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Uvodni nagovor

Kazalo
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Uroš Slamič

Pred vami je Regionalni razvojni program Južne Primorske za programsko
obdobje 2007–2013, v katerem so začrtane glavne razvojne smernice regije
v prihodnjih sedmih letih. Regija se bo prvenstveno usmerila v izboljšanje
svojega gospodarskega položaja, predvsem v primerjavi s sosednjo Furlanijo-Julijsko krajino. Do izteka obdobja bo dokončno vzpostavila tudi
osnovno okoljsko infrastrukturo za ravnanje z odpadki, odvajanje in
čiščenje odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo in trajnostno mobilnost. Izgradnja osnovne okoljske infrastrukture je ena od obveznosti Slovenije kot
članice Evropske unije, prav tako kot zmanjševanje onesnaževanja okolja.
Gospodarski razvoj regije bo temeljil na ustrezno izobraženih in usposobljenih kadrih, zato bo veliko pozornosti usmerjene v razvoj človeških
virov. Izobraževalni programi bodo sledili potrebam gospodarstva. S projekti, predvidenimi v Regionalnem razvojnem programu, si bomo prizadevali odpraviti neskladje med željami podjetij po kadrih in razpoložljivi
delovni sili. Južna Primorska je turistična regija, zato smo predvideli
čim bolj enakomeren in povezan razvoj turizma v vseh njenih delih. V
posebnih projektih je začrtan razvoj podeželja. Preprečiti želimo, da bi
mladi še naprej odhajali iz vasi in iskali delo v mestih ali prestolnici. Z
vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture bodo tudi podeželju dani pogoji za
razvoj podjetništva, turizma in drugih dejavnosti.
Z dosego zastavljenih ciljev bomo uresničili vizijo, v kateri smo predvideli
gospodarsko uspešno regijo, vendar ob upoštevanju načel trajnostnega
razvoja ter ohranjanja naravnih in kulturnih bogastev. Verjamemo, da
nam bo s skupnimi močmi, preudarnim in usklajenim načrtovanjem
razvoja to tudi uspelo.

Vojko Čok

					
		

Uroš Slamič, župan Občine Komen,
predsednik Sveta južnoprimorske regije

Vojko Čok, predsednik uprave Banke Koper d.d.,
predsednik Regionalnega razvojnega sveta južnoprimorske regije
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Uvod

1 Ozadje

2 Organi
regije

Regionalni razvojni program Južne Primorske (v nadaljevanju RRP) je skupni projekt
osmih južnoprimorskih občin, ki obsegajo območja Slovenske Istre (občine Izola,
Koper in Piran), Krasa (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana) in Brkinov (občina Ilirska Bistrica). V njem so opredeljene glavne razvojne naloge, prednostni regionalni programi, programi čezmejnega sodelovanja, razvoja slovenske
manjšine v zamejstvu in avtohtone italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Namen
programa je spodbujati skladen regionalni razvoj na področjih gospodarstva, prostora in družbenih storitev. To naj bi pripomoglo k zmanjšanju razlik v razvoju med
regijami, preprečilo nastajanje novih območij z večjimi razvojnimi problemi, zajezilo
beg možganov in izseljevanje prebivalstva, prispevalo k varovanju okolja, narave in
kulturne dediščine ter drugega javnega dobrega.

Glavni organi regije so Svet regije, Regionalni razvojni svet in Regionalna razvojna
agencija (RRA).
Svet regije sestavljajo župani osmih južnoprimorskih občin: Divače, HrpeljaKozine, Ilirske Bistrice, Izole, Komna, Mestne občine Koper, Pirana in Sežane. Svet
regije opravlja več nalog. Med drugim sprejema RRP in potrjuje njegov izvedbeni
načrt, potrjuje kriterije prioritetnih regionalnih razvojnih projektov, predstavlja
regijo in sodeluje z regijami drugih držav. Svet regije ima predsednika in namestnika predsednika, ki se letno izmenjujeta po abecednem vrstnem redu občin.
Regionalni razvojni svet južnoprimorske regije sestavlja 20 članov: osem predstavnikov občin, osem predstavnikov gospodarstva ter po en predstavnik italijanske
narodne skupnosti, upravljalcev zavarovanih območij, sindikatov in nevladnih
institucij.
Regionalna razvojna agencija Južna Primorska spremlja izvajanje RRP-ja, usmerja
aktivnosti povezane z njegovim uresničevanjem in ugotavlja dosežene rezultate
v okviru potekajočih projektov. Pri svojem delu sodeluje z ostalimi razvojnimi
institucijami v regiji.
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Ključne ugotovitve
analize stanja

Južna Primorska je v primerjavi s statističnimi regijami po vrsti socio-ekonomskih
kazalnikov med najuspešnejšimi v Sloveniji. Kljub temu se sooča s številnimi razvojnimi problemi, ki jih v preteklih letih ni uspela rešiti.
Eden od pomembnih ciljev RRP-ja za Južno Primorsko za obdobje 2002–2006 je
tako bilo zmanjševanje razlik med Slovensko Istro in kraško-brkinskim območjem.
V kratkem obdobju izvajanja RRP-ja se razlike sicer niso odpravile, vendarle pa
nekateri kazalniki kažejo, da se zmanjšujejo. Nekoliko se je namreč zaustavilo
upadanje števila prebivalstva na kraško-brkinskem območju, ki pa še vedno
stagnira. Rast prebivalstva Južne Primorske je posledica priselitev, saj je naravni
prirastek, razen v občini Izola, povsod negativen. Pospešeno staranje prebivalstva
je proces, ki je zajel celotno Slovenijo in ni pričakovati, da se bo zaustavil.
Stopnja registrirane brezposelnosti se je po letu 2001 zmanjšala na celotnem
območju Južne Primorske, razen v občini Divača. Razlike med Slovensko Istro in
kraško-brkinskim območjem pa so se minimalno povečale.
Poslovanje gospodarskih družb na kraško-brkinskem območju je še vedno slabše
kot v Slovenski Istri, kar je tudi posledica močnega gospodarskega centra v Kopru. Kljub temu se poslovanje izboljšuje tudi na kraško-brkinskem območju in po
deležu čistih prihodkov ustvarjenih na tujih trgih je omenjeno območje že prehitelo Slovensko Istro. Ekonomska moč gospodarskih družb na Krasu in v Brkinih je
še vedno šibka, vendar se je razlika med kraško-brkinskimi občinami in občinami
Slovenske Istre nekoliko zmanjšala.
Komunalne odpadne vode najbolj obremenjujejo vode v regiji. Osnovni vir pitne
vode v Slovenski Istri predstavlja reka Rižana, ki izvira v Hrastoveljski dolini. Izvir
Rižane je glavni in edini lastni vir za vodooskrbo Slovenske Istre in je izrazito
kraškega značaja. Vodozbirno območje obsega 247 km2, pretežno ga sestavljajo
dobro razviti podzemni kraški sistemi velike propustnosti. Kraški vodovod in
vodovod v občini Ilirska Bistrica dolgoročno razpolagata z zadostnimi količinami
vode, vododeficitaren pa je Rižanski vodovod. Kraški vodovod nima zagotovljene varnosti oskrbe, ker ima 120 naselij možnost oskrbe samo iz vodnega vira v
Klaričih.
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Najpomembnejši viri onesnaževanja zraka so industrija, promet in kurišča. Industrija in promet onesnažujeta zrak celo leto. Za onesnaževanje zraka iz prometa
so značilna tedenska in sezonska nihanja. Največje emisije so poleti ob koncih
tedna, ko je promet najgostejši.
Naraščanje števila avtomobilov povzroča čedalje večje težave predvsem na gosto
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urbaniziranih območjih. Več je hrupa, prometna varnost je slabša, veliko prostora
je namenjenega parkirnim površinam na lokacijah, ki bi jih lahko bolj smiselno
uporabili. Dostop do prometnih storitev za šolajočo se mladino in starejše (število
slednjih v regiji narašča) je slabši, stroški urejanja prometa v občinah pa se
povečujejo.
Enega glavnih problemov v občinah predstavlja zapolnjenost odlagališč odpadkov.
Občine so podpisale pogodbo o sodelovanju, s katero so se zavezale, da bodo na
svojem območju ravnale z odpadki v skladu s skupnimi izhodišči, usmeritvami,
strokovnimi podlagami in projekti. V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in
prostor bodo občine usklajevale razvoj in naložbe na področju ravnanja z vsemi
vrstami odpadkov.

Osnovni podatki o regiji (2005)
Površina (v km2)
Število občin
Število prebivalcev
Gostota poselitve
Stopnja rasti prebivalstva (1991-2005) (%)
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
Število delovnih mest
Izvozna usmerjenost (2004) (%)

1.524
8
119.475
78
6,4
7,7
46.875
29,9

Vir: Janja Pečar: Socioekonomaska analiza območja Južne Primorske, delovno gradivo za pripravo RRP,
marec 2006.
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Vizija in razvojne
prioritete regije
Vizija regije

1.1
Vizija regije

Južna Primorska, gospodarsko uspešna regija z najvišjo kakovostjo
življenja na severnem Jadranu, ki temelji na trajnostnem razvoju ter
naravnih in kulturnih bogastvih.

1.2
Dolgoročna
cilja regije

-

Južna Primorska, gospodarsko

-

uspešna regija z najvišjo

Regija bo do konca leta 2013 povečala dodano vrednost na prebivalca na
20.000 EUR in tako zmanjšala zaostanek za sosednjo italijansko regijo Furlanijo-Julijsko krajino.
Regija bo do konca leta 2013 dokončala vzpostavljanje osnovne okoljske infrastrukture za ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrbo
s pitno vodo in trajnostno mobilnost.

kakovostjo življenja na
severnem Jadranu, ki temelji
na trajnostnem razvoju
ter naravnih in kulturnih
bogastvih.

1.3
Prednostni
nalogi
regije

1.3.1 Znanje in tehnologija za razvoj gospodarstva
V regiji je, tako kot drugje v Sloveniji, preveč ljudi z visoko izobrazbo, ki zaradi
strukture gospodarstva ne morejo dobiti zaposlitve. V zadnjih letih je bilo premalo narejenega za podporo prestrukturiranju gospodarstva v tiste panoge, ki zahtevajo višje tehnologije, višjo dodano vrednost in zaposlovanje visoko izobraženih
kadrov. Z ustanovitvijo Univerze na Primorskem je regija dobila institucijo, ki
se lahko v prihodnje hitro odziva na izzive globalne konkurenčnosti s prilagajanjem izobraževalnih programov potrebam gospodarstva in obratno. Z razvojem
tehnološkega parka in inkubatorja pa bo mogoče hitreje doseči povezavo med
izobraževalnimi institucijami in podjetji. Regija bo zato pripravila in izvedla
projekte tehnološkega parka, inkubatorja, poslovnih con, povezovanja podjetij in
razvoja novih sodobnih izobraževalnih programov.

1.3.2 Infrastruktura za trajnostni razvoj
Regija namerava poleg tehnološkega razvoja do konca programskega obdobja
pripraviti in izvesti projekte s področij varstva okolja, transportne infrastrukture, oskrbe z vodo in druge podobne projekte. Tako si bo zagotovila dolgoročno
konkurenčno prednost, saj se bo kakovost življenja bistveno izboljšala. Če pri tem
upoštevamo še ugodne podnebne pogoje, se bo Južna Primorska lahko ponašala s
prijetnim bivanjskim okoljem na severnem Jadranu. Tudi zaradi tega so v RRPju predvidene velike investicije v okoljske in transportne projekte, s katerimi bo
regija dosegla cilj na tem področju.
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Programi, ukrepi
in aktivnosti RRP

Gospodarstvo

2

Gospodarstvo, kot eden od temeljev razvoja regije, bo v prihodnjih letih moralo začeti in tudi izpeljati nov razvojni preboj, da bi tako postalo globalno
konkurenčno. Temeljna prvina razvoja gospodarstva so ustvarjalni, izobraženi
ljudje, ki nenehno skrbijo za osebni razvoj. Edini generator zaposlovanja pa je
dodana vrednost, ki jo bo treba povečati in s tem ustvariti nova delovna mesta.
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Cilja tega programa sta:
1. Višja dodana vrednost na enoto proizvoda/storitve
2. Več delovnih mest

Ukrep 1: Povezovanje za tehnološki razvoj
Aktivnosti:
- Podpora razvoju podjetij
- Razvoj proizvodov in storitev
- Povezovanje za nastope na trgih
Indikativni projekti: Tehnološki park; Izgradnja poslovnih con; Razvoj
finančnih instrumentov za start-up in spin-off podjetja; Spodbujanje podjetniške
inovacijske kulture; Krepitev regionalnih razvojnih potencialov (IN-PRIME);
Storitve podpornega okolja.

Ukrep 2: Povezanost regije navzven

Gospodarstvo
Človeški viri
Podeželje, kmetijstvo,
ribištvo in gozdarstvo
Okolje in okoljska
infrastruktura

Aktivnosti:
- Cestna prometna infrastruktura
- Železniška prometna infrastruktura
- Pomorska infrastruktura
- Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij
Indikativni projekti: Izgradnja oziroma modernizacija cestnega omrežja;
Turistično-gospodarska cesta Adrialpika; Drugi železniški tir; Pomorski potniški
terminal; Multimodalni logistični center; Razvoj regionalne informacijsko-komunikacijske hrbtenice.

Ukrep 3: Razvoj turističnih storitev
Aktivnosti:
- Turistična in podporna infrastruktura
- Povezovanje in razvoj storitev v turizmu ter vzpostavitev destinacijske

Regionalni razvojni program
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Ukrep 2: Učinkovite in kakovostne družbene storitve

upravljavske organizacije z upravljanjem območij naravnih vrednot za
trajnostni razvoj turizma

Aktivnosti:
- Izboljšanje dostopnosti družbenih storitev za celotno prebivalstvo
- Spodbujanje in krepitev odprte, strpne in solidarne družbe
- Razvoj in povezovanje kulturnih dejavnosti
- Krepitev čezmejnega prostora in mednarodne razpoznavnosti

Indikativni projekti: Tematske poti; Postavitev avtokampov; Ureditev promenade ob celotni dolžini obale; Ureditev kolesarske mreže; Upravljanje regije kot
destinacije; Razvoj turističnih subregionalnih destinacij (Brkini, Slovenska Istra);
Razvoj čezmejne turistične destinacije Kras (Carso).

V sodobnem svetu je področje človeških virov izjemnega pomena za kakovosten
in trajnostni družbeni in gospodarski razvoj. Oba sledita t.i. »mehki infrastrukturi«, torej se ne nanašata več le na produktivnost in delo, temveč sta usmerjena v družbo, temelječo na znanju. Zato je potrebno posvetiti večjo pozornost
in namenjati sredstva vseživljenjskemu učenju, interdisciplinarnosti znanja,
izobraževalnemu in raziskovalnemu sistemu ter informacijsko-komunikacijskim
tehnologijam. Izobraževanje, razvijanje inovacijskih sposobnosti, povezava med
gospodarstvom in izobraževalno ter raziskovalno sfero, krepitev raziskovalne
infrastrukture ter učinkovitost družbenih storitev so dejavniki, ki oblikujejo kvalitetne človeške vire.
Cilja tega programa sta:
1. Vzpostavitev družbe znanja za trajnostni razvoj regije
2. Višja raven kakovosti življenja

Ukrep 1: Znanje za gospodarstvo
Aktivnosti:
- Poklicno in vseživljenjsko učenje
- Univerzitetno izobraževanje in raziskovanje
- Razvoj infrastrukture
Indikativni projekti: Širitev ponudbe programov za dvigovanje ravni pisnih in
drugih temeljnih spretnosti in programi za osipnike in marginalizirane skupine
ljudi; Razvoj in širitev mreže informacijskih in svetovalnih storitev ter storitev
poklicne orientacije in razvoj mreže javno dostopnih točk vseživljenjskega učenja;
Center za poklicno in vseživljenjsko izobraževanje; Regionalna štipendijska
shema; Ustanovitev univerzitetnega kampusa; Izboljšanje in višanje ponudbe
študijskih programov; Regionalni čezmejni center za design na Univerzi na Primorskem; Ustanovitev Centra mediteranskih kultur; Podporne ustanove univerzitetnega izobraževalnega sistema; Študentski kampus v Kopru.

Indikativni projekti: Celostni razvoj socialne oskrbe; Celostni razvoj
zdravstvenih storitev; Celostni razvoj športno-rekreacijskih dejavnosti; Izboljšanje
prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti; Trženje kulturne dediščine;
Vzpostavitev mreže kulturnih ustanov; Skupna promocija in sodelovanje;
Razvojne možnosti manjšinskih identitet; Medkulturna komunikacija.

Podeželje, kmetijstvo,
ribištvo in gozdarstvo

Človeški viri
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Podeželje lahko z valorizacijo tipičnih pridelkov, izdelkov in prehrane ter z dvigom kakovosti poveča donosnost kmetijstva in pozitivno učinkuje na razvoj. V ta
namen je potrebno uvajati sodobne tehnologije in znanja, razvijati nove produkte
in storitve, okrepiti integracijo med pridelavo, predelavo in trženjem, uveljavljati
certifikate kakovosti, porekla in blagovne znamke območja. Pomemben dejavnik
razvoja je lahko tudi turizem, predvsem z vidika kulturne dediščine. Ribištvu je
potrebno nuditi prave infrastrukturne in storitvene pogoje za zagotavljanje gospodarnosti te dejavnosti.
Cilji tega programa so:
1. Višja dodana vrednost proizvodov/storitev
2. Ohranjeno število prebivalstva na podeželju
3. Razvoj podeželja na osnovi trajnostnih oblik kmetijstva, gozdarstva in
turizma

Ukrep 1: Povezovanje ponudbe s trgi
Aktivnost:
- Povezovanje pridelave s predelavo pri razvoju novih produktov in storitev,
vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti, trženje
Indikativni projekti: Urejanje prometa z ribo; Ureditev tržnice; Zaščita tipičnih
pridelkov in izdelkov, trženje in promocija; Razpršeni hotel; Razvoj podeželja na
čezmejnem območju Krasa (Carso).

Regionalni razvojni program
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Ukrep 2: Razvoj novih, ohranjanje tradicionalnih proizvodov in storitev, spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja,
ohranjanje poseljenosti
Aktivnost:
- Spodbujanje modernizacije kmetijskih gospodarstev
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Indikativni projekti: Diverzifikacija kmečkih gospodarstev, razvoj dopolnilnih
dejavnosti, tudi ribištva; Agrarne operacije; Spodbujanje investicij v kmetijska
gospodarstva s sofinanciranjem urejanja prostorov in opreme za primarno kmetijsko pridelavo; Sonaravno kmetovanje; Ureditev objektov za predelavo.

Ukrep 3: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov
Aktivnost:
- Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov
Indikativna projekta: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov; Povečanje
protipožarne varnosti v naravi.

Okolje in okoljska
infrastruktura

Regionalni razvojni program
Južne Primorske

Področje varstva okolja je ključnega pomena za kakovostno življenje posameznika in celotne skupnosti ter za uspešen razvoj gospodarstva. Prednostna naloga
programa je trajnostna mobilnost oziroma urejanje prometa tako, da bo ta kar
najmanj obremenjeval okolje in prostor, v katerem živimo. Poleg stalnih tem
razvoja okoljske infrastrukture (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje
z odpadki, oskrba s pitno vodo, kar je zlasti potrebno na podeželju) pa v tem
programu veliko pozornost namenjamo učinkovitosti javnih storitev, ki morajo
zagotavljati kakovostne življenjske pogoje ob učinkovitem poslovanju in zagotavljanju kakovostnih storitev za uporabnike.
Cilji tega programa so:
1. Manjši vplivi na okolje in naravo
2. Učinkovite javne storitve
3. Okrepiti trajnostni razvoj obalnega območja

Ukrep 1: Trajnostna mobilnost v regiji (medregionalna,
regionalna, na ravni somestja)
Aktivnost:
- Vzpostavitev trajnostne mobilnosti
Indikativni projekt: Vzpostavitev sistema trajnostne mobilnosti v regiji.

Ukrep 2: Učinkovite javne storitve (odpadne vode, pitna
voda, odpadki)
Aktivnost:
- Okoljska infrastruktura v območjih poselitve in gospodarstva
Indikativni projekti: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo, posodobitev
vodovodnih sistemov za zmanjšanje izgub in zamenjava vodovodnega omrežja
iz azbestno-cementnih cevi; Spodbujanje zmanjševanja onesnaženosti in količin
odpadnih voda; GOJUP – gospodarjenje z odpadki Južne Primorske; Sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Regionalni razvojni program
Južne Primorske
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Ukrep 3: Učinkovito načrtovanje v prostoru z regionalnimi
podpornimi aktivnostmi
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Aktivnosti:
- Krepitev trajnostnega razvoja in kakovosti bivanja v naseljih, revitalizacija mest, naselij, vaških jeder
- Krepitev upravljanja in tehnološke opremljenosti
- Priprava in sprejem novih prostorskih planov
Indikativni projekti: Revitalizacija urbanih in ruralnih naselij ter krepitev trajnostnega razvoja; Informacijsko-komunikacijska podpora na področju okolja in
urejanja prostora; Priprava skupnih strokovnih podlag občin za prostorske akte.

Ukrep 4: Sodelovanje z državo pri skupnih nalogah
Aktivnosti:
- Ohranjanje narave in biodiverzitete
- Varstvo, raba in urejanje voda
- Upravljanje z okoljem Južne Primorske
Indikativna projekta: Vzpostavitev upravljanja in povezovanje zavarovanih
območij; Načrt upravljanja z okoljem za območje Južne Primorske.

Ukrep 5: Energetika
Aktivnost:
- Regionalna energetska zasnova in ukrepi za učinkovitejšo rabo energije
Indikativni projekt: Izdelava energetskih zasnov občin v regiji in izvedba ukrepov.

Ukrep 6: Upravljanje z obalnim območjem
Aktivnosti:
- Vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva
- Priprava prostorske in projektne dokumentacije
- Izvedba prioritetnih investicij
- Vzpostavitev podpornih ukrepov
Indikativni projekt: Priprava in uskladitev podpornih ukrepov upravljanja z obalnim območjem.

3

Ocena javnofinančnega okvira
za izvajanje RRP
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3.1
Obseg
projektov

Regija je indikativno evidentirala za več kot 510 milijonov evrov projektov. Stopnja
njihove pripravljenosti je zelo različna, večina pa jih še ni pripravljenih. Regija bo
ustanovila sklad za financiranje priprave tistih projektov, s katerimi se bo lahko
potegovala za sredstva iz evropskih strukturnih skladov. Sklad bodo ustanovile
občine skupaj z gospodarstvom.

3.2
Viri
financiranja
projektov

V indikativni izračun niso všteti projekti, ki jih bo izvajala država in so v njeni
pristojnosti, imajo pa pomemben vpliv na razvoj regije. To so predvsem projekti
železniškega omrežja, cestnega in pomorskega prometa ter drugi podobni projekti.
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Programi

Ukrepi RRP

(%)
Stopnja
javnega
sofinanciranja
0=2/1

Povezovanje za tehnološki razvoj
GOSPODARSTVO Povezanost regije navzven
Razvoj turističnih storitev

Regija bo pritegnila k financiranju projektov še gospodarstvo in druge zasebne
finančne vire, ki naj bi prinesli še dodatnih 140 milijonov EUR.

ČLOVEŠKI VIRI

PODEŽELJE,
KMETIJSTVO,
RIBIŠTVO IN
GOZDARSTVO

OKOLJE IN
OKOLJSKA
INFRASTRUKTURA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
			
					
		
Javna sredstva skupaj			
		
Državna in lokalna sredstva
EU sredstva		
Zasebni
Skupaj
Drugi viri javnoRegionalni
Razvoj
stroški po
Državni proračuni Lokalni
Skupaj javna
Kohezijski podeželja programi zasebnega
ukrepih
proračun
sredstva
ESS
sklad in ribištvo
EU partnerstva
ESRR
ESRR proračuni

Skupaj
stroški
programov

1=2+11 2=3+4+5+6+7+8+9+10

72.000

51.000

3.075

71,58

9.500

6.800

800

37.500

25.400

5.000

28.925

14.000

21.000
2.700

6.000

2.250

1.000

12.150

7.000

2.000

1.000

12.550

5.000

18.000

5.000

23.570

7.000

10.000

Znanje za gospodarstvo

82,51

83.500

68.900

23.350

5.000

Učinkovite družbene in kakovostne storitve

82,39

75.850

62.490

10.320

9.600

Povezovanje ponudbe s trgi

49,44

18.000

8.900

900

Razvoj novih, ohranjanje tradicionalnih proizvodov in storitev, spodbujanje
naravi prijaznega kmetovanja, ohranjanje
poseljenosti

13,79

29.000

4.000

500

Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov

14,29

3.500

500

500

Trajnostna mobilnost v regiji

66,67

30.000

20.000

2.000

Učinkovite javne storitve

80,22

138.000

110.700

9.400

Učinkovito načrtovanje v prostoru z regionalnimi podpornimi aktivnostmi

78,87

7.100

5.600

800

Sodelovanje z državo pri skupnih nalogah

100,00

2.750

2.750

Energetika

100,00

1.500

80,00

Upravljanje z obalnim območjem
SKUPAJ

1

70,83
67,73

Poleg tega bodo lokalne skupnosti morale v vseh teh letih prispevati 134 milijone
EUR, medtem ko naj bi iz državnega proračuna za izvedbo regionalnih razvojnih
programov namenili 56 milijonov EUR.
Po okvirnem izračunu je iz drugih ukrepov strukturne politike mogoče pridobiti
še dodatnih 33 milijonov EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 30 milijonov EUR iz Evropskega socialnega sklada in 65 milijonov EUR iz Kohezijskega
sklada ter skoraj 20 milijonov EUR iz kmetijskega in ribiškega sklada ter drugih
evropskih virov. Ta sredstva so predvsem odvisna od kakovosti projektov in njihovega izvajanja.

Finančni okvir Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske
2007–2013 po ukrepih (v 000 EUR)
0

Regija lahko pričakuje iz ukrepa Regionalni razvojni programi v sklopu Evropskega sklada za regionalni razvoj 31 milijonov EUR od leta 2007 do 2013.
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4

Čezmejno
sodelovanje

Institucije v regiji so se že doslej dejavno vključevale v projekte čezmejnega
sodelovanja, predvsem z Italijo na predpristopnih programih, po letu 2004 pa se
je sodelovanje razširilo tudi na Hrvaško z Interregom IIIA SLO/HU/CRO ter se še
povečalo z italijansko stranjo z Interregom IIIA SLO/IT. Skupni projekti so potekali na vseh področjih, posebej pa lahko izpostavimo gospodarstvo, izobraževanje,
turizem, kulturo in okolje. Vanje je bilo vključenih veliko subjektov: občine, Regionalna razvojna agencija, fakultete in izobraževalne ustanove, lokalni razvojni
centri, zbornice, društva ipd.
V prihodnje namerava regija še aktivneje delovati na projektih, ki bodo podpirali
doseganje ciljev regije, predvsem na projektih skupnega načrtovanja in upravljanja prostora, sodelovanja v prometu, predvsem javnem transportnem sistemu,
ter na projektih visokega šolstva in raziskav. To so vsebine, ki postajajo vse bolj
pomembne predvsem z vidika učinkovitosti javnih storitev in zagotavljanja
kakovostnega življenjskega okolja. Poleg teh bo pri čezmejnem sodelovanju še
vedno ostala ključna vsebina sodelovanje med ljudmi, saj sta prav kulturna in
medčloveška izmenjava zagotovili za dolgoročno sodelovanje regije kot celote.
Regija bo v naslednjem programskem obdobju dejavna tudi v širših jadranskih
povezavah, saj jo na ta prostor vežejo tako skupne razvojne dileme kot tudi
možnosti razumevanja ter prenosa novih storitev in tehnologij.
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Prioriteta RRP Južne
Primorske 2007–2013

Prioriteta OP Slovenija – Italija 2007–2013

Prioriteta OP Slovenija –
Hrvaška 2007–2013

Gospodarstvo

- povečanje konkurenčnosti MSP
- promocija gospodarstva, ki temelji na
znanju
- povečanje čezmejnega sodelovanja

Konkurenčnost ekonomije:
- turizem in razvoj
podeželja
- razvoj podjetništva

Človeški viri

- povečani sistemi komuniciranja
- povečanje kakovosti življenja skozi
koordiniran razvoj zdravja in sistemov, ki prispevajo k izboljšanju
počutja
- povečanje zaposlitvenih možnosti
s koordinacijo povečanega
izobraževanja in sistema
izobraževanja

Trajnostno upravljanje in
razvoj:
- varstvo narave, kulture
in trajnostni razvoj
Sobivanje na zunanji meji
EU:
- ukrepi čezmejnega
sodelovanja in izmenjava izkušenj

Podeželje, kmetijstvo,
ribištvo in gozdarstvo

- ohraniti in povezati znanje na
področju kulturne dediščine in
izboljšanje kulturne izmenjave
- skupen razvoj turističnih potencialov

Gospodarska
konkurenčnost:
- razvoj turizma in
podeželja

Okolje in okoljska
infrastruktura

- zaščita biodiverzitete in zagotavljanje
trajnostnega upravljanja naravnih
virov
- varstvo okolja pred naravnimi
nesrečami in onesnaženjem
- povečana raba obnovljivih virov
energije in učinkovita raba energije
- izboljšanje dostopnosti in transportnih sistemov in povečanje integracije
med mesti in podeželjem

Trajnostno upravljanje in
razvoj:
- varstvo narave, kulture
in trajnostni razvoj
- varstvo okolja
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Celotna verzija Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 2007–2013
je dostopna na spletni strani www.rrc-kp.si.

