humano ter bogato življenjsko in delovno okolje. 
 
Pod kulturno dediščino pojmujemo krajino z vsemi elementi in naselja, kulinariko, 
gospodarstvo, šege, običaje, praznovanja, glasbo, likovno izročilo, ustno izročilo, obrtna 
znanja in še kaj. 
 
 
 
Pri proučitvi osnovnih strateških razvojnih dokumentov kakor tudi  razvojnih programov 
za manjša območja podeželja (CRPOV) smo prišli do dejstva, da se kot stalnica pojavlja 
zahteva po: 
 
ohranjanju oz. uveljavitvi identitete (prepoznavnosti) prostora 
Slovenske Istre.  
 
Pri tem gre lahko tudi za različne zorne kote v razmišljanju: 

- utrjevanje in ohranjanje avtohtonosti območja (navade in običaji, kultura,…) ki je 
v veliki meri načeta 

- trženje spefičnih značilnosti krajev Slovenske Istre in naravne ter kulturne 
dediščine (v turizmu npr., lastna blagovna znamka,…) 

- uveljavitev Slovenske Istre kot visoko razvite gospodarske, multikulturne in 
multietične regije 

- »politično obrambni vidik«, ki narekuje krepitev zavesti prebivalstva, nastavitev 
določenih mehanizmov zlasti pri načrtovanju in urejanju prostora, prometa z 
nepremičninami,…prav zaradi bojazni, da bo prišlo do povečanja in pritiskov po 
poselitvi, nakupu nepremičnin, neprimerni izrabi prostora zaradi ugodne lege in 
bivalnih pogojev ter gospodarskega interesa. 

 
 
Prav zato je potrebno poudariti kot globalni strateški cilj in razvojni motiv za podeželje 
Slovenske Istre uveljavitev identitete območja -  prostora Slovenske Istre na osnovi 
ohranjanja in trženja naravne in kulturne dediščine ter ob spodbujanju 
samozavednosti in kvalitativnega preskoka v razvoju človeških virov, na katerih bo 
temeljil nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj teh krajev. 
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Uveljavitev istrske identitete kot temeljnega motiva in rdeče niti pravzaprav poudarja 
specifičnost območja istočasno pa je s »političnega« vidika prepotrebna razvojna 
maksima prav za to območje, ki je po drugi svetovni vojni izgubilo avtohtono 
prebivalstvo po vojni in je zaradi svoje lege in odpiranja mej v Evropi, zaradi rasti pojava 
vikendaštva in nakupa zemljišč ter mlačnosti lokalne politike in prebivalstva na sploh 
zelo na udaru. Da se upremo eventuelno negativnim razvojnim scenarijem tudi na 
podeželju slovenske Istre je potrebno  utrjevati zavest in identiteto pri ljudeh – 
prebivalcih o vrednotah tega prostora in o njegovemu ohranjanju. Drugi mehanizmi: 
državna regulativa, ekonomski mehanizmi in prostorska regulativa žal ne zmorejo tega 
primerno opraviti. 
 
Še posebej je potrebno pri strateških usmeritvah tega prostora in razvojnih scenarijih 
upoštevati naslednje: Slovenska Istra je poleg strateške lege tudi potencialno zelo 
privlačno območje za bivanje. Tako prihaja in še bo do velikega povpraševanja po 
nepremičninah, po drugi strani pa se odpirajo možnosti za načrtovano »pridobitev« 
visoko kvalificiranih strokovnjakov na Obalo, kar bo skupaj z razvojem univerze 
pripeljalo do naglega razvoja kvartarne sfere in dejavnosti ali z drugimi besedami do t.i. 
»Silicijeve doline«. Taka struktura kadrov zahteva primerno bivalno okolje, ki pa ga bo 
lahko nudil le obalni pas z zaledjem (kultura, šport in sprostitev,…). V tem kontekstu je 
potrebno gledati na globalni razvoj podeželja Slovenske Istre, kar smiselno sovpada tudi 
s pojmom razbremenitve obalnega pasu na račun zaledja (t.j.ekološko in prostorsko 
primerna obremenitev podeželja na račun razbremenitve ozkega obalnega pasu). 
Predvsem gre za dolgoročno uravnoteženi razvoj Slovenske Istre v celoti, saj le tako 
lahko izkoristi razvojne potenciale dolgoročno.  
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Vizija projektnega območja LAS: 
 
 
OHRANJANJE IDENTITETE SLOVENSKE ISTRE Z 
VKLJUČEVANJEM POTREBNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU 
RAZVOJA: 
- KMETIJSTVA,  
- PODJETNIŠTVA,  
- INFRASTRUKTURE TER  
- OHRANJANJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE  
NA PODEŽELJU IN S TEM OMOGOČANJE KVALITETNEGA 
ŽIVLJENJA PREBIVALCEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA OB 
UPOŠTEVANJU TEMELJNIH NAČEL TRAJNOSTNEGA, 
SONARAVNEGA DOLGOROČNEGA CELOSTNEGA RAZVOJA 
SLOVENSKE ISTRE. 
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5.3 Dolgoročni cilji  
 
Menimo, da bomo s tako oblikovano razvojno vizijo dosegli dolgoročno naslednje 
splošne, strateško pomembne cilje pri razvoju podeželja na obravnavanem območju: 
 

• vzdržni, sonaravni trajnostni razvoj  
• ohranjanje poseljenosti in revitalizacija vasi 
• ohranjanje naravnega okolja in oživljanje kulturne krajine 
• skrb za varstvo okolja in urejanje prostora ter smotrno koriščenje 

potencialov 
• ohranjanje kmetijske proizvodnje, razvoj ekološkega kmetovanja in 

zagotavljanja primernega dohodka za kmetije 
• ohranjanje in prenova kulturne dediščine in njeno vključevanje v tržno 

ponudbo in programe 
• razvoj mehkih oblik podeželskega turizma   
• razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, podjetništva in obrti 
• urejanje vaških jeder, obnova skupnih objektov 
• dograditev ustrezne cestne in komunalne infrastrukture in izgradnja 

turistične infrastrukture 
• spodbujanje sodelovanja in aktivnosti prebivalcev ter vračanje 

domačinov  
• zagotavljanje čimveč delovnih mest doma. 
 
 
 
 
 

Slogan: 
 
Med morjem in zemljo razprta, 
 
med obalo in kraške stene ujeta,  
 
v zelenje si obdana in vsa jasna, bistra 
 
si čarobna dežela Slovenska Istra.    
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6. OPREDELITEV PROBLEMOV IN UKREPOV PO  
          PODROČJIH IN DOLOČITEV PREDNOSTNIH  
          RAZVOJNIH USMERITEV  
 
 
6.1. Opredelitev problemov in ukrepov po področjih 
 
6.1. 1. Splošno 
 
Problemi: 
 

- Premalo je regionalnega povezovanja v smislu partnerstva in s ciljem blagovne 
prepoznavnosti specifičnih produktov Slovenske Istre. 

- Zaradi težjih življenjskih pogojev na vasi (velika razlika v opremljenosti 
infrastrukture med hribovitimi predeli in ostalimi dolinskimi in obmorskimi 
predeli) je bilo v preteklosti (desetletja) prisotno izseljevanje prebivalstva v 
mesta, v obalna središča - industrijska in turistična in s tem praznjenje vasi, 
posledice so vidne v zaraščanju krajine in propadanju stavbnega fonda, v 
gospodarski, demografski in socialni nerazvitosti (prebivalstvo v vaseh je 
večinoma ostarelo). 

- Nepovezanost s podeželjem in v preteklosti premajhna zainteresiranost nosilcev 
obalnega turizma (hoteli, agencije) za podeželje je tudi prispevala k izseljevanju 
prav tako  bližina meja in s tem povezana delovna mesta.  

- Investicija v zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje in pripadajoča 
infrastruktura), v razvoj (kmetijstva, turizem, podjetništvo) zahteva visoka 
finančna vlaganja (zagonski kapital) ob hkrati nerešenih problemih kot so: 
zapletena in razdrobljena lastniška struktura kmetijskih in stavbnih parcel, 
dolgotrajni upravni postopki pri urejanju gradbenih zadev, večletno sprejemanje 
prostorskih planskih aktov oziroma spremembe namembnosti zemljišč, 
neusklajenost določb občinskih prostorsko izvedbenih aktov z možnostmi nove 
zakonodaje na področjih kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti. 

- Ponudba podeželja v smislu trženja kmetijskih produktov, zdrave hrane, naravnih 
vrednot in kulturne dediščine ni dovolj razvita; ni dovolj znanja glede trženja in 
promocije . 

- Ni ustreznih strategij in načrtovanih razvojnih možnosti na področjih kmetijstva 
in turizma na obstoječih in bodočih naravovarstvenih območjih (ekološko 
kmetijstvo, eko turizem, eko šole, dopolnilne dejavnosti na kmetijah)   

- Neurejena oziroma nedokončana infrastruktura na podeželju, predvsem v 
hribovitih predelih (komunalna, cestna, ponekod vodovodna, informacijska). 

- Podrejena vloga podeželskega prostora pri obravnavi temeljnih razvojnih 
usmeritev v osnovnih planskih dokumentih občin in države. Nedorečen 
normativni značaj dokumentov in vprašljiv sistem regionalnega razvoja v 
Sloveniji, ki gospodarsko razvitim občinam ne omogoča razvojni preboj 
nerazvitega podeželja. 
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- Slaba institucionalna organiziranost na regijskem in občinskem nivoju in nerazviti 
podporni mehanizmi in instrumenti za razvoj podeželja v regiji. 

- Pluralizem vseh vrst razvojnih gradiv, študij in sektorskih dokumentov, ki 
zamegljujejo in ovirajo učinkovito in transparentno izgradnjo mehanizma za 
realizacijo nalog in projektov.  

- Premalo izkoriščene možnosti povezav in sodelovanja s sosedi preko meje in na 
projektih čezmejnega sodelovanja, po drugi strani pa večkrat nekritičen pristop do 
dopuščanja vseh vrst vplivov, ki jih lahko večja urbana aglomeracija Trsta 
»posreduje« na našo stran.  

 
 
Ukrepi: 
 

- Redefinirati vlogo podeželja skozi temeljne planske in razvojne dokumenti občin 
in regije; potrebno je opredeliti in verificirati značaj RPP za območje občin 
Koper, Izola in Piran kot temeljnega razvojnega dokumenta za podeželski prostor. 

- Ustanoviti novo regionalno agencijo za razvoj podeželja ali opredeliti obstoječo 
regionalno razvojno agencijo in njeno vlogo pri razvoju podeželja na 
obravnavanem območju, ki bo kot skrbnik za RPP med drugim skrbela za izvedbo 
projektov (upravljanje in trajno izvajanje RPP, trženje turistične ponudbe, 
oblikovanje projektov in pomoč investitorjem,..). 

- Posebno pozornost je potrebno posvetiti nadaljnjim skupnim usmeritvam treh 
občin pri regionalnemu razvoju zlasti na področju poselitve in omrežja naselij, 
skupni infrastrukturi, varstvu okolja, namenski rabi površin, zavarovanim 
območjem naravne in kulturne dediščine in gospodarske dejavnosti (turizem in 
promocija, vinska cesta,..). 

 
 
6.1.2. Kmetijstvo 
 
Problemi : 
Skupni :  

- Zemljišča: nerešeno lastništvo, razdrobljenost, majhnost, problemi z najemom   
zemljišč; s tovrstno problematiko bi se moral  učinkoviteje ukvarjati Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Poseben problem je 
razdrobljenost lastništva, kar bi bilo potrebno prioritetno rešiti. Posledično se 
zarašča veliko površin, povečuje požarna ogroženost in izgublja kulturna krajina, 
ki je predpogoj za turizem.   

- Nepovezanost služb, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja, premajhna povezanost 
različnih kmetijskih panog , nepovezanost s turizmom. 

- Trenutna zakonodaja predstavlja v številnih primerih omejitveni faktor. 
 
 
Specifični : 

- Vrtnarstvo, sadjarstvo : premalo namakalnih sistemov, ni vodnih akumulacij, 
premalo pokritih površin, neučinkovito trženje. 
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- Živinoreja s predelavo : na celotnem območju ni klavnice za drobnico in prašiče, 
ni zaokroženih pašnih površin. 

- Turizem,tematske poti : omejevalna zakonodaja, pomanjkanje začetnega kapitala 
za projekte. 

- Vinogradništvo, oljkarstvo : ni programa (strategije) razvoja za ti dve področji, 
pomanjkljiv strokovni servis za potrebe vinogradništva, ni ustrezne promocije 
trženja vinske turistične ceste in oljčne poti. 

 
 
 
Ukrepi: 
 
Skupni :   

- Omogočiti oziroma vzpodbuditi reševanje problematike lastništva in 
zaokroževanje kmetijskih zemljišč (tako stavb kot kmetijskih zemljišč).  V ta  
namen je potrebno čimprej organizirati konferenco vseh pristojnih služb za 
projektno reševanje in določiti način za hitrejše in učinkovitejše reševanje 
problemov ter nekomu dodeliti kompetence za reševanje problemov z zemljišči. 

- Povezati vse ustanove in službe, ki delajo na področju razvoja podeželja in na 
ta način omogočiti uporabnikom lažji dostop do informacij in potrebnih uslug. V 
okviru te povezave bi morali oblikovati sklad, ki bi bil sposoben nuditi finančno 
pomoč prijaviteljem na začetku projektov. 

 
-   Povezati zaledje s priobalnim delom z vzpostavitvijo partnerstva med 

zasebnim, javnim in nevladnim sektorjem. Turiste, ki obiščejo obalo, je 
potrebno privabiti v zaledje. Le-to je potrebno kot celoto ponuditi kot turistični 
produkt – neokrnjeno naravno lepoto, kulturne, zgodovinske znamenitosti, 
kulinariko, tipične kmetijske pridelke in izdelke, turistične kmetije, osmice, 
kmetije odprtih vrat, način življenja ljudi… 

 
- Vzpostaviti prepoznavnost območja in pridobiti zaščitne znake za 

označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (geografsko poreklo, 
geografska označba, tradicionalni ugled, višja kakovost, ekološki pridelki, 
integrirana pridelava). Za kakovostne proizvode, ki ustrezajo zahtevam 
potrošnikov, je lažje najti trg in jih prodati po višji ceni.  

 
- V mestnih središčih po potrebi vzpostaviti nove tržnice, tudi ekološke. 

 
 

Specifični: 
- vrtnarstvo, sadjarstvo:  

o Omogočiti razvoj specializiranih vrtnarskih kmetij na za to primernih 
kmetijskih zemljiščih  

o Ureditev malih namakalnih sistemov  
o Vzpostavitev tržno informacijskega sistema 
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- živinoreja s predelavo:  
o Izgradnja oziroma ureditev klavnice 
 

- vinogradništvo, oljkarstvo :   
o Priprava Programa razvoja oljkarstva, v katerem bodo sodelovali vsi, 

ki delujejo na področju oljkarstva. To bo dokument, s katerim bodo 
pridelovalci lahko argumentirano nastopali s svojimi predlogi na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, evropskih 
institucijah….      

o Ustanovitev strokovne skupine za oljkarstvo, ki bi se sestajala in 
ukrepala ob problemih. Ena možnost je v okviru območne enote KGZS. 

o Doseči, da bo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
nekdo zadolžen za področje oljkarstva in da bo potekala  izmenjava 
informacij med ministrstvom in pridelovalci 

o Izdelava strategije razvoja vinogradništva , ki bo določila smeri razvoja 
vinogradništva in vinarstva Slovenske Istre in določila potrebne strokovne 
in institucionalne korake za ta proces 

 
- ustrezno promovirati in tržiti vinsko cesto ter razviti oljčno pot   
 
- zagotoviti kadrovski potencial svetovalcev za področje ekološkega kmetijstva. 

 
 
 
6.1.3. Podjetništvo in turizem 
 
Problemi: 
 

- Premajhna zainteresiranost lokalnega prebivalstva, mnogi že imajo delovna mesta 
v mestih 

- Prezahtevna zakonodaja, predpisi in tehnični normativi ter nezadovoljiv sistem 
finančnih spodbud 

- Pomanjkanje lastnega kapitala za zagonske investicije 
- Zahtevni razpisi za pridobitev finančnih sredstev, regija je kot razvita v slabšem 

položaju pri pridobivanju sredstev države 
- Strogo varovanje in predpisi za obnovo naravnih in kulturnih objektov ter 

nestimuliranje revitalizacije vasi 
- Nerešeno lastniško stanje 
- Pomanjkanje informacij, izobraževanja in promocije; pomanjkljivo je znanje o 

trženju turističnih potencialov na podeželju 
- Nepovezanost lokalnih akterjev 
- Nezainteresiranost obalnega turizma - podjetij za podeželje 
- Siva ekonomija in delo v Italiji 
- Ni turistične tradicije na podeželju 
- Pomanjkljiva infrastruktura (npr. kanalizacija) in prometne povezave med 

mestom in podeželjem 
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Ukrepi: 
 

- Razvijati podjetniško okolje v zaledju in sicer: 
o dodatno aktivirati že osveščene posameznike ter spodbuditi nove 
o dodatno raziskati ovire in omejitve, ki posameznike odvračajo od realizacije 

projektov 
o intenzivno delati na že evidentiranih podjetniških iniciativah in zagotoviti 

pravilen razvoj že izbranih 
- Zagotoviti nov »svež pristop« pri nadaljnjem razvoju podeželja z uporabo 

»koncepta roke« 
- Pri razvijanju specifične visoko kvalitetne vrste podeželskega turizma z 

vključitvijo  bogate naravne in kulturne dediščine bo potrebno zlasti: 
o poenotiti turistično promocijo celotnega področja Slovenske Istre(obala – 

zaledje) 
o vzpostaviti skupno izvajanje turističnih projektov 
o izboljšati kakovost in raznovrstnost turistične ponudbe predvsem lokalnega 

prebivalstva (npr. izgradnja tematskih poti ter vzporedno trženje storitev,..) 
o usposobiti turistične vodiče in lokalno prebivalstvo 
o spodbuditi podjetniške iniciative v zaledju med lokalnim prebivalstvom in 

usposobiti ponudnike turističnih storitev po vaseh, razvoj turističnih društev 
o vzpodbuditi sanacijo in razvoj nastanitvenih kapacitet v sedaj zapuščenih 

vaseh oz. objektih  (razvoj eurovasi, ekovasi…) 
- Pri spodbujanju podjetništva mora lokalna skupnost zagotavljati ustrezno 

razpoložljivost resursov in ustrezno podporno okolje (»mehka« infrastruktura – 
svetovanje, informiranje, usposabljanje,...). 

 
 
 
6.1.4. Kulturna dediščina 
 
Problemi: 
 
 

- Velika nevarnost dokončne izgube sestavin kulturne dediščine zaradi nemarnega 
ravnanja posameznikov in predvsem države in občine (neskrb za objekte kulturne 
dediščine, nekontrolirana individualna in druga pozidava zaledja, neučinkovitost 
urbanistične inšpekcije, spreminja se podoba avtohtonih naselij, premalo je 
sistemskega obnavljanja kulturne dediščine,..). 

- Nepoznavanje (in nekoriščenje) velikih razvojnih možnosti (kulturnih, ekonoms 
kih...), ki jih nudi prisotnost kulturne in naravne dediščine. 

- Nerešeno pravno lastniško stanje stavb in drugih zemljišč je velika (včasih 
nepremostljiva) ovira potencialnim investitorjem. Tako se dogaja, da se slednji 
raje odločijo za novogradnje, s čimer se nadaljuje sedanje brezupno stanje: 
propadanje kulturne dediščine, ki jo izpodrivajo novogradnje in s tem uničenje 
novih kmetijskih površin, dogaja se razpršena gradnja. 
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- Večino tarejo finančne težave, nekateri še rešujejo zapletene lastniško pravne 
zadeve... 

- Poti ne morejo prav zaživeti, ker: niso predstavljene širši javnosti, niso označene 
(ali vsaj ne dovolj), ker se v naseljih nič ne dogaja (ni turistične ponudbe, ni 
obrtnih dejavnosti,.... 

- Velik problem predstavljajo individualne stanovanjske gradnje, ki nastajajo brez 
reda v prostoru in zanikajo lokalne zakonitosti stavbnega oblikovanja. Proces se iz 
leta v leto širi od obalnega območja v zaledje. Medtem ko v okolici vasi in sredi 
nekdanjih kmetijskih površin rastejo nove stanovanjske zgradbe, stara vaška jedra 
propadajo. 

- Propadanje kulturne krajine in opuščanje in zaraščanje kmetijskih površin. 
- Naselja – vasi imajo vlogo spalnih naselij saj so prebivalci zaposleni drugje 

(mesta). 
- Ni ustreznega upravljanja in trženja že prenovljenih objektov kulturne dediščine 
- Ni ustrezne zunanje podobe kulturnih vrednot na kmetijah, le-te niso prepoznavne 

in opremljene  z zgodbami in dogodki, ki bi jih naredile bolj opazne in zanimive. 
 
 
 

Ukrepi: 
 

- Revitalizacija kulturne dediščine z vnosom novih namembnosti, novih 
gospodarskih dejavnosti, t.j. tistih, ki jih območje še prenese (kmetijstvo, kulturno 
rekreativni turizem, obrt). 

- Ohranjanje (sanacija) kulturne krajine z pomočjo revitalizacije kmetijskih površin 
(ohranjanje tradicionalnih kultur). Potrebno je posebno pozornost posvetiti 
vnašanju novih kmetijskih objektov v okolje (npr. tople grede, hleve, gospodarska 
poslopja), ohranjanju parcelacije površin, kamnitih škarp in zidov, kulturnih teras. 

- Za potrebe podeželskega turizma in rekreacije je potrebno smiselno vzpostaviti 
sistem rekreacijskih in tematskih poti (obnova starih pešpoti). 

- Kulturno turistična ponudba naj temelji na domači ponudbi, ki izhaja iz lokalne 
tradicije (kulinarika, obujanje starih šeg in običajev, izleti v okolico, izdelki 
drobne obrti, ogled kulturnih in naravnih znamenitosti. 

- V turistično ponudbo je potrebno vključiti anonimno stavbno dediščino, 
omogočiti prezentacijo naselij v celoti, kar pomeni strokovno obnovo posameznih 
objektov kakor tudi centrov oziroma celotnih vasi.  

- Upoštevati in razvijati je potrebno strukturno krajinske značilnosti na sklenjenem 
koridorju po slemenskih vedutnih točkah od Debelega rtiča do Pirana (amfiteater). 
Ta koridor je pomemben iz več vidikov: zgodovinski – prastara tovorna pot, 
turistični – programi tematskih in rekreativnih poti, infrastrukturni: vzporedna 
longitudinalna prometna povezava naselij v zaledju (»Šavrinska os«),… 
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6.1.5. Infrastruktura in obnova vasi 
 
Problemi: 
 

- Kljub stremljenju občin v polpreteklem obdobju, da se podeželje opremi z 
osnovno primarno infrastrukturo (zlasti vodovod in ceste), je daleč največji 
problem tega območja izgradnja ustreznega kanalizacijskega omrežja, kar 
pogojuje marsikje realizacijo nekaterih projektov in investicij. 

- Poseben problem predstavlja obširno območje zaščite vodnih virov reke Rižane in 
z varovalnega vidika posebej pomembna območja doline reke Dragonje in 
Kraškega roba. Ta območja, bogata s krajinskimi, ekološkimi in drugimi 
prostorskimi vrednotami, terjajo posebno pozornost pri načrtovanju splošnega 
gospodarskega razvoja in še posebej prometne in komunalne infrastrukture. 

- Turistična infrastruktura ali omrežje tematskih poti je slabo razvito. Povezovalne 
poti med vasmi so zaraščene. Razen vzdrževanih planinskih poti in nekaj 
primerov pohodniških poti (Piran) so vse ostale poti neoznačene. Primanjkuje tudi 
informacijskih točk, pisarn, pomanjkanje lokalnih turističnih društev itd. 

- Neugodne so prometne rešitve med mestom in podeželjem (javni prevozi), 
premalo je varne povezovalne dostopnosti od mest do vasi in med vasmi s 
prevoznimi sredstvi kot je kolo oziroma za pohodništvo, jahanje (prevladuje 
osebni avto) 

- V vaseh ni info točk oziroma centrov. 
 
 
Ukrepi: 
 

- Potrebno je z dokončanjem izgradnje osnovne prometne in komunalne 
infrastrukture v vseh vase v zaledju (dokončanje višinskega vodovoda, obnova 
cest, predvsem pa z izgradnjo ustreznih objektov kanalizacije – male čistilne 
naprave in rastlinske čistilne naprave). 

- Opredeliti sistem prometnih povezav podeželskih naselij in mest na obali z vidika 
dnevne mobilnosti za potrebe prebivalcev upoštevaje alternativne možnosti 
prevoza (kolo). 

- Pristopiti je potrebno k projektu izgradnje tematskih poti, ki vključuje vse vrste 
rekreacijskih poti (pohodniške, jahalne, kolesarske poti) in druge tematske poti 
(kulturne, oljčne, romarske, jamarske,… vštevši Istrsko vinsko cesto, ki je 
vzpostavljena, potrebno pa jo je dograjevati in ustrezno promovirati ter tržiti.. 

- Posebnega pomena za življenje vaščanov in obiskovalcev so urejeni vaški centri 
in obnovljeni objekti javnega značaja za potrebe družbenih dejavnosti (kulturni 
domovi, zadružni domovi, cerkve, kapelice, ..). 

- Posebna pozornost mora biti dana vzpostavitvi informacijskih točk in izgradnji 
info centra (enega ali več) za podeželje Slovenske Istre. 
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6.1.6. Okolje in prostor 
 
 
Problemi: 
 

- Težave z oskrbo s pitno vodo in izrabo vodnih virov; onesnaževanje vodnih virov 
in morja ter neustrezna zaščita. Neustrezno in pomanjkljivo kanalizacijsko 
omrežje. Pomanjkljiv okoljski monitoring. 

- Neurejenost odlagališč, prisotnost številnih črnih odlagališč, problematika 
odlaganja in ravnanja z odpadki. 

- Visoka stopnja obremenjenosti okolja in naravnih območij v poletnih mesecih; 
neurejen prometni sistem in povezave obala - zaledje, slabe možnosti prometnih 
povezav in javnega prevoza mesto - zaledje.  

- Slaba osveščenost, izobraževanje in informiranje prebivalstva, neučinkovitost 
strokovnih služb. 

- Nezadostno število objektov v naravi (npr. gozdnih učnih poti), kjer bi se 
obiskovalci skozi doživljanje narave in spoznavanje specifičnosti ekosistemov v 
Slovenski Istri okoljsko ozaveščali. 

- Neustrezen sistem urejanja in planiranja prostora in razdelitev pristojnosti med 
državo in občinami; ni prostorskega planiranja na regionalni ravni. 

- Prostorske strukture s poselitvenim sistemom kažejo na obstoječa stara mestna 
jedra z visoko razvitim urbaniziranim območjem ob obali, širjenje poselitve na 
priobalni suburbanizirani pas in na odmirajoči zaledni pas podeželja. Temu sledi 
tudi zgoščanje gospodarskih dejavnosti ob obali. V zaledju je prisotna razpršena 
poseljenost s številnimi majhnimi naselji. 

- Analogno poselitvenemu sistemu sledi tudi prometni in infrastrukturni sistem, 
kjer so poudarjene longitudinalne (vzdolžne) povezave in pomanjkanje prečnih 
povezav, ki bi omogočile učinkovitejše funkcioniranje med  mestom in zaledjem. 

- Majhen delež naravnih ekosistemov, neenakomerna razporejenost, primanjkljaj 
predvsem v priobalnem pasu. 

 
 
Ukrepi: 
 

- Vzpostavitev sistema nadzora in varstva okolja: izvajanje programa varstva okolja 
v Slovenski Istri. V okviru programa so evidentirani in za podeželje pomembni 
zlasti ukrepi s področja varovanja pitne vode, varovanja zraka (sem spada tudi 
reševanje problematike prometnih rešitev in javnih in alternativnih prevozov), 
varstvo narave (zaščita in ureditev upravljanja zavarovanih območij) in zaščita 
gozdov kot naravni ekosistem pred krčenjem in uničevanjem, varstvo pred požari. 

- Vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki, saniranje divjih odlagališč 
odpadkov. 

- Varstvo in ravnanje z vodnimi viri, zaščita vodnih virov z osnovanjem gozdnih 
pasov okrog zajetij in ureditev ustrezne komunalne infrastrukture. 

- Osveščanje prebivalstva, izboljšanje informiranosti. 
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- Zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za uspešno upravljanje gozdnih učnih 
poti ter izvajanje vsebin namenjenih okoljskemu ozaveščanju. 

- V okviru nastajajočih temeljnih strateških dokumentov prostorskega razvoja 
regije in občin je potrebno posvetiti večjo pozornost podeželju v smislu 
zmanjševanja razlik med mestom in podeželjem, obalnim pasom in zaledjem.  

- Vzpostavitev in izgradnja boljših prometnih povezav z zaledjem in ustrezna 
opremljenost z javnimi prevoznimi sredstvi. 

- Pri obnovi podeželja in poselitveni politiki je potrebno maksimalno upoštevati 
racionalnejšo rabo prostora, ohranitev identitete prostora (naravne in kulturne 
dediščine), ustrezno sanacijo in urejanje vaških jeder; istočasno je potrebno 
zagotoviti »fleksibilen in življenjski« pristop sistema in kriterijev varovanja ter 
zaščite kulturne dediščine pri obnovi in izgradnji bivalnih in gospodarskih 
objektov s prilagajanjem modernim življenjskim vzorcem na podeželju. 

- Pri krepitvi omrežja naselij in njihove opremljenosti je potrebno redefinirati vlogo 
posameznih naselij na novo s poudarkom na razvijajoča naselja v zaledju in ob 
meji s Hrvaško in Italijo. 

- Vzpostavitev potrebne institucionalne infrastrukture za izvajanje politike 
prostorskega razvoja s poudarkom na urejanju problematike podeželskega 
prostora. 

- Vzpostavitev vzdrževanega prostorskega reda. 
 
 
 
6.2. Prednostne razvojne usmeritve 
 
Za uresničitev razvojne vizije in splošnih razvojnih ciljev smo oblikovali naslednje 
prednostne razvojne usmeritve, ki bodo osnova za izvedbo programov in podprogramov: 
 

• Usmerjanje v sonaravno kmetovanje (programi preusmerjanja v 
ekološko kmetijstvo in v integrirano kmetijsko pridelavo, kmetovanje na 
zavarovanih območjih, obnova travniških sadovnjakov, ukrepi za poživitev 
gospodarjenja z gozdovi)). 

• Izboljšanje trženja kmetijskih pridelkov in prestrukturiranje 
kmetij (pomoč kmetijam pri investicijah, financiranje izdelave programov 
proizvodnega prestrukturiranja, izboljšanje tržne organiziranosti kmetijske 
pridelave, pridobitev zaščitnih znakov) in združevanje kmetov (pomoč 
organizacijam proizvajalcev, pomoč pri organiziranju za trženje, organiziranje in 
spodbujanje razvoja strokovnih društev, stalno nadgrajevanje varstva pred požari 
v naravnem okolju). 

• Uvajanje novih tehnologij na področju kmetijstva (razvoj sadjarstva, 
razvoj vrtnarstva, pridelava v zaščitenem prostoru, razvoj živinoreje, program 
razvoja oljkarstva, strategija razvoja vinogradništva). 

• Izboljšanje kvalitete kmetijskih zemljišč - agrarne operacije 
(komasacije, namakanje, urejanje poljskih poti) in reševanje problematike 
lastništva. 



Razvojni program podeželja za območje občin Koper. Izola in Piran 

   110

• Razvoj dopolnilnih dejavnosti in turizma (lastna predelava, turistična 
dejavnost na kmetijah, neposredna prodaja, domača obrt). 

• Celostni razvoj podeželja (oblikovanje skupne blagovne znamke, celovit 
razvoj tipičnih pridelkov, sofinanciranje tipičnih oz. turistično promocijskih 
prireditev, spodbujanje in sofinanciranje razvojnih programov: vinska turistična 
cesta, oljčna pot in ostale tematske poti, regionalne povezave in regionalni 
programi). 

• Razvoj podjetništva (razvoj podjetniškega – podpornega okolja, domača 
obrt, razvoj visokokvalitetnega podeželskega turizma, promocija). 

• Ohranjanje naravne in kulturne dediščine (program varovanja okolja in 
ohranjanje naravnih vrednot na območjih posebnega pomena za varstvo narave, 
upravljalski načrti za območja posebnega pomena, obnova stavbne dediščine, 
ohranjanje tradicije in izročila). 

• Razvoj in krepitev usposabljanja, izobraževanja in svetovanja na 
podeželju (informacijski sistemi, izobraževanje, partnerstva,…). 

• Izboljšanje infrastrukture na podeželju, obnova in razvoj vasi 
(vodooskrba, cestna infrastruktura, kanalizacija, urejanje naselij in vasi, ureditev 
ostale infrastrukture: športni objekti, pokopališča, zadružni domovi, kulturni 
domovi in tematske poti). 

• Skrb za varstvo okolja in urejanje prostora ( varstvo in ravnanje z 
vodnimi viri in kmetijskimi zemljišči, ravnanje z odpadki in sanacija črnih 
odlagališč, vključevanje in sodelovanje pri regionalnem programu varstva okolja, 
krepitev omrežja naselij in prometnih ter funkcijskih povezav zaledja z obalnim 
območjem, izobraževanje in osveščanje javnosti). 

• Institucionalni razvoj in čezmejno sodelovanje (ustanovitev lokalne 
akcijske skupine – LAS v skladu s smernicami Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter EU smernicami, kot upravljalca razvojnega programa 
podeželja Slovenske Istre, ustanovitev lokalnega kmetijskega in finančnega 
sklada, priprava in izvedba RPP za črpanje sredstev skladov EU). 

 
 
  
  
  
  
      



Razvojni program podeželja za območje občin Koper. Izola in Piran 

   111

7. IZVEDBENI DEL – PROGRAMI IN PODPROGRAMI  
 
OPOMBA: Vsi navedeni projekti v tem delu so bili ali evidentirani na delavnicah oziroma so bili 
posredovani ustno ali pisno izdelovalcem naloge. Izvedbeni del je odprt dokument, kar pomeni, 
da je možno v katerem koli trenutku programskega obdobja 2007 – 2013 predlagati nov projekt, v 
okviru usklajenih prioritet in programov. Seveda pod pogojem skupnih interesov partnerjev (ja) 
javnega, zasebnega in nevladnega sektorja, ki zagotavljajo tudi ustrezno finančno podporo. 
 
7.1. Kmetijski okoljski programi 
 
7.1.1. Program: Usmerjanje v sonaravno kmetovanje 
 
Splošni cilj :  Zmanjševanje negativnih  vplivov kmetijstva na okolje 
                       Ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne 
                       krajine 
 
7.1.1.1. Podprogram: Pašna živinoreja 
Aktivnosti : usmerjanje živinorejskih kmetij k pašnemu načinu reje, ureditev  večjih 
zaokroženih pašnih površin, izobraževanje rejcev (primeri dobrih praks )  
Indikatorji : - ha pašnikov 

                 - št. pašnih živali 
                 - št. kmetij 

Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP, kmetijska gospodarstva, Kmetijsko gozdarska 
zbornica RS, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  RS 
Potrebna finančna sredstva :  150 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 10 
 
7.1.1.2. Podprogram: Ohranjanje tradicionalnih pasem domačih živali in sort  

 kmetijskih rastlin 
Aktivnosti :ohranjanje in reja avtohtonih in tradicionalnih pasem vrst domačih živali, 
evidentiranje, razmnoževanje in gojenje starih sort kmetijskih rastlin, pomoč 
kmetovalcem pri nakupu pasemskih živali in sort, izobraževanje in osveščanje 
kmetovalcev, prebivalcev in strokovnih služb 
Indikatorji :  - število živali v reji 
  - število razmnoženih/zasajenih rastlin 
                       -  seznam avtohtonih in tradicionalnih pasem ter sort 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  kmetijska gospodarstva, društva, občine, 
Univerza na Primorskem 
Potrebna finančna sredstva : 20 mio 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 5 
 
7.1.1.3  Podprogram:  Razvoj ekološkega kmetijstva 
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Aktivnosti : preusmeritev kmetij, ki imajo za to pogoje v ekološko kmetovanje, 
izobraževanje kmetovalcev, izboljšanje kakovosti pridelane hrane, osveščanje in 
izobraževanje potrošnikov  
Indikatorji :   - povečanje števila ekoloških kmetij  

- število pridobljenih certifikatov 
- evidentirana raba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev 

Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  kmetijska gospodarstva, društva 
Potrebna finančna sredstva : 200 mio 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 15 
 
 
7.1.2. Program: Kmetovanje na zavarovanih območjih 
 
Splošni  cilj :  Ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih 
 
7.1.2.1. Podprogram: Odlok o povečanju protipožarne varnosti v naravi 
 
Aktivnosti : razmejitev  gozdnih in kmetijskih površin, preučitev možnosti uvajanja 
nadzorovane paše, priprava odloka o povečanju pritipožarne varnosti v naravi 
Indikatorji :   - ha pašnih  površin na ogroženem območju 
  - št. pašnih živali 
                      - zmanjšanje števila požarov 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, Zavod za gozdove RS , MO Koper, MKGP 
Potrebna finančna sredstva :  40 mio SIT 
Viri financiranja: javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest :  3 
 
 
7.1.2.2. Podprogram: Ohranjanje in prilagajanje kmetijske dejavnosti na  
                                     zavarovanih območjih 
 
Aktivnosti : uvajanje in ohranjanje sonaravnega kmetovanja na zavarovanih območjih 
(krajinski park Dragonja, Kraški rob, Zatok Škocjan, Natura 2000….), ohranjanje 
habitatov in biotske raznovrstnosti, izobraževanje in informiranje kmetovalcev, 
uskladitev kmetovanja in varovanja narave na zavarovanih območjih 
Indikatorji : - kmetijske površine znotraj zavarovanih območij 
                    - število živali 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  kmetijska gospodarstva, Ministrstvo za okolje in 
prostor, občine, društva, Zavod za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Piran 
Potrebna finančna sredstva : 100 mio 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
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Predvideno število novih delovnih mest : 10 
 
 
7.1.2.3. Podprogram: Izdelava upravljalskih načrtov za zavarovana območja 
Aktivnosti : izdelava upravljalskih načrtov za vsa zavarovana območja, kjer bo 
varovanje narave usklajeno z različnimi dejavnostmi in življenjem ljudi v nekem okolju 
Indikatorji : - število upravljalskih načrtov 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  kmetijska gospodarstva, Ministrstvo za okolje in 
prostor, občine, društva, Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove RS, Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Piran 
Potrebna finančna sredstva : 20 mio 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 2 
 
 
 
7.2   Prestrukturiranje kmetij, izboljšanje trženja kmetijskih pridelkov,  
        združevanje kmetov 
 
7.2.1. Program: Naložbe v kmetijska gospodarstva 
 
Splošni cilj :  Izboljšanje konkurenčnosti in tržne naravnanosti kmetijskih gospodarstev 
ter s tem povečanje njihovega dohodka  ob hkratnem doseganju vseh predpisanih 
standardov na področju varstva okolja.  
 
7.2.1.1. Podprogram: Spodbujanje tržne pridelave vrtnin na za to primernih  
             kmetijskih zemljiščih 
Aktivnosti : usposobitev pridelovalnih površin  za specializirane profesionalne kmetije, 
zagotovitev tehnično / tehnološke osnove za razvoj vrtnarstva, ureditev namakalnih 
sistemov, pomoč pri postavitvi zavarovanih prostorov 
Indikatorji : - število vrtnarskih kmetij 
• ha površin namenjenih za vrtnine 
• ha rastlinjakov 
• proizvedene količine vrtnin 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  kmetijska gospodarstva, Agraria Koper, 
organizacije proizvajalcev, občine, društva 
Potrebna finančna sredstva : 400 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 10 
 
 
7.2.1.2. Podprogram: Razvoj sadjarstva, predvsem za Istro specifičnih sadnih vrst 
Aktivnosti : usposobitev pridelovalnih površin  za specializirane profesionalne kmetije, 
izobraževanje in informiranje kmetovalcev, osveščanje in izobraževanje potrošnikov 
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Indikatorji : - število sadjarskih kmetij 
ha površin nasadov (register) 
proizvedene količine sadja 

Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  kmetijska gospodarstva, občine, društva 
Potrebna finančna sredstva : 200 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 10 
 
 
7.2.1.3. Podprogram : Razvoj vinogradniško-vinarskih kmetij 
Aktivnosti : usposobitev pridelovalnih površin  za specializirane profesionalne kmetije, 
izobraževanje kmetovalcev (primeri dobrih praks), izboljšanje kakovosti pridelka 
Indikatorji : - število vinogradniških kmetij 
• ha površin nasadov (register) 
• proizvedene količine vina in grozdja 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP, kmetijska gospodarstva, občine, društva 
Potrebna finančna sredstva : 700 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 15 
 
 
7.2.1.4 Podprogram : Razvoj oljkarstva  
Aktivnosti : usposobitev pridelovalnih površin  za napravo nasadov, izobraževanje 
kmetovalcev (primeri dobrih praks), izboljšanje kakovosti pridelka 
 
Indikatorji : - število oljkarskih kmetij 
• ha površin nasadov (register) 
• proizvedene količine olja 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP, kmetijska gospodarstva, občine, društva 
Potrebna finančna sredstva : 500 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 10 
 
 
7.2.1.5. Podprogram: Spodbujanje pridelave okrasnih rastlin 
Aktivnosti : usposobitev pridelovalnih površin  za specializirane profesionalne kmetije, 

         pomoč pri postavitvi zavarovanih prostorov 
Indikatorji : - število kmetij z dejavnostjo 

                - ha rastlinjakov 
                - proizvedene količine okrasnih rastlin in cvetja 

Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  kmetijska gospodarstva, Agraria Koper, 
organizacije proizvajalcev 
Potrebna finančna sredstva : 300 mio SIT 
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Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 5 
 
7.2.2. Program: Izboljšanje trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov  
 
7.2.2.1. Podprogram: Spodbujanje k organiziranemu nastopu na trgu  
Aktivnosti : izobraževanje in informiranje proizvajalcev, primeri dobrih praks, pomoč 
pri ustanavljanju organizacij  
Indikatorji : - količine in vrste pridelkov in izdelkov, ki se organizirano tržijo 

                - število članov organizacij z območja, ki tržijo kmetijske pridelke in   
                   izdelke 

Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  društva, organizacije proizvajalcev, občine, 
kmetijska gospodarstva 
Potrebna finančna sredstva : 500 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 15 
 
 
7.2.2.2. Podprogram: Celovit razvoj tipičnih izdelkov in pridobitev zaščitnih znakov 
Aktivnosti : ovrednotenje in promocija tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov 
območja, pridobitev zaščitnih znakov pridelkov in živil  za geografsko poreklo, 
geografsko zaščito, tradicionalni ugled, višjo kakovost,  izobraževanje pridelovalcev, 
osveščanje in informiranje potrošnikov 
Indikatorji : - število  pridelovalcev tipičnih kmet. pridelkov in izdelkov 
                      -  število pridobljenih certifikatov 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  kmetijska gospodarstva, društva, združenja , 
skupine pridelovalcev, občine, Univerza na Primorskem 
Potrebna finančna sredstva : 200 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 15 
 
 
7.2.3. Program: Združevanje kmetov 
 
7.2.3.1. Podprogram: Skupno trženje in promocija, vzpostavitev tržno  
             informacijskega  
                                     sistema 
Aktivnosti : izobraževanje kmetovalcev, informiranje, primeri dobrih praks, pomoč pri 
ustanavljanju organiziranih oblik trženja in promocije, posredovanje tržnih informacij 
Indikatorji :- - število pravnih oseb s področja kmetijstva 

število članov organizacij z območja, ki tržijo kmetijske pridelke in 
izdelke 
kazalniki o obsegu in vrednosti letnega prometa 
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Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  kmetijska gospodarstva, društva, združenja , 
zadruge, skupine pridelovalcev, trgovski centri 
Potrebna finančna sredstva : 200 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 10 
 
 
7.2.3.2. Podprogram: Zagotavljanje ustrezne infrastrukture za trženje kmetijskih  
             pridelkov (tržnice, grosisti,…) 
Aktivnosti : proučitev primerov dobrih praks, informiranje kmetovalcev in strokovnih 
služb, pomoč pri ustanavljanju in izgradnji infrastrukture 
Indikatorji : - površine urejenih tržnic 
• število ponudnikov - pridelovalcev z območja 
• obseg prometa kmetijskih pridelkov preko organizirane prodaje 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  občine, kmetijske organizacije, kmetijska 
gospodarstva 
Potrebna finančna sredstva : 500 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 25 
 
 
7.3.  Izboljšanje kvalitete kmetijskih zemljišč in reševanje problematike  
        lastništva  
 
7.3.1. Program: Agrarne operacije 
 
7.3.1.1. Podprogram: Namakanje 
Aktivnosti : načrtovanje, projektiranje in ureditev vodnih akumulacij in namakalnih 
sistemov, pomoč pri nabavi opreme 
Indikatorji :- kapacitete vodnih zbiralnikov 

namakane površine (ha) 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  občine, kmetijska gospodarstva, zadruge 
Potrebna finančna sredstva : 5 mia SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 5 
 
7.3.1.2. Podprogram: Komasacije 
Aktivnosti : načrtovanje in izvajanje komasacijskih postopkov na opredeljenih območjih 
Indikatorji : - zaključeni komasacijski postopki 

ha kmetijskih zemljišč v komasacijskih območjih 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  občine, kmetijska gospodarstva, zadruge 
Potrebna finančna sredstva : 300 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
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Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 5 
 
7.3.2. Program: Reševanje problematike lastništva 
 
7.3.2.1. Podprogram: Priprava strokovnih podlag in pilotskih projektov ter izvedba  
Aktivnosti : izdelava študije o problemih in možnostih reševanja neurejenega in 
razdrobljenega lastništva, izvedba pilotskih projektov z namenom izbire najprimernejših 
postopkov in prakse, izvajanje menjave in rondacije predkupne pravice 
Indikatorji : - izdelana strokovna študija 
- izvedeni pilotski projekti 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, SKZGRS, MKGP, občine, kmetijska gospodarstva 
Potrebna finančna sredstva : 250 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 3 
 
 
7.4.    Razvoj dopolnilnih dejavnosti in turizma 
 
7.4.1. Program: Razvoj dopolnilnih dejavnosti in  turizma na kmetijah 
 
Splošni cilj :  razvoj dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu- alternativni dohodkovni viri, ki 
prispevajo k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah ter s tem k 
izboljšanju razporejanja dela na kmetijah ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti 
in povečanja dohodka 
 
7.4.1.1. Podprogram: Predelava kmetijskih proizvodov  
Aktivnosti : usmeritev kmetij v  ustrezno dopolnilno dejavnost : sirarstvo, predelava 
sadja, vrtnin, oljk, predelava mesa, zeliščarstvo, nabiralništvo, peka kruha ; izobraževanje 
nosilcev dopolnilne dejavnosti 
Indikatorji : - število registriranih dopolnilnih dejavnosti 
- količine proizvedenega blaga  
Partnerji : KGZ Nova Gorica, MKGP,  kmetijska gospodarstva, društva, občine 
Potrebna finančna sredstva : 400 mio 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 20 
 
7.4.1.2. Podprogram: Turistične kmetije, osmice, vinotoči 
Aktivnosti : ureditev in razvoj turističnih kmetij z možnostjo prenočevanja, ureditev 
kmetij za izletniški turizem, ureditev kmetij za posebne skupine gostov – terapevtske 
kmetije, mojstrske kmetije, ureditev osmic in vinotočev 
Indikatorji : -število turističnih kmetij 

število osmic in vinotočev 
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število nočitev 
število obiskovalcev 

Partnerji : KGZ Nova Gorica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
kmetijska gospodarstva, občine 
Potrebna finančna sredstva : 1.000 mio SIT 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 25 
 
 
7.4.1.3. Podprogram: Domača obrt in druge storitvene dejavnosti 
Aktivnosti : razvoj različnih oblik domače obrti na kmetijah za zagotavljanje dodatnega 
dohodka,  izobraževanje  nosilcev domače obrti 
Indikatorji : število kmetij z dodatno dejavnostjo domače obrti 
Partnerji : KGZ Nova Gorica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
kmetijska gospodarstva, Pospeševalni center za malo gospodarstvo, občine 
Potrebna finančna sredstva : 100 mio 
Viri financiranja: : javni in zasebni 
Časovni okvir : 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest : 5 
 
 
7.5.    Razvoj turizma 
 
7.5.1. Program: Razvoj podeželskega turizma 
 
Splošni cilj: Izboljšati elemente turistične infrastrukture na podeželju, povečati 
prepoznavnost Slovenske Istre kot turistične destinacije, povezati obalni in zaledni 
turizem. 
 
7.5.1.1. Podprogram: Priprava načrtov razvoja podeželskega turizma, modela  
             trženja in promocije 
 
Aktivnosti: Povezovanje treh občinskih Turistično gospodarskih združenj, Turističnih 
informacijskih centrov, Lokalnih turističnih organizacij in posameznih društev na 
podeželju za skupen nastop, skupno organiziranost in nastopanje zlasti na področju 
vinske turistične ceste, oljčne  ceste,… Razvoj integralnega informacijskega sistema. 
Uveljavitev skupne blagovne znamke, skupne promocije – vodiči, prospekti,.. Trženje 
naravne in kulturne dediščine, sejmi, šagre, prireditve. 
Indikatorji:   -     število obiskovalcev 

- število izdanih vodičev, prospektov 
- število novo oblikovanih produktov in storitev 

Partnerji:  TIC, turistična društva in združenja, občine, KS, individualni ponudniki, 
kmetije, regionalna agencija 
Potrebna finančna sredstva:  ca. 400 mio SIT 
Viri financiranja:  javni in zasebni 
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Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  ca. 50 
 
7.5.1.2. Podprogram: Razvoj turistične infrastrukture, turističnih kapacitet in  
             dejavnosti  
Aktivnosti: Razširitev in posodobitev turističnih zmogljivosti (nočitvene kapacitete, 
gostinska ponudba, youth hostels, vinoteke, osmice, delno zadružni domovi, …), 
izgradnja in označitev in vzdrževanje tematskih poti, usposobitev info centrov in info 
točk, ureditev turistične signalizacije (info table) 
Indikatorji:   - število obiskovalcev 

- število prireditev 
- kapacitete turističnih zmogljivosti 
- nova delovna mesta 

Partnerji:  občine, podjetja, društva, zasebniki, EU, država (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za gospodarstvo) 
Potrebna finančna sredstva:  ca. 1.000 mio SIT 
Viri financiranja:  javni in zasebni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  ca. 60 
 
 
7.6.    Celostni razvoj podeželja 
 
7.6.1. Program: Priprava in implementacija razvojnih ter investicijskih 
          programov  
 
Splošni cilj: Nadaljnji usklajen razvoj podeželja na osnovi mehanizmov, ki bodo maksimalno 
upoštevali obstoječe razvojne potenciale in tiste razvojne možnosti, ki bodo vodile k trajnostnemu 
razvoju tega prostora. 
 
7.6.1.1. Podprogram: Nadgradnja Razvojnega programa podeželja in drugih  
             strokovnih podlag (CRPOV, VTC,..) z izdelavo načrtov izvajanja tudi  
             na lokalni ravni 
Aktivnosti: Sodelovanje in usklajen postopek pri izdelavi temeljnih razvojnih in 
prostorskih dokumentov države, regije in občin, spremljanje in nadzor ter nadgradnja 
izvajanja RPP, (in RRP – regionalnega razvojnega programa obalno kraške regije), 
spremljanje in nadzor nad lokalnimi razvojnimi programi (KS, društva,..). 
Indikatorji:   - oblikovanje delovnih teles 

 - število sestankov, razprav,.. 
Partnerji:  občine v regiji, RRA, državne institucije, zavodi, organi KS, društva 
Potrebna finančna sredstva: v okviru proračunov občin 
Viri financiranja:  javni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:ohranjanje obstoječih 
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Podprojekt oziroma aktivnost: Natečaji za pridobitev izhodišč in projektov (projektni, 
arhitekturni, urbanistični) za kmetijska gospodarstva in druge (specifične programske) 
objekte na podeželju. Ti naj bi zajeli tako gradbeno tehnične in tehnološke lastnosti, 
arhitekturno oblikovanje, kot tudi prostorsko umestitev in preveritev primernosti glede 
rabe in pozidljivosti zemljišč, oblikovanja krajine in poselitvenega območja. Nalogo se 
deli na več sklopov:  

− tipični ("programski") objekti, kot napr.: vinska klet, oljarna, družinska kmetija, 
kmečki turizem, družinski hotel, predstavitveni in prodajni prostori, vrtnarija s 
toplimi gredami, ovčjereja , ....tudi "vrtičkarski" pomožni objekti, …Cilj: 
pridobitev"tehnološko, gradbenih" večkrat uporabljivih projektnih predlogov, 
podatkov in izhodišč  
− programsko arhitekturne rešitve za gradnjo objekta (novi, adaptacije, dozidave, 
nadomestni,...) kot pilotni /vzorčni primer umestitve programov /dejavnosti v 
konkretno naselje/vas  , ki je v območju pod režimi varovanja kulturne dediščine 
(urbanistična, arhitekturna, arheološka,....) 
− urbanistične, krajinske, programske in arhitekturne rešitve za razvoj obstoječih 
in/ali umestitev novih kmetij  izven območij naselij. Tema je aktualna  zaradi 
zagotavljanja razvoja velikih kmetij in tudi za nadomestne lokacije zaradi predvidene 
rušitve kmetij (pri gradnji cest in druge infratrukture), razvoja kmečkih gospodarstev 
v območjih kulturne krajine, območjih naravnih parkov (Dragonja, Strunjan,.... ). 

Z natečaji bi pridobili strokovno ustrezne odgovore in variantne predloge objektov in 
njihovih delov za sodobne zahteve razvoja kmetijske (in dopolnilnih dejavnosti) in 
rešitve, ki bi izpolnjujejo zahteve varovanja kulturne dediščine oz primerne umestitve v 
krajino/naravo. 
 
Indikatorji: - število delavnic in natečajev 
  - število novih ekspertnih svetovalnih skupin/pisarn  

- število novih prostorskih aktov, projektov in investicij 
- število delovnih mest 

Partnerji: poleg zgoraj navedenih še DAO - Društvo arhitektov Obale, in ZAPS - 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije 
Potrebna finančna sredstva:  ca. 50 - 100 mio SIT 
Viri financiranja:  javni in zasebni 
 
 
7.6.1.2. Podprogram: Spodbujanje in sofinanciranje razvojnih programov in  
             skupnih ter individualnih programov in  projektov 
 
Aktivnosti: Izvedba lokalnih razvojnih programov (delavnice, skupni razvojni projekti 
vasi, projekti iz programov EU (Phare, Interreg,..), pomoč in sofinanciranje priprave 
nekaterih individualnih projektov (npr. za zagon projekta, sofinanciranje projektov na 
zavarovanih območjih) 
Indikatorji: - število delavnic 

- število projektov in investicij 
- število delovnih mest 

Partnerji: občine, KS, društva, zavodi, posamezniki 
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Potrebna finančna sredstva:  ca. 50 mio SIT 
Viri financiranja:  javni in zasebni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  ca. 10 
 
 
7.6.2. Program: Ohranjanje identitete in privlačnosti prostora, oblikovanje  

celostne podobe podeželskega prostora Slovenske Istre in  celovitega 
razvoja ponudbe tipičnih izdelkov in storitev 

 
Splošni cilj: Krepitev vseh dejavnosti, ki povečujejo prepoznavnost in skupne značilnosti 
Slovenske Istre (skupna promocija in trženje, oblikovanje celostne podobe in blagovnih 
znamk, krepitev zgodovinske pričevalnosti in avtohtonih značilnosti prostora in ljudi). 
 
7.6.2.1. Podprogram: Spodbujanje dejavnosti, ki tvorijo in krepijo identiteto  
             prostora, avtohtonost, razvoj specifičnih obrti 
 
Aktivnosti: Podpora in izvajanje programov s področja kulture, narodopisja, etnologije, 
zgodovinopisja, razvoj specifičnih obrti, tradicije, izvajanje projekta TRIP (proces 
trajnostnega razvoja istrskega podeželja – Društvo Boškarin, Društvo za turizem, šport, 
kulturo in razvoj Rakitovca, Oljkarsko društvo Štorta, Društvo oljkarjev Slovenske Istre 
D.O.S.I., Univerza na Primorskem - Center odličnosti). 
Indikatorji:  -    število edicij, razprav, publikacij, dogodkov 

- število tipičnih obrti – izdelki in proizvajalci 
- število projektov 

Partnerji: občine, društva, zasebniki, izobraževalne in znanstvene institucije, Univerza 
na Primorskem, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, razna strokovna združenja 
Potrebna finančna sredstva:  ca. 200 mio SIT 
Viri financiranja: javni in zasebni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  ca. 30 
 
 
 
7.6.2.2. Podprogram: Oblikovanje celostne podobe podeželja Slovenske Istre  
             (skupne blagovne znamke) in razvoj ponudbe tipičnih izdelkov in storitev 
Aktivnosti: Oblikovanje strategije razvoja blagovne znamke in celostne podobe, 
oblikovanje tipičnih izdelkov in storitev (kmetijstvo, obrt, etnologija,…) ter zaščita 
določenih izdelkov 
Indikatorji:   -     število izdelkov 

- število projektov 
Partnerji:  občine, strokovne ustanove, podjetja, zavodi, društva 
Potrebna finančna sredstva:  od 50 – 100 mio SIT 
Viri financiranja:  javni in zasebni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: 
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7.7.    Razvoj podjetništva  
 
7.7.1. Program: Priprava in implementacija ustreznih strateških planov 
 
Splošni cilj:  Razvijati ključne podjetniške dejavnosti in ključne tehnologije obstoječih 
panog. Poleg razvoja ključnih tehnologij, je potrebno izdelati in prilagajati strategijo 
ponudbe trga dela glede na potrebe novih dejavnosti.ter dvig permanentnega 
usposabljanja strokovnih kadrov v podjetjih za učinkovito prilagajanje potrebam po novih 
znanjih. 
 
7.7.1.1. Podprogram: Izdelava razvojnih smernic  
 
Aktivnosti: Pripraviti ustrezne smernice za razvoj podjetništva na programskem 
območju. Razvoj srednjih in malih podjetij, iskanje skupnih interesov ter medsebojno 
povezovanje na razvojnem področju, pri marketinško tržnih raziskavah ter pri nastopu na 
trgu.      
Indikatorji:  - izdelani planski akti razvoja podjetništva 
           - število skupnih aktivnosti 
Partnerji:  podjetja, občine, strokovne ustanove 
Potrebna finančna sredstva:  10 – 12 mio. SIT 
Viri financiranja: javni in zasebni 
Časovni okvir: 2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  ca 5 
 
 
7.7.1.2. Podprogram: Povezovanje v podjetniške grozde 
 
Aktivnosti:  Povezovanje in s tem krepitev moči posameznih panog podjetništva v smislu 
boljše organiziranosti, zmanjševanja stroškov, boljše informiranosti, učinkovitejšega 
nastopa na trgu in iskanju novih trgov, uvajanju strategije za povečanje produktivnosti ter 
razvoj proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo 
Indikatorji:  - povečana produktivnost 

          - dodana vrednost na zaposlenega  
                      - večji delež na trgu 
                      - večja kvaliteta proizvodov in storitev 
Partnerji:  občine, podjetja, strokovne ustanove 
Potrebna finančna sredstva:  20 mio.SIT  
Viri financiranja: javni in zasebni 
Časovni okvir: 2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  ca 15 
 
 
 7.7.2.  Program: Razvoj podjetniškega podpornega okolja 
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Splošni cilj: Učinkovit skupen nastop celotnega podpornega okolja, ki bo zagotovil 
kvalitetne informacije ter podporo pri razvoju podjetniških zamisli, razvoju delujočih 
podjetnikov ter potencialnih investitorjev ter prebivalcev na programskem področju 
nasploh.    
 
7.7.2.1. Podprogram: Mehka podpora podjetništvu 
Aktivnosti:  Zagotoviti učinkovite in dostopne svetovalne storitve in podporne 
informacijske storitve za podjetja z namenom izboljšanja njihovega poslovanja, 
konkurenčnosti ter spodbujanja zaposlovanja, ustvarjati dinamično podjetništvo. Prav 
tako prispevati k ustvarjanju in zagotavljanju prijaznega delovnega okolja, ki bo 
spodbujalo nastajanje novih podjetij in produktivnih razvojnih naložb. 
Indikatorji: - število novih investicij  

         - aktivnosti svetovalnih storitev 
         - nove zaposlitve 
         - večja uspešnost in konkurenčnost 

Partnerji: podjetja, strokovne institucije, potencialni investitorji, občine  
Potrebna finančna sredstva:  30 mio. SIT 
Viri financiranja: javni  
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  ca 30 
 
7.7.2.2. Podprogram: Financiranje podjetništva 
Aktivnosti: Zagotavljanje finančnih spodbud za razvoj novih dejavnosti z visokim 
deležem znanja, povečanje trenda ustanavljanja novih podjetij, spodbujanje investicij v 
manj razvitih območjih programskega območja s poudarkom na varovanje okolja, 
izboljšanje dostopa do virov financiranja za spodbujanje nastajanja, rasti in razvoja malih 
in srednjih podjetij.  
Indikatorji:  - nove oblike finančnih pomoči 

          - nove in učinkovite oblike podjetniške podpore 
           - boljši pogoji koriščenja garancijske sheme – višje kvote posojil 
           - število odobrenih kreditov 
Partnerji:  občine, strokovne institucije, banke, podjetja 
Potrebna finančna sredstva:  200 mio. SIT  
Viri financiranja: banke, občine, podjetniki,... 
Časovni okvir: 2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  ca.25 
7.7.2.3. Podprogram: Prostorski pogoji za razvoj podjetništva in obrti na podeželju 
Aktivnosti: Delovati na podpornem okolju za večji razvoj podjetništva in nastajanje hitro 
rastočih podjetij, ureditev podjetniških, poslovnih con, ponudba le-teh pod privlačnimi 
pogoji za investitorje. 
Indikatorji:  - komunalno urejena področja – cone 
           - število novih podjetij, podjetnikov 
           - število novih delovnih mest 
Partnerji:  občine, strokovne institucije, podjetniki 
Potrebna finančna sredstva:  
Viri financiranja: javni in zasebni 
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Časovni okvir: 2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: ca. 30 
 
 
7.8.     Varovanje narave 
 
 7.8.1. Program: Ohranjanja in varovanja narave 
 
Splošni cilj: Pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin je potrebno upoštevati nekatera 
splošna načela in principe ohranjanja narave, predvsem pa vrsto predpisov in pravnih 
norm, na katerih slonijo naravovarstvene smernice in usmeritve za oblikovanje 
regionalne zasnove prostorskega razvoja Južne Primorske in ki se nanašajo na varstvo 
zavarovanih območij, varstvo naravnih vrednot, varstvo habitatnih tipov, varstvo 
ekološko pomembnih območij, varstvo posebnih varstvenih območij, načrtovanje 
prostorskih ureditev. 
 
7.8.1.1. Podprogram: Razvojni program na območju predvidenega krajinskega 

parka Dragonja 
Aktivnosti: Skladno z izdelano prostorsko zasnovo za turizem in rekreacijo je potrebno 
pridobiti za predlagano območje status krajinskega parka ter definirati upravljanje za 
dosego dolgoročnega trajnostnega razvoja območja.  V izvedbenem smislu bo potrebno 
za potrebe mehkega tematskega turizma urediti primerno infrastrukturo: ureditev 
sprehajalnih – tematskih in učnih peš poti, jahalnih poti, ureditev parkirnih prostorov, 
počivališč, piknik prostorov in razgledišč ter označitev poti in mest. Posebnega pomena 
je obnova nekaterih mlinov ter postavitev informacijskih točk (središč).  
Indikatorji: - število urejenih poti, razgledišč, parkirišč,… 
         - urejen status in upravljanje območja 
Partnerji: občine, Zavod za varstvo narave in Zvod za varstvo kulturne dediščine OE 
Piran, Ministrstvo za kulturo, posamezniki,.. 
Potrebna finančna sredstva: ca. 300 mio SIT 
Viri financiranja: javni zasebni 
Časovni okvir: 2007 – 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: ca 30 
 
            Podprogram: Razvojni program na območju krajinskega parka Strunjan 
Aktivnosti: Skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami (za varovanje narave ter 
kulturne dediščine) in programskimi ter prostorskimi izhodišči občin Izola in Piran za 
prostorske akte definirati upravljanje za dosego dolgoročnega trajnostnega razvoja 
območja. Pri tem je še posebej zagotavljati  razvojne možnosti prebivalstva s 
spodbujanjem naravi prijaznih oblik kmetovanja, z okolju prijaznim turizmom in 
rekreacijo in izvajanjem solinarske dejavnosti na tradicionalen način in z njo povezane 
rabe produktov. 
Indikatorji: - načrt upravljanja, gradnja, obnova in vzdrževanje infrastrukture za obisk 
parka, komplementarni programi in infrastruktura za kmetijsko dejavnost, …….. 
Partnerji: občine, Zavod za varstvo narave in Zavod za varstvo kulturne dediščine OE 
Piran, Ministrstvo za kulturo, posamezniki,.. HP Belveder, Zdravilišče Strunjan-- Krka,  
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Viri financiranja: javni zasebni 
Časovni okvir: 2007 – 2013 
 
 
 
7.8.1.2.   Podprogram: Razvojni program okoljske vzgoje na gozdni učni poti  
                Resslov gaj 
Aktivnosti: Skladno z strategijo upravljanja gozdnih učnih poti v Sloveniji, ki jo je 
izdelal in jo izvaja Zavod za gozdove Slovenije bo potrebno zagotoviti zadostno 
vzdrževanje gozdne učne poti Resslov gaj in obogatiti izvajanje programa okoljske 
vzgoje na njej. V izvedbenem smislu bo potrebno poskrbeti za obnovo informacijskih 
tabel ter izdelati zadostna didaktična sredstva za izvajanje programa okoljske vzgoje na 
gozdni učni poti.  
Indikatorji: - število obiskovalcev na GUP Resslov gaj 
          - odgovornejši odnos do okolja 
Partnerji: občine, Zavod za gozdove Slovenije, nevladne organizacije, posamezniki... 
Potrebna finančna sredstva: ca. 10 mio SIT 
Viri financiranja: javni zasebni 
Časovni okvir: 2007 – 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: ca 1 
 
 
7.8.1.3.  Podprogram: Ohranitev in trajnostna raba robnega območja sredozemlja 
Robno območje Sredozemlja je ogroženo zaradi nasprotujočih si vzrokov: 
- na eni strani grozi območju nepremišljena urbanizacija, agresivna raba tal ter energije 
- na drugi strani pa opuščanje rabe ter zaraščanje kulturne krajine zaradi nerazvitih in 

neizkoriščenih modelov trajnostne ponudbe in rabe območja. 
 
Aktivnosti: izdelava modelov trajnostnega razvoja submediteranskih robnih območij na 
podlagi inventarja najvrednejših območij kulturne krajine, naravnih vrednot in kulturne 
dediščine (ohranjanje najvrednejših habitatov s pomočjo pogodbenega varstva s 
privatnimi lastniki, preprečevanje zaraščanja območja), analiza možnosti dopolnitve 
turistične in rekreacijske ponudbe, ki jih ponujajo robna območja, analiza tipičnih in 
tradicionalnih produktov robnih sredozemskih območij, načrtovanje in izvedba 
infrastrukture za podporo modela trajnostnega razvoja, osveščanje in informiranje 
lokalnih skupnosti/prebivalstva s ciljem povezave s turističnimi dejavnostmi v glavnih 
turističnih območjih.  
Indikatorji:   - izdelani modeli trajnostnega razvoja (število sklenjenih dogovorov) 

‐ izdelana analiza turistične ponudbe robnega območja 
‐ postavljena infrastruktura 
‐ število srečanj in delavnic 

Partnerji: UP ZRS, MOP, MO Koper, Zavod za varstvo narave-OE Piran, Zavod za varstvo 
kulturne dediščine, KGZS Nova Gorica, Zavod za gozdove, lokalne skupnosti in društva 
Potrebna finančna sredstva: 70 mio SIT 
Viri financiranja: javni in zasebni 
Časovni okvir: 2007-2013 
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Predvideno število novih delovnih mest: 10 
 
 
 
7.8.1.4   Podprogram: Obnova kalov in osveščanje o njihovem pomenu 
 Kraški kali so edine stoječe vode na območju Istre in Krasa. Uvrščamo jih med 
antropogena sladkovodna mokrišča ter so pomembni življenjski prostori za rastline in 
živali. So zadrževalniki vode in vodo tudi prečiščujejo.  
 
Aktivnosti: izbor kalov za obnovo, priprava smernic za obnovo, osveščanje in 
informiranje lokalnih skupnosti/prebivalstva o pomenu kalov ter načinu obnove kot tudi o 
nadaljnjem vzdrževanju teh habitatov, izvedba obnove kalov, promocija v javnosti. 
Indikatorji:   - število obnovljenih kalov 
                       - število izdelanih smernic za obnovo kalov 
                       - število srečanj in delavnic 
Partnerji: UP ZRS, MOP, MO Koper, Zavod za varstvo narave-OE Piran, Agrarne 
skupnosti in turistična društva 
Potrebna finančna sredstva: 20 mio 
Viri financiranja: javni in zasebni 
Časovni okvir: 2007-2013 
Predvideno število novih delovnih mest: 5 
 
 
7.8.2. Program: Ohranjanje kulturne dediščine  
 
Splošni cilj: Preprečevanje degradacije kulturne krajine, vzpostavitev kriterijev in 
mehanizmov za revitalizacijo izjemnih vrednot grajenih struktur, vključevanje dediščine 
v kompleksno bivalno in turistično ponudbo, vključevanje kulturne dediščine v 
življenjski in gospodarski razvoj podeželja. 
 
7.8.2.1. Podprogram: Program revitalizacije kulturne dediščine 
Aktivnosti: Priprava in izvajanje programov (izdelava strokovnih podlag po področjih in 
posameznih lokacijah) za revitalizacijo kulturne dediščine v okviru novih namembnosti, 
za  aktivno vključevanje kulturne dediščine v vsesplošni razvoj območja, za vključevanje 
kmetijstva in kmetijskega prebivalstva v vzdrževanje kulturne krajine in ekoloških 
območij, za vključevanje kulturne dediščine v programe športa in rekreacije ter v 
turistično ponudbo. Posebno vlogo imajo v tem procesu ustrezne strokovne službe 
(Zavod za varstvo kulturne dediščine Piran), ki se med drugim osredotočijo tudi na 
izobraževanje in osveščanje prebivalstva. Izvedba in sanacija ter ureditev nekaterih še 
posebej pomembnih objektov kulturne dediščine, raznih domačij in drugih stavb. 
Indikatorji:   -     število projektov 

- število prebivalcev vključenih v programe revitalizacije in obnove 
objektov in vasi 

- investicije na projektih sanacije in obnove 
Partnerji:  občine, Zavod za varstvo kulturne dediščine Piran, krajani, zasebniki, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za 
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okolje in prostor, Stanovanjski sklad RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
Ministrstvo za gospodarstvo,… 
Potrebna finančna sredstva:  ca. 200 mio SIT 
Viri financiranja:  javni in delno zasebni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  ca. 10 
 
7.8.2.2. Podprogram: Vrtičkarstvo, poljski objekti in sanacija degradirane kulturne  
             krajine 
 
Aktivnosti: Glede na perečo problematiko degradacije kulturne krajine s strani 
vrtičkarjev in številnih neprimernih poljskih objektov zlasti na priobalnem pasu v 
neposredni bližini mest (kar poleg ekološkega učinka predstavlja izjemno vizuelno 
degradacijo prostora) bo potrebno:  aktivno vključevanje inšpekcijskih služb, izvajanje 
ustrezne politike oddajanja kmetijskih zemljišč v zakup s strani republiškega sklada 
kmetijskih zemljišč, sanacije degradirane krajine in odstranitev barak ter nelegalno 
postavljenih poljskih objektov, reklamnih objektov. 
Indikatorji:   - rešeni primeri in sanacija obstoječega stanja 
 
Potrebna finančna sredstva:  v okviru izvajanja dejavnosti ustreznih državnih in 
občinskih služb 
Viri financiranja:  občine, državne inšpekcijske službe, Sklad kmetijskih zemljišč RS 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: ohranjanje obstoječih 
 
 
7.9. Razvoj in krepitev usposabljanja, izobraževanja in svetovanja na  

podeželju  
 
7.9.1. Program: Višanje izobrazbene ravni na podeželju, razvoj  
                           informacijskega sistema in dela na domu 
 
Splošni cilj: Izboljšanje stanja izobrazbene ravni prebivalcev podeželja, seznanjanje 
prebivalcev o programih razvoja, informiranje o možnostih pridobivanja finančnih 
sredstev,… 
 
Aktivnosti: Vključevanje in sodelovanje prebivalcev pri splošnih razvojnih programih in 
projektih, uvajanje informacijskih znanj in info sistemov za delo na domu, informiranje o 
varstvu okolja. 
Indikatorji:   -     število delavnic, informativnih srečanj 

- število delovnih mest 
Partnerji: strokovne službe občin, zavodi, Kmetijska svetovalna služba, Kmetijska 
gozdarska zbornica Slovenije, Regionalni razvojni center koper, Znanstveno raziskovalno 
središče, Univerza na Primorskem. 
Potrebna finančna sredstva:  ca. 20 mio SIT 
Viri financiranja:  javni 

http://www.gov.si/mddsz
http://www.mg.gov.si/
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Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  ca. 10 
 
 
7.9.2. Program: Izobraževanje in usposabljanje po področjih kmetijstvo,  
                          turizem,  podjetništvo in obrt 
Splošni cilj: Informiranje in usposabljanje funkcionalnih znanj na področju kmetijstva, 
turizma, obrti, podjetništva, dopolnilnih dejavnosti.  
Aktivnosti: Izvajanje izobraževalnih programov za kmete, za turistične vodiče, za 
dopolnilne dejavnosti. 
Indikatorji:   -    število seminarjev, udeležencev, izdanih potrdil, pridobljenih 
kvalifikacij,.. 
Partnerji:  Kmetijska svetovalna služba pri KGZS, izobraževalne ustanove, turistični 
delavci, občine, turistično informacijski centri,... 
Potrebna finančna sredstva:  ca. 20 mio SIT 
Viri financiranja:  javni in zasebni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  ca. 10 
 
 
7.10.   Izboljšanje infrastrukture na podeželju, obnova in  razvoj vasi 
 
Podprojekt: Podpora razvoju rabe alternativnih in obnovljivih virov energije  
Aktivnosti: Skupna izhodišča in rešitve / načrti za gradnjo in obnovo objektov z 
namenom zmanjšanja porabe energije ter ohranitev in razvoj regionalne identitete:  
- Ustanovitev ekspertnih projektantskih, svetovalnih in gradbenih ekip za prenovo in 

novogradnjo energetsko učinkovitih, uporabniku in okolju prijaznih objektov ter 
pridobivanju in rabi energije (izraba alternativnih energetskih virov (sonce, voda, 
veter,..) 

- Oblikovanje organizacijske in finančne podpore energetsko varčnim, učinkovitim in 
okolju prijaznim objektom  

- sanacija in novogradnje objektov arhitekturne dediščina in objektov v območju 
urbanistične dediščine, objektov z javnimi programi, kmetijskih in gospodarskih 
objektov 

Indikatorji:  
- število grajenih/obnovljenih (energetsko varčnih in pasivnih) objektov 
- število gospodinjstev s programi varčevanja oz energetske samooskrbe 
- število sofinanciranih projektov, pilotnih in prezentacijskih objektov  
Partnerji: zasebniki, združenja, MOP /AURE,Kmetijska svetovalna služba / Ministrstvo 
za kmetijstvo, IZS, ZAPS, DAO, Znanstveno raziskovalne in izobraževalne institucije 
(ZRS UP Kp, UI RS Lj, FA Lj,…),  

 
7.10.1. Program: Vodooskrba 
 
Splošni cilj: Izgradnja vodovodnega omrežja v vseh vaseh in naseljih podeželja. 
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Aktivnosti: Izdelava dokumentacije, izgradnja vodovodnega omrežja, zaščita in sanacija 
vodnih virov. 
Indikatorji:  dolžina vodovodnega omrežja, število gospodinjstev 
Partnerji:  občine, krajevne skupnosti, krajani, Rižanski vodovod Koper, Ministrstvo za 
okolje in prostor 
Potrebna finančna sredstva:  v skladu z razvojnimi načrti občin 
Viri financiranja:  javni 
Časovni okvir: 2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: ohranjanje obstoječih 
 
 
7.10.2. Program: Kanalizacija 
 
Splošni cilj: Zagotoviti na celotnem območju ustrezno zbiranje in čiščenje odpadnih 
voda v skladu z razvojnimi programi občin, zaščita vodnih virov in tal. 
Aktivnosti: Izdelava dokumentacije, izgradnja primarnega in sekundarnega 
kanalizacijskega omrežja, malih lokalnih čistilnih naprav ter rastlinskih čistilnih naprav. 
Indikatorji:   -    dolžina kanalizacijskega omrežja in število čistilnih naprav 

- število gospodinjstev priključenih na kanalizacijsko omrežje 
Partnerji:  občine, krajevne skupnosti, krajani, Ministrstvo za okolje in prostor 
Potrebna finančna sredstva:  v skladu z načrti in razvojnimi programi občin 
Viri financiranja:  javni in zasebni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: ohranjanje obstoječih 
 
 
 
7.10.3. Program: Prometno omrežje 
 
Splošni cilj:  Izboljšati prometne povezave podeželja z obalnimi mesti, povečati 
mobilnost prebivalcev, vključevanje okolju prijaznejših alternativnih prevoznih sredstev, 
izboljšati sistem javnih prevozov. 
Aktivnosti: pridobivanje dokumentacije, sanacija in obnova obstoječih cest in 
asfaltiranje makadamskih, sanacija mostov, proučiti možnosti in izdelati načrte za nove 
bolj ugodne prometne povezave med obalnimi mesti in zaledjem (npr. Gradin – Koper), 
reševanje kritičnih prometnih točk (obvoznice), izgradnja kolesarskih poti zlasti na 
primestnem območju. 
Indikatorji: -  število km cest, kolesarskih poti 
Partnerji:  občine, krajevne skupnosti, krajani, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Ministrstvo za promet, Ministrstvo za gospodarstvo 
Potrebna finančna sredstva:  v skladu z razvojnimi načrti občin 
Viri financiranja:  javni 
Časovni okvir: 2007 – 201 3 
Predvideno število novih delovnih mest: 10 
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7.10.4. Program: Ureditev in sanacija vodotokov 
 
Splošni cilj:  Zaščita in sanacija rek in drugih vodotokov, protipožarna zaščita, 
izboljšanje namakalnih pogojev za kmetijska zemljišča. 
Aktivnosti: Ureditev in vzdrževanje glavnih rek in vodotokov v skladu z 
vodnogospodarskimi zahtevami, ureditev »mlinščic« v okviru sanacije nekaterih mlinov, 
izboljšanje pogojev za namakanje kmetijskih zemljišč (akumulacije). 
Indikatorji:   -    dolžina urejenih vodotokov, površina namakanih zemljišč 
Partnerji:  občine, KS, MOP, lastniki zemljišč, Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Piran, Zavod za varstvo narave Piran, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Potrebna finančna sredstva:  ca. 500 mio SIT 
Viri financiranja:  javni in zasebni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: 10 
 
 
7.10.5. Program: Električno omrežje 
 
Splošni cilj:  Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z električno energijo vseh vasi, izgradnja 
javne razsvetljave. 
Aktivnosti:   Izdelava dokumentacije, izgradnja javne razsvetljave, sanacija in dograditev 
električnega omrežja. 
Indikatorji:   -    obseg investicij, novo zgrajena javna razsvetljava 
Partnerji:  občine, KS, Elektro Primorska 
Potrebna finančna sredstva:  v skladu z načrti občin 
Viri financiranja:  javni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: ohranjanje obstoječih 
7.10.6. Program: Urejanje naselij, pokopališč in javnih objektov 
 
Splošni cilj:  Sanacija kulturne dediščine naselji in obnova stavbnega fonda za 
izboljšanje bivalnih pogojev prebivalcev, izboljšanje družbenega standarda podeželja in 
povečanje števila prebivalstva, mladih družin, povečanje zaposlitvenih možnosti s 
trženjem nepremičnine in druge kulturne dediščine. 
 
7.10.6.1. Podprogram: Obnova naselij, domačij in drugih objektov kulturne  
               dediščine 
 
Aktivnosti:   Številne vasi in dele vasi, zlasti pa centre vasi, je potrebno ustrezno sanirati 
in zaščititi upoštevajoč smernice varovanja kulturne dediščine. Istočasno je potrebno 
omogočiti prebivalcem ustrezne bivalne pogoje glede na sodoben način življenja. 
Potrebno je izdelati ustrezno strokovno dokumentacijo, sledi postopna sanacija centrov 
vasi, obnova nekaterih objektov v lasti občin in zasebnih objektov, ki jih je moč nameniti 
za stanovanja ali gospodarsko dejavnost, obnova zadružnih in kulturnih domov, obnova 
cerkva in kapelic, obnova pokopališč ter ostale infrastrukture.. 
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Indikatorji:   -  površina obnovljenih prostorov, investicije, število projektov, število 
nočitvenih zmogljivosti, število zaposlenih, število novih gospodinjstev in prebivalcev 
Partnerji:  KS, občine, zavodi, krajani, zasebniki 
Potrebna finančna sredstva:  ca. 500 mio SIT 
Viri financiranja:  javni in zasebni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  20 
 
 
7.10.6.2. Podprogram: Izboljšanje družbene infrastrukture 
 
Aktivnosti:   Sanacija in izgradnja športnih igrišč, skupnih prireditvenih prostorov, 
ureditev ali izgradnja prostorov za osnovno trgovsko dejavnost, zdravstveno in socialno 
varstvo, parkirišča,.avtobusnih postajališč, zidov, škarp, vaških studencev in kalov 
Indikatorji:   - površina v m2, število zaposlenih, število  
Partnerji:  KS, občine, krajani, zavodi, zasebniki, podjetja, Ministrstvo za okolje in 
prostor 
Potrebna finančna sredstva:  ca. 300 mio SIT 
Viri financiranja:  javni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  20 
 
 7.11.   Varstvo okolja in urejanje prostora 
 
7.11.1. Program: Varstvo okolja 
 
Splošni cilj: Varovanje okolja v skladu s sprejetimi okolje-varstvenimi direktivami, s 
programom varstva okolja treh obalnih občin, sanacija stanja kritičnih lokacij (črna 
odlagališča odpadkov). 
7.11.1.1. Podprogram: Varstvo in ravnanje z vodnimi viri 
 
Aktivnosti: Izvajanje nadzora in ustrezne zaščite vodnega vira Rižane, nadzor in zaščita 
ostalih vodotokov, lokalnih vodnih virov pitne vode in kalov. 
Indikatorji: uradni zapisniki in poročila 
Partnerji:  občine, krajevne skupnosti, zavodi in strokovne institucije, zasebni lastniki 
Potrebna finančna sredstva: v skladu z letnim proračunom občin 
Viri financiranja: javni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: ohranjanje obstoječih mest 
 
 
7.11.1.2. Podprogram: Odpadki in črna odlagališča 
 
Aktivnosti: Uvajanje in izvedba ustreznega sistema ravnanja z odpadki v naseljih na 
podeželju in v primerih razpršenih zaselkov (analogno sistemu v mestih), sanacija in 
preprečevanje nastajanja novih črnih odlagališč odpadkov. 
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Indikatorji:   - število naselij in prebivalcev vključenih v sistem ravnanja z odpadki,   
                        - število črnih odlagališč odpadkov 
                        - število saniranih odlagališč 
Partnerji:  občine, krajevne skupnosti, komunalna podjetja občin, društva 
Potrebna finančna sredstva:  (v skladu z načrti občin) 
Viri financiranja:  javni, društva, v skladu z letnim proračunom občin 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: 10 
 
 
7.11.1.3.   Podprogram: Vodni viri za varstvo gozdov pred požari v naravnem 
                 okolju 
 
Aktivnosti: Izdelava načrta mreže vodnih virov v naravnem okolju in fizična izpeljava 
načrta. 
Indikatorji: zmanjševanje povprečne površine požarov v naravi. 
Partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, Hidro Koper, Občine, zasebni lastniki. 
Potrebna finančna sredstva: 20 mio SIT 
Viri financiranja: javni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: ohranjanje obstoječih 
 
7.11.1.4. Podprogram: Karte protipožarne infrastrukture kot podpora pri 
               intervencijah ob požarih v naravnem okolju 
 
Aktivnosti:. Izdelava kart protipožarne infrastrukture v merilu 1:25.000 v atlasu (format 
                     A4). 
Indikatorji: - skrajšanje časa od alarma do posredovanja gasilcev, 
                     - zmanjševanje povprečne površine požarov v naravi. 
Partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, Občine, Gasilska brigada Koper,  
                  gasilska društva 
Potrebna finančna sredstva: 10 mio SIT 
Viri financiranja:  javni 
Časovni okvir:  2007 - 2008 
Predvideno število novih delovnih mest: 2 
 
 
 
7.11.2. Program: Urejanje prostora 
 
Splošni cilj: V okviru oblikovanja poselitvene politike in izrabe površin je potrebno bolj 
upoštevati racionalnejšo rabo prostora, obstoječi stavbni fond primerno izkoristiti, 
maksimalno zaščititi kmetijske površine. Redefinirati je potrebno vlogo naselij v 
kontekstu krepitve omrežja naselij na podeželju. 
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Aktivnosti: Izdelava strokovnih podlag omrežja naselij in medsebojnih funkcijskih 
povezav z mesti na obali. Proučitev novih funkcionalnih prometnih povezav podeželje – 
mesto in med vasmi. Izboljšati sistem javnih prevozov. Zagotoviti ustrezno mesto 
problematiki urejanja prostora in načrtovanja rešitev na podeželju v sklopu izdelave 
temeljnih planskih dokumentov občin in države (npr. strategije prostorskega razvoja, 
programa gospodarjenja s stavbnim fondom – obnova kulturne dediščine, prodaja 
posameznih objektov,...). Izdelava strokovnih podlag za prostorske akte občin in  njihova 
uskladitev z zahtevami razvoja podeželja. Naloga v več sklopih, (ki se lahko prepletajo s 
pripravo in izvajanjem drugih projektov):  

- analiza obstoječih planskih in izvedbenih aktov s poudarkom na potrebah in 
problemih razvoja kmetijstva in podeželja 

- opredelitev potrebnih strokovnih podlag in aktivnosti za uskladitev oz izdelavo 
novih PA (kategorizacija in namenska raba zemljišč, funkcije in oblikovanje 
robov naselij, prometna dostopnost, pravila za urejanje prostora, posege in 
gradnje,.....) 

- izdelava IPA (izvedbenih prostorskih aktov za konkretne skupine investitorjev 
(vaška skupnost, razpršeni hotel, rekreacijska cona, muzej na prostem,...). 

 
Indikatorji: - število novih prometnih povezav 

- izdelan program upravljanja stavbnega fonda  
- število krajinskih in urbanističnih zasnov, 
- izdelane strokovne podlage o stanju, težnjah in razvojnih možnosti  
- število izvedbenih prostorskih aktov, načrtov prenove in njihova realizacija (od 

programa kominalnega  opremljanja dalje,...) 
- programi komunalnega opremljanja zemljišč,… 
- število novih prometnih povezav 
 

Partnerji:  občine, KS, država 
Potrebna finančna sredstva:  v okviru izvajanja nalog občinskih in državnih služb 
Viri financiranja:  javni in zasebni 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest: ohranjanje obstoječih 
 
 
 
 7.12.   Institucionalni razvoj in čezmejno sodelovanje 
 
7.12.1. Program: Institucionalni razvoj (ustanovitev Lokalne akcijske 

 skupine – LAS , skladov, ...) 
 
Splošni cilj: Zagotoviti skrbništvo nad RPP in njegovim izvajanjem - ustanovitev LAS – 
lokalne akcijske skupine kot upravljalca programa. 
 
Aktivnosti: Potrditev in nadaljnje dolovanje programskega odbora razvojnega programa 
podeželja(RPP), potrditev oz informacija o RPP na občinskih organih, usklajevanje in 
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dograjevanje partnerstva, podrobnejša opredelitev podprogramov in projektov, 
ustanovitev LAS, zagon in njeno delovanje. 
Indikatorji:  (glej aktivnosti) 
Partnerji:  občine, resorno ministrstvo 
Potrebna finančna sredstva:  100 mio SIT 
Viri financiranja:  javni – občine, država EU (Leader program) 
Časovni okvir:  2007 - 2013 
Predvideno število novih delovnih mest:  3 
 
 
 
 7.12.2. Program: Čezmejno sodelovanje 
 
Splošni cilj: Zaradi specifične geografske lege Slovenske Istre ob državni meji z Italijo 
in Hrvaško je potrebno krepiti medsoseske stike in čezmejno sodelovanje zlasti preko 
projektov EU. 
Aktivnosti: Zanimiva so vsa področja sodelovanja (gospodarstvo, kultura, …), številni 
programi pa z odpiranjem mej in vstopom v EU omogočajo sodelovanje. Pomembna je 
vloga RRA in LAS. 
Indikatorji: -    število projektov 
Partnerji:  občine, LAS, RRA, čezmejni partnerji 
Potrebna finančna sredstva:  ca. 50 mio SIT (za pripravo projektov) 
Viri financiranja:  javni 
Časovni okvir:  2007 - 2010 
Predvideno število novih delovnih mest:  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.13. Potencialni izvedbeni projekti za obdobje  2007 - 2013 
 
V spodnji tabeli je prikazan nabor potencialnih izvedbenih projektov, vključno s podatki 
o možnih nosilcih, partnerjih, območjem izvajanja in časom trajanja za vsak projekt 
posebej. Gre za projektne ideje, ki so bile evidentirane na delavnicah ali posredovane s 
strani drugih virov, ustno ali pisno, izdelovalcem naloge.  Projekti so razvrščeni v dve 
tabeli. Prva zajema niz potencialnih skupnih projektov, druga pa niz nekaterih možnih 
individualnih projektov. Seznam potencialnih izvedbenih projektov za obdobje 2007-
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2013 je odprt, to pomeni, da je med programskim obdobjem možno predlagati nove 
projekte, pod pogojem skupnih interesov partnerjev javnega in zasebnega sektorja. 
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I. Nabor možnih projektov skupnega značaja:  
POD- 
PROGRAM 
GLEDE NA 
RPP  

 
NAZIV 
PROJEKTA 

 
KRATKA VSEBINA 
PROJEKTA 

 
NOSILEC / 
INVESTITOR 
(če možno) 

 
PARTNERJI 
(če možno) 

 
OBMOČJE 
IZVAJANJA 

 
OBDOBJE 
TRAJANJA 

7.1.1.1. Pašna živinoreja – 
študija.  

Študija; strokovna 
preveritev normativov 
glede obremenitve živali na 
hektar, divulgacija 
podatkov med 
prebivalstvom podeželja. 

Kmetijska 
gospodarstva, 
živinorejci 
  

KGZS-Zavod GO, 
MKGP, Občina,  
KGZ RS, Sklad 
kmetijskih 
zemljišč in 
gozdov RS, 
Biotehniška 
fakulteta 

Kraški rob 2007-2013 

7.1.1.1. Izgradnja klavnice 
 

Določitev primerne lokacije 
za izgradnjo klavnice, 
izgradnja klavnice.   

Kmetje, 
živinorejci, 
zasebniki.  

Občina, MKGP,  
KGZS-Zavod GO  

Slovenska Istra 2007-2013 

 7.1.1.1. Uskladitev 
predpisov o 
pašništvu 
 

Ureditev ustreznih pogojev 
pašništva in subvencij glede 
na velik delež površin 
poraščenih z gozdom 

Občina kmetijska 
gospodarstva, 
MKGP,  
KGZS-Zavod GO  

Slovenska Istra 2007-2013 

7.1.1.2 Park avtohtonih 
živali 

Razvoj avtohtonega 
istrskega goveda - živalske 
vrste. 

Društvo 
Boškarin, 
MOK, zasebniki 

Društvo Boškarin, 
MOK, zasebniki 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.1.1.3. Razvoj 
ekološkega 
kmetijstva 
 

Vzpostavitev posameznih 
eko vasi 

KS Kmetijska 
gospodarstva, 
Občina,  
KGZS-Zavod GO, 
MKGP 

Slovenska Istra 
(Hrvatini) 

2007-2013 

7.1.1.3. Ekološko 
kmetovanje 

Intenzivnejše vzpodbude na 
lokalnem nivoju za 
povečanje ekološkega 
kmetovanja 

Občine Kmetijska 
gospodarstva,  
KGZS-Zavod GO, 
MKGP 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.1.2.2. Pridelava 
deficitarnih kultur 
 

Naložbe v vzpostavitev 
pridelave lokalno 
deficitarnih rastlinskih vrst 
in kultur 
 

Kmetijska 
gospodarstva 

KGZS Zavod GO, 
Občina,  

Slovenska Istra 2007-2013 
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7.2.1.2. Revitalizacija 
gojenja fig v Istri 
 

Namen projekta je 
predstavitev in promocija 
dveh najbolj prepoznavnih 
sredozemskih kultur 
Slovenske Istre: oljk in fig , 
ki omogočata 
diverzifikacijo kmetijstva.. 

Društvo 
oljkarjev 
Slovenske Istre 
 

UP-Znanstveno 
raziskovalno 
središče Koper, 
KGZS-Zavod GO, 
Društvo za 
vsestranski razvoj 
vasi Smokvica 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.2.2.1. Tržnica Slovenske 
Istre 
 
 
 

Na obali oblikovati 
centralno tržnico za celo 
Slovensko Istro, kjer bi svoj 
prostor našli zasebni 
proizvajalci , proizvodni 
grozdi, združenja. Možnost 
uporabe prostora tudi kot 
prireditveni prostor ob 
različnih priložnostih. ALI: 
Izdelava projekta ter 
izgradnja tržnice v Luciji 
(zelenjava, sadje, olje, vino, 
žganje, med, sokovi, suho 
sadje idr.  
Izdelava projekta za 
odkupne prostore v 
Dragonii  ali Nove vasi nad 
Dragonjo. 

Skupina kmetov 
zelenjadarjev iz 
piranskih vasi / 
kmetje, Občina 
Piran,  KZ 
Agraria Koper, 
drugi 

Kmetijska 
gospodarstva, 
MKGP,  
KGZS-Zavod GO, 
javno podjetje 
Okolje, občina, 
kmetje, zadruga, 
drugi  

Lucija (Glej 
piranski Odlok o 
tržnicah ) 
Dragonja – pri 
klavnici v 
Sečovljah, drugo  

2007-2013 

7.2..2.1 Center za trženje 
območja 

Vzpostaviti regionalni 
center za trženje območja in 
sicer vseh pridelkov, 
celotne turistične ponudbe 
podeželja, naravne in 
kulturne dediščine. 

Občine Krajevne 
skupnosti, LAS 
razvojna agencija 
in centri, 
zasebniki, UP 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.2..2.1 Promocija 
podeželja z 
uporabo 
komunikacijskih 
orodij 

Postavitev internetnih strani 
za promocijo ponudbe, tisk 
brošur in drugega 
promocijskega materiala, 
oglaševanje v časopisih, 
izdelava CD-jev, prisotnost 

Občine, RRC Krajevne 
skupnosti, LAS 
razvojna agencija 
in centri, 
zasebniki, UP 

Slovenska Istra 2007-2013 



Razvojni program podeželja za območje občin Koper. Izola in Piran 

   138

na sejmih. 
7.2.2.1 Razstavno 

degustacijski 
prostor 

Urediti primeren razstavno 
degustacijski prostor za 
številne tipične pridelke in 
izdelke podeželja z 
možnostjo prodaje 

Občine Kmetijska 
gospodarstva, 
MKGP,  
KGZS-Zavod GO, 
ZVKD RS OE 
Piran 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.2.2.2. Trženje blagovnih 
znamk na 
podeželju 

Projekt trženja kakovostnih 
pridelkov in produktov 
predelave, blagovna 
znamka Istra, Mediteran. 
Trženje turistične ponudbe 
podeželja.  

organizacije 
proizvajalcev, 
kmetje, občine 

društva, gostinci, 
KGZS-Zavod GO, 
TIC, 
sobodajalci 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.2.2.2. Ekološka tržnica Postavitev regionalne 
ekološke tržnice oziroma 
mrežo tovrstnih tržnic 

Občine Krajevne 
skupnosti, LAS 
razvojna agencija 
in centri, 
zasebniki 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.2.2.2. Zaščita tipičnih 
pridelkov in 
izdelkov 

Zaščita, trženje in nadzor z 
obstoječimi in novimi 
tipičnimi pridelki in izdelki, 
vzpostavitev blagovne 
znamke Slovenska Istra 
 

Občine 
 
 
 
 
 

Krajevne 
skupnosti, LAS 
razvojna agencija 
in centri, 
zasebniki, UP, 
društva 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.2.3. 
 

Informacijske 
točke in 
izobraževalna 
strukture za 
gradnje in 
gospodarjenje z 
objekti 

Središča in skupine 
"vseživljenskega" 
izobraževanja:  
-  lastnikov objektov 
kulturne dediščine 
(gospodarjenje, pridobitev 
sredstev, izbor načrtovalcev 
in izvajalcev,…)  
-  projektantov in 
načrtovalcev 

Kmetijska 
svetovalna 
služba, MG, 
MK - ZRS za 
VKD,  

 
ZAPS, IZS, 
občine Univerza,  
Proizvajalci , 
interesna 
združenja,  

Slovenska Istra 2007-2013 
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-  gradbenih izvajalcev, 
obrtnikov, …-  

7.2.3.2. Ureditev 
zapuščenih vaških 
objektov, skladišč 
 
 

Ureditev prostorov za 
prodajo in promocijo raznih 
proizvodov. Možnost 
razstav ter uvedba vaške 
tržnice  

KS, občine ZVKD RS OE 
Piran 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.3.1.1. Zaključek 
izgradnje 
namakalne 
infrastrukture za 
vrtnarstvo 
MOK 

Prijavljen je projekt za 
izgradnjo akumulacije 
Valmarin, vendar je projekt 
le delno izveden in ga je 
potrebno zaključiti.  

Kmetijska 
gospodarstva, 
Občina 

Sklad kmet. 
Zemljišč in 
gozdov RS, 
MKGP 

MOK 2007-2013 

7.3.1.2. Komasacija 
Mavraške vale 

Potreba po zakčljučitvi 
arondacije in komasacije 
Mavraške vale 

Občina krajevna skupnost, 
kmetijska 
gospodarstva 
KGZS-Zavod GO, 
MKGP 

Mavraška vala 2007-2013 

7.4.1.1. Sušilnica za 
mesne izdelke 

Izdelava projekta in 
investicija v sušilnico za 
mesne  izdelke 

Kmetje, 
živinorejci  

Občine, 
KGZS-Zavod GO, 
MKGP 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.4.1.2. Izletniški turizem 
 
 

Izletniški turizem; sprejem 
skupin, degustacija vina 

Občina, TIC EPD-SS Krkavče  2007-2013 

7.4.1.2. Spodbujanje 
dopolnilnih 
dejavnosti 

Investicija v vaško gostilno 
in vinsko klet  
Investicija v turizem kot 
dopolnilno dejavnost- 
nočitvene kapacitete. 
 

krajevna 
skupnost, 
potencialni 
gostinci, 
zasebniki, 
kmetje 

Občina Slovenska Istra (v 
Piranu: Lucan, 
Padna, Sv. Peter, 
Nova vas,…) 

2007-2013 

7.4.1.3. Izboljšanje Spodbujanje tradicionalne Občine zainteresirani Slovenska Istra 2007-2013 
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zaposlitvenih 
možnosti 

obrti ter akterjev, ki 
dopolnjujejo turistično 
ponudbo na podeželju. 

posamezniki, 
društva, LAS 

7.5.1.1. Trajna kakovost 
podeželskega 
turizma 
 
 

Proučiti pomembnejše 
vidike za vzpostavitev in 
doseganje trajne kakovosti 
izdelkov in storitev na 
podeželju 

Občine zainteresirani 
kmetje, KGZS-
Zavod GO, 
MKGP 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.5.1.2. Dopolnitev 
označitve  
ponudnikov na 
vinski cesti 

Potreba po dodatnih 
označitvah trase Vinske 
istrske ceste.  

Občina, 
zasebniki 

krajevne 
skupnosti 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.5.1.2. Promoviranje 
tipičnih izdelkov 
podeželja 

Za boljše promoviranje 
velikega števila tipičnih 
pridelkov, izdelkov na 
podeželju, je potreba po 
vzpostavitvi promocijsko 
turistične agencije. 

zainteresirani 
zasebniki, 
Občine 

kmetijska 
gospodarstva, 
turistična društva 
TIC, krajevne 
skupnosti 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.5.1.2. Ureditev info 
centrov in info 
točk 

Delna fizična obnova in 
ureditev prostorov, oprema, 
zagon dejavnosti. 

Občine, 
zasebniki 

turistična društva, 
KS, drugi. 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.5.1.2. Eko park Kras 
 
 
 

Ustanovitev parka na 
slovenskem in hrvaškem 
območju (športni in 
turistični del, info točka) 

Društvo za 
turizem, šport, 
kulturo in 
razvoj 
Rakitovca 
občina 

ministrstva Širše območje 
kraškega parka, 
sedež v 
Rakitovcu. 

2007-2013 

7.5.1.2. Ureditev 
konjeniškega 
centra – hipodrom 
 

Izgradnja hipodroma z 
boksi za konje na cca. 4 ha 
površine – Pradisiol 

Istrska 
konjeniška 
zveza 

občine, društva. 
MKGP 

Pradisiol 2007-2013 

7.5.1.2. Postavitev 
avtokampov 

Postavitev avtokampov z 
vso potrebno infrastrukturo, 
tudi za avtodome. 

Občine krajevne 
skupnosti, 
zasebniki, drugi 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.5.1.2. Muzej na prostem Postavitev muzejske zbirke 
na prostem (predstavlja 
istrsko kamnito hišo, 

Muzej Sergeja 
Mašere, Sklad 
kmetijskih 

 Strunjan, Belveder 2007-2013 
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orodja, oprema: plugi, 
brane, škropilniki, voz.  
Kamnite škarpe, terase v 
naravnem okolju.  

zemljišč RS, 
zasebni 
investitor 
 

7.5.1.2. Ureditev 
konjeniških poti  

Ureditev konjeniških poti s 
postojankami v vseh treh 
obalnih občinah in ureditev 
jahalnega centra 

društva Občine, zasebniki Slovenska Istra 2007-2013 

7.5.1.3. Dopolnilne 
dejavnosti v 
turizmu 
 
 

Investicija v turizem kot 
dopolnilno dejavnost - v 
nočitvene kapacitete,  – 
historikhotel, obnova stare 
kamnite hiše, novogradnja, 
dozidava.  
 

Lastniki 
objektov  

Občina, ZVKD 
RS OE Piran, KS 
Padna  

Slovenska Istra 2007-2013 

7.5.1.4. Razpršeni hoteli 
 

Uvedba t.i. razpršenih 
hotelov v vaseh, ki 
infrastrukturno ne zmorejo 
obsežne ponudbe, pomoč 
pri pridobivanju 
investicijskih sredstev, 
stimulativni občinski 
ukrepi, skupno 
promoviranje turistične 
ponudbe. Razpršeni hotel 
ponuja npr. nočitev pri 
enemu ponudniku, prehtano 
pri dugemu v isti vasi ipd. 
Oblikovanje mreže 
nočitvenih kapacitet.  

Občine, 
zasebniki 

Potencialni 
investitorji, 
lastniki nočitvenih 
kapacitet, 
kmetijska 
gospodarstva, TIC 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.6.1.0. Poenostavitev in 
izboljšanje 
pravnega okolja 
za podjetništvo na 
podeželju 

Omogočanje ustreznih , 
bolj dostopnih pogojev za 
vzpostavitev podjetništva 
na podeželju.  

Občine ministrstva Slovenska Istra 2007-2013 

7.6.1.1. Projekt promocije Večja promocija istrske Javni sektor Občine, kmetijska Slovenska Istra 2007-2013 
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Istrske vinske 
ceste 

vinske ceste (publikacije,  
nastopi na sejmih, …).  

gospodarstva 

7.6.2.2. Tematske poti Postavitev označevalnih 
tabel po tematskih poteh, ki 
jih še nimajo. Izdelava 
načrtov za vodnike po 
poteh. Ureditev razgledišč 
in parkirišč, Obenem 
izvajanje aktivnosti 
promoviranja in 
dopolnjevanja vsebin ter 
mreženja vzdolž poti  

RRC Koper, 
občine 

Občine  Slovenska Istra 2007-2013 

7.7.1.1. Ureditev vaškega 
jedra 

Ureditev centra Šmarij in 
razvojni programi v KS 
Šmarje 

Društvo 
PANGEA, 
drugi 

Občina Šmarje 2007-2013 

7.7.2.0. Ureditev lokalnih 
predpisov in 
prostorskih aktov 

Novi prostorski akti 
usklajeni in sprejeti pred 
začetkom programa 
LEADER.  

Občine  Slovenska Istra 2007-2013 

7.8.1.0. Delavnice za 
osnovnošolce 

Izvajanje delavnic za  
osnovnošolce v zvezi z 
varstvom okolja, 
varovanjem kulturne 
dediščine,… 

Društvo 
Kaverljag 

Občina Slovenska Istra 2007-2013 

7.8.1.1.  Krajinski park 
Dragonja – 
razvojni program 
in načrt 
upravljanja 

Vzpostavitev statusa parka, 
izdelava načrta upravljanja, 
ureditev tematskih poti, 
počivališč in parkirišč ter 
info centra. 

Občina Koper 
in Piran 

ZVN RS OE 
Piran, krajevne 
skupnosti, 
ministrstvo 

Porečje Dragonje 
in Rokave 

Od 2003 dalje 

7.8.1.1. Krajinski park 
Strunjan 
načrt upravljanja, 
organizacijske 
strukture 

Načrt upravljanja, gradnja, 
obnova in vzdrževanje 
infrastrukture za obisk 
parka, komplementarni 
programi in infrastruktura 
za naravovarstveno, 
kulturno, kmetijsko in 
turistično dejavnost. 

Sklad 
kmetijskih 
zemljišč RS, 
hotelska 
podjetja, 
zasebni 
investitorji  
 

ZVN RS OE 
Piran, krajevne 
skupnosti, 
ministrstvo Občini 
Izola in Piran, 
MOP, 

Območje KP 
Strunjan (Izola, 
Piran 

Krajinski park 
Strunjan 
načrt upravljanja, 
organizacijske 
strukture 
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7.8.1.3. Trajnostni razvoj 
podeželja 
 
 

Projekt Izobraževanje v 
smislu ekosistemskega 
pristopa in trajnostnega 
razvoja podeželja 
 

Občine predavatelj in 
udeleženci na III. 
Sklopu delavnic 
za dopolnitev 
RPP, drugi 
zainteresirani 
prebivalci, 
kmetijska 
gospodarstva 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.8.1.4. Obnova kalov 
 
 

Izbor lokacij, izdelava 
smernic obnove, obnova in 
promocija 

Občine, ZRS, 
MOP 

ZVN RS OE 
Piran, drugi. 

Kraški rob, 
Slovenska Istra 

Od 2004 dalje 

7.9.1.0. Radio podeželje 
 
 

Vzpostaviti ustrezno 
radijsko postajo za 
podeželje, ki bi zagotavljala 
potrebne informacije za 
razvoj. 

Občine krajevna skupnost Slovenska Istra 2007-2013 

7.9.1.0. Informacijsko 
središče 

Vzpostavitev 
informacijskega središča z 
računalniško opremo in 
strokovnim kadrom z 
namenom zaviranja 
odseljevanja 

Občine krajevna skupnost, 
ministrstvo 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.9.1.0. Organizacija in 
izvedba 
izobraževanj 

Izvedba izobraževanj na 
podeželju iz področja 
informatike 

Občine krajevne 
skupnosti, 
zainteresirani 
posamezniki  

Slovenska Istra 2007-2013 

7.9.2.0. Izobraževanje, 
usposabljanje 
 

Izobraževanja svetovalne 
službe iz področja 
vinogradništva, oljkarstva, 
predelave, zaščite ter 
storitve prognostične 
službe.  
Študija; analiza ustreznosti 
uporabe kmetijske 
mehanizacije pri uporabi 
škropiv za varstvo rastlin in 

Občine,Vinakop
er 

KGZS-Zavod GO, 
MKGP, 
kmetijska 
gospodarstva, 
prebivalci 
Debelega rtiča in 
ostali v bližini 
trajnih nasadov, 
kmetijska 
gospodarstva, 

Slovenska Istra 
(Debeli rtič)  

2007-2013 
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njihov vpliv na zdravje 
prebivalstva, divulgacija 
podatkov med prebivalstvo 
podeželja.  
Projekt: Izobraževanje v 
smislu ekosistemskega 
pristopa in trajnostnega 
razvoja podeželja 

krajevne 
skupnosti, MOP 

7.10.2.0. 
 

Izgradnja 
kanalizacijskega 
sistema 

Izgradnja, izboljšanje 
kanalizacijske 
infrastrukture na podeželju 

Občine krajevne 
skupnosti, 
gospodarska 
interesna 
združenja 

Slovenska Istra 2007 - 2013 

7.10.2.0. Izgradnja lokalnih 
čistilnih naprav 
 

Izgradnja primarnega in 
sekundarnega omrežja, 
izgradnja malih čistilnih 
naprav 

Občine Krajevne 
skupnosti, MOP, 
zasebniki, 
ekološki sklad RS, 
občina 

Prioritetno: 
Abitanti, Pregara, 
zaselki vasi Sv. 
Peter 

 

7.10.2.0. Biološka čistilna 
naprava 
 

Študija analize stanja in 
potencialne lokacije za 
postavitev bioloških 
čistilnih naprav, 
kombiniranih z rastlinsko 
čistilno napravo, z 
možnostjo reciklaže 
odpadne vode; izvedba 
nekaj pilotnih čistilnih 
naprav. 

Občine Zasebni 
investitorji, občina 

Slovenska Istra, 
nekaj pilotnih 
kmetij 

2007-2013 

7.10.5.0. 
 

Obnovljivi viri 
energije 
 
 

Študija – Kmetijsko 
gospodarstvo in energijska 
politika v smislu 
zmanjšanja porabe 
obnovljivih virov energije 
 

Občine Zasebni 
investitorji 

Slovenska Istra, 
nekaj pilotnih 
kmetij 

2007-2013 

7.10.5.0. Boljša energetika 
na podeželju 
 

Študija – Kmetijsko 
gospodarstvo in energijska 
politika zmanjšanja porabe 

Občine MOP, AURE, 
občine, drugi 

Slovenska Istra 2007-2013 
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energije in promocija 
obnovljivih virov energije – 
upoštevanje klimatskih 
pogojev v 

7.10.6.1. Ureditev vaških 
centrov, obnova 
vasi 
 
 

Obnova in zaščita vaških 
jeder kot kulturnih 
spomenikov.  
Projekt obnove vasi, vaških 
središč, trgov, zidov, 
individualnih starih 
kamnitih hiš in ostale 
kulturne dediščine. 

Občine, KS, 
kmetije, 
vaščani, cerkev. 

Krajevne 
skupnosti, zasebni 
lastniki objektov,  
ZVKD RS OE 
Piran, 
ministrstvo,k 
drugi. 

Slovenska Istra 
Prioritetno: 
Topolovec, 
Pregara, drugo. 

2007-2013 

7.10.6.1. Padna 29, »Stara 
hiša« 

Ohranjena kmečka hiša 
ohranjena v celoti, z vsem 
pohištvom in ostalimi 
predmeti. (najpomembnejši 
etnološki spomenik 
obalnega zaledja). 
Ob ustrezni sanaciji 
primerna kot muzej na 
podeželju. 

Potencialni 
investitor 

Občina,  
ZVKD RS OE 
Piran, Ministrstvo 
za kulturo, zasebni 
investirorji 
 

Padna 2007-2013 

7.10.6.2. Predelava mleka v 
zaledju 
 

Izboljšanje infrastrukture, 
potrebne za učinkovitejšo 
predelavo mleka v zaledju 

Občina krajevna skupnost, 
zasebniki 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.11.1.3. Preprečevanje 
zaraščanja zaledja  
 

V pripravi je odlok o 
protipožarni paši, ki bi 
zmanjšal število požarov in 
ohranil kulturno krajino.  

Občina kmetijska 
gospodarstva,  
KGZS-Zavod GO 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.11.1.4. Povečanje 
protipožarne 
varnosti v naravi 
 

Na podlagi obstoječega 
kartnega gradiva in 
konkretnih situacij na 
terenu je potrebno z vsemi 
zainteresiranimi izločiti 
površine, ki so namenjene 
kot nekakšne protipožarne 
pasove za zaščito izbranih  
zemljišč in objektov pred 

Občina  KGZS-Zavod GO, 
kmetijska 
gospodarstva, 

Slovenska Istra 2007-2013 
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požari v naravnem okolju.  
7.11.2.0. Preoblikovanje 

prostorskih aktov 
 
 
 

Izdelava strokovnih podlag 
in aktivnosti za uskladitev 
PA s potrebami 
trajnostnega razvoja 
podeželja  (planski akti, 
izvedbeni PUP-i) 
 

Občine, MOP krajevne 
skupnosti, 
kmetijska 
gospodarstva, 
vaščani,. 
Potencialni 
investitorji 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.11.2.0. Tipski projekti za 
gradnjo objektov 
 

Priprava in izvedba 
natečajev za pridobitev 
arhitektonskih, 
urbanističnih in tehničnih 
tipskih in unikatnih 
projektov in izhodišč  za 
gradnjo objektov na 
podeželju 

Kmetijska 
svetovalna 
služba, KS, 
združenja 
Občine,  
MOP, MKGP, 
MK, ZAPS 

DAO, ZAPS, IZS 
Strokovne službe 
občin, ZRS za 
VKD OE Piran, 
ZRS UP, … 
 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.11.2.0. Opredelitev 
lokacij za 
kmetijska 
gospodarstva 
izven območij 
naselij 
 
 

Urbanistične, krajinske, 
programske in arhitekturne 
rešitve za razvoj obstoječih 
in/ali umestitev novih 
kmetij  izven območij 
naselij: za razvoj velikih 
kmetij, za nadomestne 
lokacije (rušitve kmetij 
zaradi gradenj cest in druge 
infratrukture), za 
enakomerno poselitev in 
razvoj gospodarstev v 
območjih kulturne krajine, 

Občine 
MOP, MP, 
DARS,  
zainteresirana 
združenja in 
zasebniki 

Kmetijska 
svetovalna služba, 
SKZG, Strokovne 
službe občin, 
urbanisti na 
občinskih uradih 
za okolje, DAO, 
ZAPS, IZS 
drugi 
 

Slovenska Istra 2007-2013 
 

7.12.1.0. Ustanovitev 
regionalne 
institucije za 
razvoj podeželja 

Potreba po instituciji za 
izvajanje pomoči 
posameznikom pri pripravi 
projektov, nudenju 
pravočasnih informacij 

Občine zainteresirani 
zasebniki, 
krajevne 
skupnosti, društva 

Slovenska Istra 2007-2013 

7.12.2.0. Celovit razvoj 
tipičnih 
kmetijskih 

Z izvedbo projekta želimo 
ohraniti in razvijati tipične 
kmetijske pridelke in 

KGZ Nova 
Gorica 

UP-ZRS Koper 
Razvojna agencija 
ROD, 

Obalno kraška 
in Goriška 
statistična regija 

2007-2013 
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pridelkov in 
izdelkov na 
čezmejnem 
območju 
 
 

izdelke (TPI) slovenskega 
in italijanskega obmejnega 
območja, ki so pridelani na 
okolju prijazen način ter 
izboljšati učinkovitost 
njihovega trženja . 

Pokrajina Gorica, 
Pokrajina Trst 

 
 

II. Nabor možnih projektov individualnega značaja:  
 
POD- 
PROGRAM 
GLEDE NA 
RPP  

 
NAZIV 
PROJEKTA 

 
KRATKA VSEBINA 
PROJEKTA 

 
NOSILEC / 
INVESTITOR 
(če možno) 

 
PARTNERJI 
(če možno) 

 
OBMOČJE 
IZVAJANJA 

 
OBDOBJE 
TRAJANJA 

7.2.1.1. Inidvidualni 
projekt(i) na 
področju 
kmetijstva 

Ureditev namakalne 
naprave na kmetiji 

Zasebni investitorji KGZ Nova 
Gorica,  

Koromači, drugo 2007-2013 

7.2.1.1. Inidvidualni 
projekt(i) na 
področju 
vrtnarsta 

Pridelava vrtnin; 
postavitev ogrevanega 
rastlinjaka 2600 m2 

Zasebni investitorji EPD-SS Nova vas nad 
Dragonjo, drugo 

2007-2013 

7.2.1.2. Inidvidualni 
projekt(i) na 
področju 
sadjarstva 

Pridelava sadja; izgradnja 
skladišča z zorilnico 
kakija 

Zasebni investitorji EPD-SS Bertoki - Prade, 
drugo 

2007-2009 

7.2.1.3. Individualni 
projekt(i) na 
področju 
vinogradništva 

Vinogradništvo – 
novogradnja kleti ali 
prenova kleti  

Zasebni investitorji MOK Krkavče, Popetre, 
drugo 

2007-2013 

7.2.1.3. Individualni 
projekt(i) na 
področju 
turističnih kmetij 

Ureditev turistične 
kmetije z vinotočem, 
ureditev turistične kmetije 
obmorskega tipa 

Zasebni investitorji Občina,  
KGZ Nova 
Gorica, ZVKD 
RS OE Piran 

Reparac, Pregara, 
zaledje Izole, 
Dragonja, drugo 

2007-2013 

7.2.1.4. Individulani 
projekt(i) na 
področju 

Ureditev in vlaganje v 
razvoj oljčnega nasada, 
vzpodbujanje oljkarstva 

Zasebni investitorji KGZ Nova 
Gorica, MOK, 
MKGP, društva 

Krkavče, drugo 2007-2013 
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oljkarstva 
7.2.1.5. Individualn(i) 

projekti na 
področju 
rastlinjakov, 
cvetličarstva 

Ureditev rastlinjakov in 
cvetličarstva 

Zasebni investitorji Občina,  
KGZS-Zavod 
GO 

Škofije, drugo 2007-2013 

7.4.1.0. Individualni 
projekt(i) na 
področju vinskih 
kleti 

Postavitev vinskih kleti za 
staranje vina (v lesenih 
sodih, ureditev 
degustacijskih prostorov 
oz. eko turizmov. 

Zasebni investitorji Občina,  
KGZ Nova 
Gorica, MKGP 

Barižoni, Ankaran, 
Gažon, Šmarje, 
Osp,drugo 

2007-2013 

7.4.1.0. Individualni 
projekt(i) na 
področju razvoja 
dopolnilnih 
dejavnosti na 
kmetijah 
 

Živinoreja, ovčereja Zasebni investitorji Občina,  
KGZ Nova 
Gorica, MKGP 

Potok, Stepani, 
Podgorje, Socerb, 
drugo 

2007-2013 

7.4.1.1.  Individualni 
projekt(i) na 
področju 
predelave 
kmetijskih 
proizvodov 

Izvedba projektov za 
razvoj predelave 
suhomesnatih izdelkov, 
jahalnega turizma, parka 
avtohtonih živali, 
predelave medu, kmečkih 
turizmov (tudi mlin), 
živinoreje/ovčereje, 
sladkovodnega 
ribogojstva 

Zasebni investitorji Občina,  KGZS-
Zavod GO, 
MKGP 

Dragonja,  
Hrastovlje, 
Škocjan, Podgorje, 
Potok, Socerb, 
Stepani, drugo 

2007-2013 

7.4.1.2. Individualni 
projekt(i) na 
področju 
ureditve 
turisitčnih kmetij 
 
 

Turistična kmetija, 
kmečki turizmi  

Zasebni investitorji Občina,  
KGZ- Zavod 
Nova Gorica, 
MKGP, TIC 

Čentur, Truške, 
Župančiči, 
Kastelec, 
Marezige, 
Grinotvec, 
Krkavče, Gračišče, 
Abitanti, Belvedur, 
Dragonja, drugo 

2007-2013 

7.4.1.3. Spodbujanje Investicija v gradnjo Zasebni investitorji Občine, ZVKD  Slovensko 2007-2013 
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domače obrti in 
storitvenih 
dejavnosti 
 

prostorov za: 
prodajo na domu, 
skladiščenje oziroma 
spravilo, predelavo 
kmetijskih pridelkov, 
kleti, oljarne 

RS OE Piran podeželje (v občini 
Piran: Padna, 
drugo) 

7.5.1.0. Individualni 
projekt(i) na 
področju razvoja 
podeželskega 
turizma 

Obnova poljskih hiš za 
namestitev obiskovalcev v 
vinogradih, prenova 
opuščene domačije  za 
turistično ponudbo: 
sprejemno pisarno za 
obiskovalce, informativni 
center, turistična 
prenočišča in gostinsko 
ponudbo. 

Zasebni investitorji Občina, ZVKD 
RS OE Piran 

Slovensko 
podeželje  
(npr. Abitanti, 
drugo)  

2007-2013 

7.5.1.2. Individualni 
projekt(i) na 
področju razvoja 
turističnih 
kapacitet 

Vzpodbujanja razvoja 
konjeništva, povečanje 
turistične ponudbe, 
oblikovanje turistične 
dejavnosti v stari 
zapuščeni kmečki hiši 
(npr. Labor št. 35, Podpeč 
št. 35, Pregara, hiša b.š. 
ob št. 19) -   vinska klet, 
kmečka kuhinja,  
prenočišča, gostinstvo, 
adaptacije za namene 
turistične ponudbe 

Zasebni investitorji Občina,  ZVKD 
RS OE Piran 

Pomjan, Labor, 
Podpeč, Pregara, 
drugi kraji  

2007-2013 
 

7.6.1.2. Individualni 
projekt(i) na 
področju razvoja 
specifičnih obrti.  

Razvoj sladkovodnega 
ribištva.     

ribiška družina, 
drugi 

Občina Slovenska Istra 2007-2013 

7.7.1.1. Individualni 
projekt(i) na 
področju 
izdelave 

Priprava razvojnih 
programov za KS 

Zasebni 
investitorji, društva 

Občina Šmarje, drugi kraji  2007-2013 
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razvojnih 
smernic 

7.8.1.0. Individualni 
projekt(i) na 
področju 
varovanja okolja  

Izvajanje delavnic za  
osnovnošolce v zvezi z 
varstvom okolja, 
varovanjem kulturne 
dediščine ipd.  

Zasebni 
investitorji, društva 

Občina Slovenska Istra 2007-2013 

7.10.6.1. Pregara, 
domačija 
»Solari« v 
zaselku Reparec 
 

Obnova posameznih 
starih domačij, kulturnih 
spomenikov za namene 
prenočišč (sobe, 
apartmaje, ponudba hrane 
in pijače, informativne 
pisarne), usposobitev 
starih kuhinj z odprtim 
ognjiščem. Obnova 
domačij za namene 
kulturnih prireditev in 
programov ter vrhunske 
turistične ponudbe.  

Zasebni 
investitorju (tudi  
občine, KS, društva 

ZVKD RS OE  
Piran, občine, 
aktivni člani 
vaških skupnosti, 
KS, krajevne 
skupnosti, 
turistično 
društvo 
Smokvica, 
MOK,  

Pregara, Smokvica, 
Osp, Žrnjovec, 
Podgorje, Popetre 

2007-2013 

7.10.6.2. Individualni 
projekt(i) na 
področju 
urejanja naselij 
 

Obnova starih hiš za 
turistične, kulturne 
namene. Ureditev 
večnamenskega prostora 
za športne prireditve, 
vključno z gostinskim 
delom, možnost ponudbe 
bio izdelkov. 

Zasebni 
investitorji, društva 

Občina, krajevna 
skupnost, 
društva, 
ZVKD RS OE 
Piran 

Šared, Predloga, 
Rakitovec, Šmarje 
drugi kraji 

2007-2013 
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8. TRAJNOST IZVAJANJA PROGRAMA IN UPRAVLJANJE 
 
 
RRaazzvvoojjnnii  pprrooggrraamm  ppooddeežžeelljjaa  jjee  nnaammeennjjeenn  vvsseekkaakkoorr  ookkoolljjuu,,  vv  kkaatteerreemm  jjee  nnaassttaajjaall  iinn  kkaatteerroo  
jjee  ttuuddii  pprriippoommoogglloo  zz  vvsseebbiinnaammii  pprriissoottnnee  pprroobblleemmaattiikkee,,  kkoott  ttuuddii  ss  kkoonnssttrruukkttiivvnniimmii  pprreeddllooggii  
uukkrreeppoovv  zzaa  uussppeeššnnoo  rreeššeevvaannjjee  pprroobblleemmoovv  ppooddeežžeelljjaa  iinn  ss  tteemm  iizzbboolljjššaannjjaa  oobbssttoojjeeččeeggaa  
ssttaannjjaa  tteerr  uuččiinnkkoovviitteeggaa  oommooggooččaannjjaa  iizzppoollnnjjeevvaannjjaa  zzaassttaavvlljjeennee  vviizziijjee..    
Program bo v okolju zaživel in produciral načrtovane rezultate le skozi čimprejšnje 
učinkovito izvajanje predlaganih ukrepov in s tem dosegal predvidene in zastavljene cilje. 
Le-ti so dosegljivi v primeru, da bo vzpostavljeno upravljanje.  
Glede na prisotno stanje v okolju, je nujno potrebno, da se za strokovno spremljanje 
izvedbe RPP ukvarja institucija, upravljavec RPP t.i. LAS – lokalna akcijska skupina 
(institucija, ki skrbi oziroma bo skrbela za razvoj podeželja v Slovenski Istri), v okviru 
katere se vzpostavi partnerstvo. Le-ta bo imela za osnovno dejavnost izvajanje že 
definiranih izvedbenih ukrepov ter novo nastale pobude, glede na časovne spremembe in 
dopolnjujoče se potrebe okolja.  
 
Upravljavec tako postane osrednje mesto za razvoj, aktiviranje obstoječih neizkoriščenih 
potencialov ter trženje produktov podeželja pod skupno blagovno znamko. Istočasno pa 
bi s svojo dejavnostjo in podpornimi aktivnostmi spodbujal podjetniško iniciativo, 
ustvaril stimulativno podporno okolje za odkrivanje novih zaposlitvenih možnosti in 
povečal privlačnost podeželja za bivanje in delo. Upravljavčevo delovanje je načrtovano 
predvsem v zagotavljanju celovite podpore na enem mestu, informiranje, svetovanje, 
izobraževanje in usposabljanje ter ponudba ustrezne informacijske infrastrukture ob 
aktivnem sodelovanju vseh partnerjev.  
 
Predvideni strateški cilji upravljavca do leta 2013: 

• zagotavljanje učinkovitega in permanentnega svetovanja in informiranja ter 
animiranja partnerjev in lokalnega prebivalstva  

• dopolnjevanje RPP z novimi pobudami, projekti ter usklajevanje s smernicami 
EU 

• trženje produktov in storitev pod skupno blagovno znamko; povečana 
prepoznavnost področja, strokovno izvajanje marketinga podeželja 

• usmerjanje razvojnih sredstev lokalnih skupnosti za skupne razvojne projekte ter 
skrb za zagotavljanje strokovnega izvajanja projektov 

• vključevanje posameznikov in razvojnih skupin na podeželju v aktivnosti 
razvojnega načrtovanja in odločanja o razvojnih usmeritvah podeželja; ljudje 
čutijo pripadnost okolju in odgovornosti za razvoj, krepitev partnerstva 

• povezovati spodbude »od spodaj navzgor«; razvijanje lokalnih razvojnih  iniciativ 
• aktivno sodelovanje pri oblikovanju strategij in dokumentacije, vezane na razvoj 

podeželja 
• omogočanje izobraževanja in usposabljanja z namenom povečanja zaposlitvenih 

možnosti ter razvoja na podeželju 
• omejitev bega možganov in preprečevanje nadaljnjega izseljevanja s podeželja  
• vzpostavitev inkubatorja za razvoj dopolnilnih dejavnosti 
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• omogočanje in aktiviranje nastajanja in delovanja grozdov malih podjetij in 
posameznikov  

• razvijanje pogojev za alternativne dohodkovne vire na podeželju 
• povečanje števila realiziranih samozaposlitev in registriranih dopolnilnih dejavnosti 
• zmanjševanje brezposelnosti na podeželju; delež brezposelnih žensk ter mladih  
• krepitev socialnega partnerstva in zagotavljanje enakih možnosti med spoloma. 

 
Skladno s predvidenimi aktivnostmi upravljavca in projektnih partnerjev v okviru LAS 
bo dosežen predvideni učinek skupnih aktivnosti na razvoj podeželja predvsem s: 
 

• spodbujanjem motiviranosti lokalnega prebivalstva za izkoriščanje lastnih 
razvojih potencialov in priložnosti, 

• spodbujanjem podjetniških aktivnosti na podeželju   
• spodbujanjem povezovanja kmetij med sabo ali z ostalimi subjekti z namenom 

skupnega trženja, ki bo omogočilo večjo konkurenčnost  
• spodbujanjem trajnostnega (sonaravnega) kmetovanja 
• spodbujanjem razvoja skupnih turističnih produktov ali turističnih vsebin 
• spodbujanjem ohranjanja naravne in kulturne krajine oziroma dediščine 
• ohranjanjem in posodobitvijo infrastrukture na podeželju 
• izvajanjem aktivnosti za večjo razpoznavnost projektnega območja v širšem 

prostoru 
• spodbujanjem posameznih ponudnikov  in interesnih skupin k pridobitvi 

certifikatov za trženje posameznih izdelkov in certificiranja kmetijskih pridelkov 
 

Učinek skupnih aktivnosti se bo odražal tako v ohranjanju kot v nastajanju novih 
delovnih mest na podeželju, v ohranjanju poseljenosti podeželskega prostora, v 
ohranjanju in vzdrževanju stavbnega fonda, skratka v vsestranskem in celovitem razvoju 
podeželja. 
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9. PRAVNA FORMA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (LAS)  
 
 
IZHODIŠČE: 
 
Za delovanje na področju razvoja podeželja na območju občin Koper, Izola in Piran bo 
vzpostavljeno t.i. partnerstvo, v katerem bodo predstavniki javnega, zasebnega in 
nevladnega sektorja. V ta namen je bilo potrebno skleniti dogovor za vzpostavitev 
lokalne akcijske skupine – LAS, ki bo za potrebe odločanja sestavljena iz predstavnikov 
javnega sektorja (50%) in iz predstavnikov zasebnega ter nevladnega sektorja (skupaj 
50%) in pri tem zagotoviti, da bodo vanj vključeni ključni akterji razvoja.  
 
A) Območje občin Koper, Izola in Piran  
Občine Koper, Izola in Piran (občine) so na podlagi uspešno izvedene prevertivene faze 
projekta »Po poteh dediščine« v letu 2003 potrdile, da na območju navedenih občin 
obstaja možnost priprave skupnega razvojnega programa podeželja. Občine so se avgusta 
2005 prijavile na razpis MKGP za sofinanciranje dopolnitve obstoječih Razvojnih 
programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS) za programsko 
obdobje 2007-2013. Občini Piran, kot prijavitelju, so bila z odločbo MKGP z dne 
20.9.2005 ter pogodbo št. 2311-05-000275 z dne 12.10.2005 dodeljena sredstva za 
sofinanciranje dopolnitve obstoječega razvojnega programa podeželja in ustanovitev 
lokalne akcijske skupine (LAS). V postopku za izbiro upravljalca programa, izvedenega 
v skladu z Zakonom o javnih naročilih, je bil kot upravljalec programa za dopolnitev 
obstoječega Razvojnega programa podeželja (RPP) in oblikovanje LAS, izbran 
Regionalni razvojni center Koper. V nadaljevanju se je formiral Programski odbor za 
dopolnitev RPP in oblikovanje LAS, ki ga sestavljajo predstavniki vseh občin, 
Regionalnega razvojnega centra Koper, KGZS-Zavod GO, Kmetijsko svetovalne službe 
Koper in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Piran 
 
Priprava predlogov in končna odločitev so bile naloge tako strokovnega kot političnega 
okolja, zaradi pomena priprav na novo programsko obdobje EU in s tem priprave na 
črpanje razvojnih sredstev, ki jih regija lahko realno tudi dobi. To pa le ob predpogoju 
transparentnega in odkritega dialoga, konsenza in usklajevanja vseh sodelujočih 
partnerjev. 
 
Na temelju teh zahtev je Programski odbor dne 7.6.2006 sprejel predlog o naslednji 
sestavi partnerstva, kot nosilca delovanja na področju razvoja podeželja na danem 
območju: 
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B) Sestava »organa odločanja LAS-a za obomčje občin Koper, Izola in Piran« (ime je 
lahko tudi drugačno): 
 
Sprejeta varianta predvideva, da je organ odločanja postane upravni odbor LAS-a, ki bo 
sestavlejen iz štirinajstih predstavnikov, 50% iz javnega in 50% iz zasebnega ter 
nevladnega sektorja. Sestava je naslednja:  
Javni sektor sestoji iz predstavnikov; Mestne občine Koper, Občine Izola, Občine Piran, 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - KSS Koper, Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine RS, OE Piran, Zavoda za varstvo narave RS, OE Piran, Turističnega združenja 
(3 LTO, en glas skupaj). 
 
  SKUPAJ: 50% glasov (7 glasov)  
 
 
Zasebni ter nevladni sektor sestoji iz predstavnikov: vinogradnikov, oljkarjev, 
zelenjadarjev in sadjarjev (en glas skupaj), živinorejcev, gostincev, za dopolnilne 
dejavnosti, za varstvo okolja.  
 
   SKUPAJ: 50% glasov (7 glasov) 
 
 
Predstavnika vinogradnikov določijo društva/združenja vinogradnikov, ki so k temu 
pozvana z dopisom. Predstavnika oljkarjev določijo društva/združenja vinogradnikov, ki 
so k temu pozvana z dopisom. Predstavnik kmetijske zadruge Agraria Koper je 
predstavnik zelenjadarjev in sadjarjev. Predstavnika gostincev določijo vse tri območne 
obrtne zbornice skupaj, predstavnik za področje varstva okolja je predsednik zavoda 
Terra Viva, predstavnika živinorejcev in področja dopolnilnih dejavnosti pa  predlaga 
KGZS - KSS Koper. 
 
 
C) Nosilec podpornih funkcij 
 
Regionalni razvojni center Koper (RRC) je nosilec administrativno-strokovnega 
managementa izvajanja programa LEADER v programsekem obdobju 2007-2013, vendar 
ta institucija ni vključena v oragan odločanja. Tam, kjer bo to smiselno ali optimalno, bo 
RRC tudi izvajalec programov. Predvidoma dve osebi na RRC,v vlogi finančnika in 
izvajalca, s polovičnim delovnim časom, bi bili zadolženi za izvajanje funkcij LAS-a in 
vseh povezovalnih aktivnosti, zato se sprejme akt o ustanovitvi ter poslovnik o delovanju 
izvedbene institucije. LAS se ustanovi znotraj RRC, kot shema, s podračunom.  
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Pri delovanju LAS-a je predvsem pomembno to, da se zagotovi razmerje odločanja med 
predstavniki javnega sektorja na eni strani  in predstavniki zasebnega in nevladnega 
sektorja na drugi strani v razmerju 50% : 50%. V sami diskusiji so lahko vključeni vsi 
partnerji, ko pride do glasovanja pa stopi v veljavo zahtevano razmerje. 
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10. ZAKLJUČEK 
 
 
Strategija in izvedbeni del Razvojnega programa podeželja za področje občin Koper, 
Izola in Piran sta nastali na osnovi številnih delavnic ter sestankov in na njih pridobljenih 
podatkov, ocene tržnih potreb in možnosti, ki so jo sproti podajali v projektu sodelujoči 
strokovnjaki,  opravljenih razgovorov na terenu ter na osnovi opravljenih analiz stanja in 
uskladitev mnenj številnih sodelujočih oziroma programskega odbora. Oba dela 
dokumenta izhajata iz problemov in potreb, ki so prisotni v prostoru, ki ga zajema 
program in kot taka tvorita celoto in  postavljata okvir, v katerem je združena 
problematika podeželja Slovenske Istre. Pri nastanku dokumenta je poudarek bil na do 
sedaj izvedenih projektih, določenih strokovnih podlagah in novih projektnih predlogih, 
ki so bili oblikovani med časom nastajanja razvojnega dokumenta. Le-ti so združeni kot 
ukrepi v ustreznih podprogramih. Pričujoči dokument je prvi skupni razvojni dokument 
slovenskega istrskega podeželja z opredeljeno strategijo razvoja in izvedbenim delom 
strategije do leta 2013.  
 
Pri pripravi dokumenta je poudarek bil na kmetijskemu segmentu, saj je stanje na 
podeželju ravno na področju kmetijstva v nezavidljivem položaju. To dokazuje tudi 
veliko število ukrepov, ki jih je potrebno izvajati in so v dokumentu zajeti v programih in 
podprogramih. Da bi podeželje bolje zaživelo je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje. 
Področje urejanja infrastrukture nedvomno predstavlja enega izmed pomembnih 
segmentov in ga je potrebno poudariti. Tako je v sam dokument zajeto mnoštvo tovrstnih 
podprogramov. Področje podjetništva in turizma zajema evidentiranje podjetniških 
iniciativ ter projektov, poudarek je dan predvsem na zagotavljanju ugodne podjetniške 
klime, ki bodo rezultat urejene organiziranosti podpornega okolja in nudenja ugodnih 
pogojev v obliki urejenih poslovnih con, delujočega inkubatorja ter ustreznega 
tehnološkega parka, kot najosnovnejši pogoji za razvoj podjetništva in privabljanje 
inovativnih, tržnih in donosnih programov. Dokument zaokroža področje naravne in 
kulturne dediščine, ki smo ga želeli postaviti na zanj primerno mesto zavedajoč se, da 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine omogoča kvalitetno življenje prebivalcev na 
podeželju ob istočasnem upoštevanju temeljnih načel trajnostnega, sonaravnega, 
dolgoročnega in celostnega razvoja Slovenske Istre.     
 
Za realizacijo obsežnega razvojnega programa, ki vsebuje številne projekte, je potrebno 
delovati v smislu kohezijskega duha in maksimalnega sodelovanja med ustanovljeno 
razvojno institucijo za razvoj podeželja t.i. upravljavcem razvojnega programa, lokalnimi 
skupnostmi iz programskega območja, številnimi strokovnimi institucijami, razvojnimi 
centri, regijsko razvojno agencijo, številnimi državnimi institucijami in ministrstvi, z 
namenom črpanja sredstev iz EU skladov.  
 
Izvajanju razvojnega programa podeželja je potrebno permanentno slediti z izvajanjem 
evalvacije posameznih projektov (s pomočjo opredeljenih indiakorjev) ter izdelanih 
obdobnih poročil o stanju in doseženih ciljih v posameznem podprojektu.  
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Zavedajoč se, da je razvojni program »živ« dokument, se lahko v njem, po potrebi, 
sprejemajo ustrezne spremembe in dopolnitve v smislu novonastalih ukrepov ter v smeri 
zastavljenih ciljev razvojnega programa. 
Razvojni program predstavlja osnovni okvir za tržne in uspešne poti razvoja podeželja. 
Njegov cilj je vzpostaviti pogoje ter omogočiti in vzpodbuditi gospodarski in socialni 
razvoj programskega področja, obenem pa preprečiti negativne posledice opuščanja 
kmetijskih dejavnosti, demografske ogroženosti in gospodarskega razvoja na naravno in 
bivalno okolje ter podati usmeritve gospodarskega ter socialnega razvoja s prostorskimi  
možnostmi oziroma naravnimi in kulturnimi potenciali področja.  
 
Na osnovi Odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje dopolnitve razvojnega 
programa podeželja in ustanovitve lokalne akcijske skupine (LAS), št. odločbe 328-
103/2005 (38, dne 20. 09. 2005 ter glede na izvedene potrebne aktivnosti v smislu 
izpolnitve načrtovanih nalog v prijavi na dopolnitev razvojnega programa podeželja in 
vzpostavitev LAS, bo le-ta ob pridobitvi mandata s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dobil dokončno potrditev o statusu lokalne akcijske skupine kot 
bodočega partnerja v zvezi z aktivnostmi LEADER za programsko obdobje 2007 – 3013.  
 
Celoten programski odbor je prepričan, da je z aktivnostmi LAS potrebno pričeti takoj, 
obenem pa pridobiti dokončno potrditev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, v zvezi z njegovim statusom. LAS bo tako lahko suvereno deloval v svojem 
programskem okolju, z namenom, da se obstoječe stanje razvoja prične ugodno in 
pravilno spreminjati, nenazadnje pa tudi zaradi boljših možnosti črpanja sredstev, ki so na 
voljo za dano območje.   
 
Pri nastajanju dokumenta Razvojni program podeželja za področje občin Koper, Izola in 
Piran je sodeloval programski odbor, v naslednji sestavi:  
 

• Karmen Vidak Forte in Milena Godnič, Občina Piran 
• Srečko Gombač, Turistično gospodarsko združenje Izola 
• Drago Bratož, Mestna občina Koper 
• Giuliano Nemarnik in Heidi Olenik, Regionalni razvojni center Koper 
• Dr. Marko Koščak, Studio MKA 
• Marijan Čeligoj, Studio MAJ 
• Miran Sotlar in Darja Zadnik, KGZS-Zavod GO, KSS Koper  
• Eda Benčič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Piran 
• Alojz Drašler, Biotehniška fakulteta Ljubljana 

 
 
Ob zaključku izdelave Razvojnega programa podeželja za območje občin Koper, Izola in 
Piran, se Regionalni razvojni center Koper, v vlogi izvajalca, zahvaljuje vsem članom 
programskega odbora, udeležencem petnajstih delavnic in strokovnjakom, ki so 
prispevali k izdelavi pričujočega dokumenta z željo, da bi tudi v bodoče lahko učinkovito 
sodelovali.  
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