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POVZETEK 
 
Glavna cilja regije do leta 2013 sta povečanje gospodarske moči in ureditev osnovne okoljske 
infrastrukture. Da bi dosegli ta dva cilja predlagamo 13 ukrepov. Program je podobno kot prejšnji 
razdeljen na 4 programe: gospodarstvo; človeški viri; podeželje, kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo 
ter okolje in okoljska infrastruktura.  
 
Dolgoročna cilja regije sta: 
 

 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 
tajnostno mobilnost.  
  
Posebej pa v regionalnem razvojnem programu kot prednostni nalogi izpostavljamo okoljsko 
ustreznost regije ter znanje in tehnološki razvoj, ki bosta temelj razvoja.  
 

Znanje in tehnološki razvoj 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 smo 
naredili premalo za podporo 
prestrukturiranju gospodarstva v 
tiste panoge, ki zahtevajo višje 
tehnologije, višjo dodano 
vrednost in zaposlovanje visoko 
izobraženih kadrov. Z 
ustanovitvijo Univerze na 
Primorskem smo dobili 
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 bomo povezavo med izobraževalnimi institucijami in podjetji lahko še hitreje 
dosegli. Regija bo zato pripravila in izvedla projekte tehnološkega parka, inkubatorja, poslovnih 
con, povezovanja podjetij in razvoja novih, sodobnih izobraževalnih programov. 

Infrastruktura za trajnostni razvoj  

Poleg tehnološkega razvoja pa namerava regija do konca tega programskega obdobja pripraviti in 
izvesti vse projekte s področij varstva okolja, transportne infrastrukture, oskrbe z vodo in druge 
podobne projekte.  Na ta način bo regija zagotovila svojo dolgoročno konkurenčno prednost, saj 
bo kakovost življenja na najvišji ravni, kar bo ob ugodnih klimatskih razmerah predstavljalo 
najboljše okolje za življenje v Sloveniji in širši okolici. Tudi zaradi tega so v programu določeni 
veliki investicijski projekti za okolje in transport, s katerimi bo regija dosegla cilj na tem področju.  
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UVOD 
1 Ozadje 
Regionalni razvojni program Južne Primorske bo opredelil glavne razvojne naloge osmih občin: 
Divače, Hrpelja-Kozine, Ilirske Bistrice, Izole, Komna, Mestne občine Koper, Pirana in Sežane. 
Dokument obsega strateški in izvedbeni del. Določa prednostne regionalne programe, programe 
čezmejnega sodelovanja, razvoja slovenske manjšine v zamejstvu in avtohtone italijanske narodne 
skupnosti v Sloveniji. Regionalni razvojni program Južne Primorske je skupni projekt osmih 
južnoprimorskih občin, ki obsegajo območje Slovenske Istre, Krasa in Brkinov. Namen 
programa je, spodbujati skladen regionalni razvoj. Na ta način naj bi se doseglo uravnotežen 
gospodarski, socialni in prostorski razvoj, zmanjšalo razlike 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. 

2 Organi regije 
Svet južnoprimorske regije je bil ustanovljen na 6. seji Sveta Regionalne razvojne agencije Južna 
Primorska 18. novembra 2005. Svet regije sestavljajo županje in župani osmih južnoprimorskih 
občin. Predsednica je v letu 2006 izolska županja Breda Pečan, njen namestnik pa je komenski 
župan Uroš Slamič. Njun mandat traja eno leto.  
 
Svet regije opravlja več nalog. Med drugim sprejema regionalni razvojni program in potrjuje 
njegov izvedbeni načrt, potrjuje kriterije prioritetnih regionalnih razvojnih projektov, predstavlja 
regijo in sodeluje z regijami drugih držav.  
 
Regionalni razvojni svet južnoprimorske regije se je sestal na ustanovni seji 22. februarja 2006. 
Sestavlja ga 20 članov: osem predstavnikov občin, osem predstavnikov gospodarstva ter po en 
predstavnik italijanske narodne skupnosti, upravljalcev zavarovanih območij, sindikatov in ostalih 
nevladnih institucij. Predseduje mu predsednik uprave Banke Koper Vojko Čok, podpredsednica 
pa je direktorica Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov Vlasta Trebec Sluban. Njun 
mandat je enak programskemu obdobju, za katerega se pripravljata državni razvojni program in 
regionalni razvojni program.  
 
V okviru regionalnega razvojnega sveta delujejo štirje odbori: odbor za človeške vire, ki ga vodi 
dr. Milan Bufon, odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, ki ga vodi Janez Nučič, odbor za 
gospodarstvo, ki ga vodi Marjan Mateta, ter odbor za razvoj podeželja, ki ga vodi Vlasta Trebec 
Sluban.  

3 Regionalni razvojni program Južne Primorske 2002-2006 
Vizija, ki jo je oblikovala projektna skupina programa za preteklo programsko obdobje,  je 
postavila v ospredje zadovoljne ljudi v razpoznavni, gospodarsko uspešni severnojadranski regiji, 
ki bodo cenjeni po ustvarjalnih odgovorih na socialne in okoljske izzive globalizacije. 
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Glavni cilji so bili naslednji: povečati ekonomsko moč v regiji, izboljšati izobraženost 
prebivalstva, povečati blaginjo prebivalstva in kakovost življenja, varovati okolje in kulturno 
dediščino, zagotavljati trajnostni razvoj, zmanjšati razlike v razvitosti med deli regije in povezovati 
razvojne akterje. 
 
Opredeljenih je bilo pet prednostnih področij razvoja: gospodarstvo, človeški viri, gospodarska 
infrastruktura, okolje in prostor ter krepitev institucij in sodelovanja za regionalni razvoj. 
 
Razvoj gospodarstva v regiji naj bi dosegli s povečanjem konkurenčnosti podjetij in naložb, z 
razvojem turizma, kmetijstva, gozdarstva, podeželja in ribištva. Na področju razvoja človeških 
virov so bili predvideni povečanje izobrazbene ravni prebivalstva in stopnje zaposlenosti,  
zviševanje kakovosti življenja. Razvoj gospodarske infrastrukture naj bi temeljil na boljši 
dostopnosti in varčni mobilnosti, učinkoviti rabi energije, pogostejši uporabi obnovljivih in 
okolju prijaznih virov energije ter razvoju informacijsko-komunikacijske infrastrukture. 
Najpomembnejše naloge na področju okolja in prostora so bile izboljšati kakovost voda in morja 
ter oskrbe s pitno vodo, sanirati okoljska bremena in urediti prostor. Predvideno je bilo tudi 
tesnejše sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju regionalnih projektov. 
 
Nekatere od zastavljenih nalog so bile v iztekajočem se programskem obdobju uspešno izvedene, 
pogoji za uresničitev ostalih pa niso bili izpolnjeni. Na gospodarskem področju je več občin 
začelo spodbujati razvoj podjetništva z vzpostavljanjem poslovnih in obrtnih con, začeli so se 
postopki za izgradnjo tehnološkega parka v Kopru, vzpostavljen je bil Poslovno inovacijski 
center v Sežani. V okviru Programa upravljanja z obalnim območjem (Coastal Area Management 
Programme (CAMP) Slovenija) je stekla priprava regionalne strategije trajnostnega razvoja 
turizma v regiji, občine so uredile nekaj turističnih tematskih poti in načrtujejo nove, na nekaterih 
območjih na podeželju se je začelo oblikovati nove blagovne znamke. 
 
Ustanovitev Univerze na Primorskem je pripomogla k dvigovanju izobrazbene ravni prebivalstva, 
stekle so priprave na odprtje šole kamnoseštva na Krasu, v občini Ilirska Bistrica je bil odprt 
oddelek splošne gimnazije, z različnimi programi se poskuša zmanjšati zlorabo drog med 
mladimi, nekaj knjižnic je dobilo prenovljene oz. nove prostore.  
 
Na področju gospodarske infrastrukture je bil zgrajen avtocestni odsek od Ljubljane do Kopra in 
od Bivja do italijanske meje, začela se je priprava dokumentacije za potniški pomol v koprskem 
pristanišču, nadaljevalo se je urejanje kolesarskih poti v občinah. Še vedno pa ostajajo nerešena 
vprašanja izgradnje drugega železniškega tira do Divače, hitre obalne ceste do hrvaške meje, hitre 
ceste ali avtoceste od Ilirske Bistrice do Kopra in Ljubljane ter učinkovitejšega javnega prometa v 
regiji. V ilirskobistriški občini so se pojavila prizadevanja za postavitev vetrnih elektrarn kot 
alternativnega vira izrabe energije. Regija postaja vedno bolj informacijska regija z uvajanjem e-
storitev v občinah in drugih javnih ustanovah.  
 
Občine so si prizadevale uresničevati načrte na področju varovanja okolja z nadaljevanjem 
izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, sanacijo črnih odlagališč, uvajanjem ločenega 
zbiranja odpadkov. Občine Slovenske Istre so dosegle dogovor o izgradnji skupne čistilne 
naprave in našle nov vodni vir v Padežu ter nastavile program raziskav za potrditev dejanske 
zmogljivosti vodnega vira Klariči pri Brestovici pri Komnu. Projekt gospodarjenja z odpadki v 
južnoprimorskih občinah še ni v celoti realiziran.  
 
V okviru programa CAMP Slovenija je v pripravi temeljni regionalni prostorski dokument 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja za Južno Primorsko, končana pa sta že regionalni 
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program varstva okolja in vodnih virov ter dokument o upravljanju zavarovanih območij narave. 
Vzpostavljen je bil okoljski regionalni informacijski sistem. 

4 Obrazložitev pojmov 
V nadaljevanju je predstavljen pomen terminov, uporabljenih v dokumentu:  

• Slovenska Istra - območje, ki obsega tri občine: Mestno občino Koper, občini Izola in 
Piran.  

• Kras – območje, ki obsega štiri občine: Divačo, Hrpelje-Kozino, Komen in Sežano. 
• Kraško-brkinsko območje: obsega Kras in občino Ilirska Bistrica.  
• Obalno-kraška statistična regija – obsega naslednje občine: Divačo, Hrpelje-Kozino, 

Izolo, Komen, Mestno občino Koper, Piran in Sežano. 
• Južna Primorska – regija, ki obsega osem občin: Divačo, Hrpelje-Kozino, Ilirsko Bistrico, 

Izolo, Komen, Mestno občino Koper, Piran in Sežano.  
• Trajnostni razvoj - je tisti, ki prinaša pozitivne spremembe v kakovosti človekovega 

življenja in hkrati ohranja vitalnost in raznovrstnost Zemlje. Razvoj mora zadovoljiti 
nujne človekove potrebe, vendar ne more biti uspešen, če ne temelji na varstvu (definicija 
se je uveljavila po konferenci Združenih narodov v Rio de Janeiru, 1992).  

• Trajnostni turizem - pomeni kombiniranje principov varstva z razvojem. Trajnostni 
turizem so vse oblike turističnega razvoja, upravljanja in dejavnosti, ki zagotavljajo 
trajnost okoljske, družbene in ekonomske celovitosti in blagostanja naravnih, grajenih in 
kulturnih virov. 

5 Zakonska podlaga za novi Regionalni razvojni program 
Regionalni razvojni program za obdobje 2007-2013 je pripravljen na podlagi Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Ur.l. RS, št. 60/99, 56/03, 93/05). 
Regionalni razvojni program je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje 
razvojne prednosti razvojne regije, določi razvojne prioritete in vsebuje finančno ovrednotene 
programe spodbujanja razvoja v razvojni regiji, medtem ko je izvedbeni načrt regionalnega 
razvojnega programa nabor usklajenih razvojnih projektov, ki predstavljajo uresničevanje 
regionalnega razvojnega programa. 
 
Z zakonom določeni cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so: 

• zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med 
posameznimi območji v državi, 

• preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 
• spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in policentričnega gospodarskega razvoja, 
• razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva v vseh razvojnih regijah, ob 

upoštevanju njihovih posebnosti, 
• zniževanje stopnje brezposelnosti v razvojnih regijah oziroma povečanje zaposlenosti in 

odprava strukturnih neskladij na trgu dela, 
• povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah ob upoštevanju načel trajnostnega 

razvoja in njihovih posebnosti, 
• krepitev socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v razvojnih regijah, 
• ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno 

ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do 
kulturnih dobrin v razvojnih regijah, 

• spodbujanje vseživljenjskega učenja v podporo zviševanju izobrazbene ravni prebivalstva 
in povečanju dostopa do izobraževanja in usposabljanja za vse, 
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• uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja, 
• zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju 

varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zmanjševanje razlik v 
zdravju, 

• uveljavljanje integriranih regionalnih strategij informacijske družbe, 
• razvoj območij obeh avtohtonih narodnih manjšin in naselij romske skupnosti v 

Republiki Sloveniji ter  
• spodbujanje gospodarskega sodelovanja s Slovenci iz sveta. 

 
Z regionalnim razvojnim programom se uskladijo razvojni cilji na področju gospodarskega, 
socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega 
razvoja v razvojni regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. 
 
Regionalni razvojni program sprejme Svet regije najmanj leto in pol pred iztekom prejšnjega 
programskega obdobja. Regionalni razvojni program je sestavljen iz strateškega in programskega 
dela. Strateški del se lahko pripravi za več razvojnih regij skupaj. 

5.1 Vsebina regionalnega razvojnega programa 
Sestavine strateškega dela regionalnega razvojnega programa so: analiza stanja in problemov 
razvoja, razvojna predvidevanja sektorskih razvojnih programov, skupna regionalna vizija, cilji in 
usmeritve ter razvojne prioritete regije. 
 
Sestavine programskega dela regionalnega razvojnega programa so: razvojni programi 
regionalnega pomena s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter navedbo predvidenih virov 
financiranja, sistemi spremljanja in vrednotenja, organiziranost za izvajanje regionalnega 
razvojnega programa in ocena vplivov na zdravje, okolje in enake možnosti.  
 
Regionalni razvojni programi obmejnih razvojnih regij vključujejo tudi programe čezmejnega 
sodelovanja in programe razvoja slovenske manjšine v zamejstvu. Regionalni razvojni programi 
regij, v katerih živijo avtohtoni narodni skupnosti in romska skupnost, vključujejo programe 
razvoja območij, v katerih živijo te skupnosti. 
 
Regionalni razvojni program predstavlja dogovor med zvezami občin ali občinami in vlado o 
razvoju regije v programskem obdobju. Vlada, na predlog ministrice, pristojne za regionalni 
razvoj oziroma ministra, pristojnega za regionalni razvoj, predpiše minimalno obvezno strukturo 
in metodologijo priprave in izvedbe regionalnega razvojnega programa ter določi načine 
spremljanja in vrednotenja učinkov regionalnega razvojnega programa, v skladu z metodološkimi 
navodili in načeli kohezijske politike Evropske unije. Regionalni razvojni program se uresničuje z 
izvedbenimi načrti regionalnega razvojnega programa. 
 
Za pripravo regionalnega razvojnega programa so bila upoštevana tudi določila naslednjih 
predpisov:  

• Pravilnik o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije 
(Uradni list RS, štev. 52/00, 111/00, 44/01),  

• Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni 
razvoj (Uradni list RS, št. 52/00, 44/01),  

• Uredba o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni 
razvoj, (Uradni list RS, št. 62/03),  

• Navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in 
vrednotenja regionalnega razvojnega programa (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00, 44/01),  
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• Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in 
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00),  

• Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni 
razvoj (Uradni list RS, št. 59/00, 60/01, 110/04),  

• Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni 
regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01),  

• Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 58/01, 37/04),  

• Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, št. 28/2000). 

5.2 Izhodišča in strategije na katerih naj temelji razvoj regije 
Regionalni razvojni program Južne Primorske temelji na vrsti strateških in programskih 
dokumentov, ki so bili za potrebe regije pripravljeni v zadnjih letih. Med njimi velja posebej 
izpostaviti:  

• delovno gradivo za Regionalno zasnovo prostorskega razvoja za Južno Primorsko 
(podprojekt v okviru projekta CAMP Slovenija), 

• delovno gradivo za Regionalno strategijo trajnostnega razvoja turizma v regiji (podprojekt 
v okviru projekta CAMP Slovenija), 

• projekt Podrobnejša zasnova prostorskih ureditev obalnega pasu  
(podprojekt v okviru projekta CAMP Slovenija), 

• delovno gradivo Regionalni program varstva okolja in vodnih virov (podprojekt v okviru 
projekta CAMP Slovenija), 

• Program varstva okolja za Slovensko Istro 2006 -2010, 
• Regionalni razvojni program Južne Primorske 2002-2006,  
• Območni razvojni program za Kras in Brkine (Pilotni projekt Kras), 
• Razvojni program občine Ilirska Bistrica 2002-2006,  
• Strategija razvoja turizma v Občini Ilirska Bistrica, 
• Razvojni program podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna – preveritvena 

faza, 
• Strategija kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica. 

 
Poleg tega pa program temelji še na državnih izhodiščih in sicer: 

• Državnem razvojnemu programu 2007-2013, 
• Strategiji razvoja Slovenije,  
• Strategiji prostorskega razvoja Slovenije,  
• Okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji. 
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ANALIZA STANJA 
6 Ključne ugotovitve analiz  

Obdobje še ne polnih štirih let je sicer prekratko, da bi se lahko zarisale kakšne korenite 
spremembe v razvoju, saj na marsikaterem področju tudi statistični podatki še niso na voljo. Na 
osnovi razpoložljivih podatkov lahko zaključimo, da je območje Južne Primorske v primerjavi s 
statističnimi regijami po vrsti socio-ekonomskih kazalnikov še vedno med najuspešnejšimi v 
Sloveniji, običajno takoj za Obalno-kraško regijo. Razpoložljivi kazalniki namreč kažejo, da so le-
ti za Južno Primorsko sicer res nekoliko manj ugodni kot za Obalno-kraško regijo, toda večinoma 
še vedno nadpovprečni. Po posameznih področjih pa seveda še vedno obstajajo razlike. 
 
Obalno-kraška regija, za katero so na voljo podatki o višini bruto domačega proizvoda na 
prebivalca, je tudi, poleg Osrednjeslovenske, edina presegala slovensko povprečje tudi v letu 
2003. Vendar pa ji v obdobju od leta 2000 do 2003 ni uspelo povečati prednosti pred slovenskim 
povprečjem po tem kazalniku, pač pa ga je celo nekoliko zmanjšala. Še leta 2000 je presegala 
slovensko povprečje za 4,9 %, leta 2003 pa za 3,4 %. Tak trend je bil značilen tudi za večino 
ostalih statističnih regij. V tem obdobju je najbolj povečala prednost pred slovenskim povprečjem 
in ostalimi regijami Osrednjeslovenska, nekoliko pa je svoj zaostanek za slovenskim povprečjem 
zmanjšala tudi Podravska regija, vse ostale statistične regije pa so za povprečjem Slovenije 
zaostale. Po bruto domačem proizvodu na prebivalca Obalno-kraška regija precej zaostaja tudi za 
sosednjimi regijami v Italiji (Trst, Gorica, Videm), ki so vse presegale evropsko povprečje v letu 
2002 - Trst za 35 %, Gorica za 16 % in Videm za 23 %, medtem ko je Obalno-kraška regija 
dosegala 78 % evropskega povprečja.  
 
Furlanija-Julijska krajina, regija s katero se primerja južna primorska meri 784.000 ha in šteje 
skoraj 1, 2 milijona prebivalcev, v pokrajinah Trst, Videm-Udine, Pordenone in Gorica. Furlanija-
Julijska krajina je povezovalka med severom in jugom, med vzhodom in zahodom, saj se na to 
območje stekajo obsežni prometni tokovi iz srednje Evrope, sredozemskega bazena in iz vzhoda 
pa tudi promet med državami EU in balkanskim ter podonavskim območjem. Prometne 
povezave potekajo po hitrih cestah, avtocestne in železniške povezave z Avstrijo in Nemčijo pa 
so povsem vključile regijo v prometni sistem našega kontinenta. V svojem razvoju iz kmečkega v 
industrijsko gospodarstvo se je Furlanija-Julijska krajina mednarodno uveljavila s številnimi 
velikimi podjetji, ki delujejo na raznih področjih (bela tehnika, ladjarstvo, železarstvo), ob teh pa 
je še cela vrsta malih in srednjih podjetij ter gosta mreža obrtniških dejavnosti. Ob tem je v 
Furlaniji-Julijski krajini doživela svoj razcvet tudi znanstvena dejavnost, saj je na območju regije 
cela vrsta svetovno pomembnih raziskovalnih centrov in inštitutov kot npr. Center za genetski 
inženiring in za biotehnologijo in sinhrotron Elettra, ki je praktično uporaben tudi za industrije in 
raziskovalne ustanove z vsega srednje in vzhodnoevropskega območja.    
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Eden od pomembnih ciljev 
Regionalnega razvojnega programa 
za Južno Primorsko za obdobje 
2002-2006 je bilo tudi 
zmanjševanje razlik med Slovensko 
Istro in kraško-brkinskim 
območjem. V kratkem obdobju 
izvajanja regionalnega razvojnega 
programa se te razlike sicer niso 
odpravile, vendarle pa nekateri 
kazalniki kažejo, da se nekoliko 
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 pa je proces, ki je zajel celotno Slovenijo 
in ni pričakovati, da se bo zaustavil. Zaradi hitrega staranja prebivalstva na celotnem območju 
Južne Primorske se razlike med Slovensko Istro in kraško-brkinskim območjem zmanjšujejo. Še 
naprej pa se podaljšuje tudi pričakovano trajanje življenja.  
 
Med Slovensko Istro in kraško-brkinskim območjem se je nekoliko zmanjšala tudi razlika med 
višino osnove za dohodnino na prebivalca (s 6 indeksnih točk na 5,1 indeksno točko), vendar je 
po drugi strani celotno območje Južne Primorske zmanjšalo svojo prednost pred slovenskim 
povprečjem po tem kazalniku.  
 
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 (s prejšnjih 0,5 na 0,7 odstotne točke). Na drugi strani pa se je razlika 
med Slovensko Istro in kraško-brkinskim območjem zmanjšala predvsem med posameznimi 
kategorijami brezposelnih (brezposelni brez izobrazbe, trajni presežki, brezposelne ženske, 
dolgotrajno brezposelni) zaradi večjega upada teh kategorij brezposelnih na Krasu in v Brkinih. 
 
Poslovanje gospodarskih družb na kraško-brkinskem območju je sicer še vedno slabše kot v 
Slovenski Istri, kar je tudi posledica močnega gospodarskega centra v Kopru. Kljub temu se tudi 
poslovanje na kraško-brkinskem območju izboljšuje 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 pa se je razlika med kraško-brkinskimi 
občinami in občinami Slovenske Istre nekoliko zmanjšala, saj je razmerje z 1:2 v letu 2001 padlo 
na 1:1,8 v letu 2004. 
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Glavni viri onesnaženja morja so nepopolno očiščene komunalne odpadne vode koprske čistilne 
naprave, ki se izlivajo v spodnji tok Rižane, poleg tega se v Rižano in Badaševico neposredno 
izlivajo nekatere odpadne vode zaledja in industrije. Posebno kritične so razmere poleti ob nizkih 
pretokih rek in visokih temperaturah, ko rezultati v ustju Rižane in Badaševice kažejo na 
anaerobne procese.  
 
Na območju regije so najpomembnejši dejavnik, ki obremenjuje vode, komunalne odpadne vode. 
Osnovni vir pitne vode v Slovenski Istri predstavlja reka Rižana, ki izvira v Hrastoveljski dolini. 
Izvir Rižane, ki je glavni in edini lastni vir za vodooskrbo Slovenske Istre, je izrazito kraškega 
značaja. Vodozbirno območje obsega 247 km2 in ga pretežno sestavljajo dobro razviti podzemni 
kraški sistemi velike propustnosti. Zaradi pomembnosti tega vira je bilo vodozbirno območje že v 
preteklosti zavarovano z varstvenimi pasovi.  
 
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. Za zadostitev 
teh potreb je bila kot 
možna rešitev 
predlagana izgradnja 
dveh akumulacij na 
vodotoku Padež in 
vodotoku Suhorka z 
ustrezno velikim 
prispevnim območjem 
s tem, da je izgradnja 
možna v več fazah, 
varnost vodnega vira pa je večja. Predlagana rešitev ni dokončna in predstavlja izhodišče za 
nadaljnjo variantno obdelavo in iskanje optimalne rešitve za oskrbo s pitno vodo navedenega 
območja. 
 
Najpomembnejši viri onesnaževanja zraka so industrija, promet in kurišča. Industrija in promet 
onesnažujeta zrak celo leto. Za onesnaževanje zraka iz prometa je značilna tedenska in sezonska 
dinamika, povezana z gostoto prometa. Največje emisije so prisotne poleti ob koncu tedna, ko je 
promet najgostejši. Onesnaževanje zraka iz kurišč je povezano predvsem s hladnejšo polovico 
leta. Na stanje onesnaženosti pa precej vplivajo tudi vremenske razmere (veter, visoke 
temperature,…). 
 
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 bodo občine usklajevale razvoj in naložbe na področju 
ravnanja z vsemi vrstami odpadkov. Občine želijo skupaj uresničevati dolgoročne cilje.  
Konzorcij GOJUP si je kot prvo operativno nalogo zadal takojšnjo uvedbo ločenega zbiranja 
odpadkov na izvoru in ureditev zbiralnic (eko otokov) ter zbirnih centrov na ravni posameznih 
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občin. Na regionalni ravni pa so se občine članice Konzorcija GOJUP odločile za scenarij, ki 
predvideva dva regijska centra za ravnanje z odpadki.  
 
Največje probleme pri ohranjanju habitatnih tipov predstavljajo pozidava obalnega pasu in 
morskega dna ter vnos onesnaževal in prekomernih količin organskih snovi s komunalnimi 
odplakami in z onesnaženimi vodotoki iz zaledja ob hkratnem zmanjševanju dotoka 
neonesnažene vode, onesnaževanje morja z izpusti iz plovil, urbanizacija v zaledju ter 
intenzifikacija kmetijstva, zaraščanje suhih travišč ter onesnažene podzemne vode (podzemeljski 
habitatni tipi). Ohranjanje zavarovanih območij je oteženo zaradi neurejenega upravljanja, 
neurejene infrastrukture ter slabo izrabljenih turističnih potencialov območij in slabe povezanosti 
s turističnimi akterji. Med dejavniki ogrožanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti 
prevladujejo neupoštevanje veljavne zakonodaje (črne gradnje, neprečiščene komunalne odplake, 
prosto plezanje idr.), povečan pritisk na prostor zaradi gradenj in intenziviranja dejavnosti, 
opuščanje kmetijstva ter odsotnost upravljanja zavarovanih in varovanih območij.  
 
Avtomobilski promet narašča, kar povzroča čedalje večje probleme predvsem na gosto 
urbaniziranih območjih: okoljski problemi (onesnaževanje zraka, hrup), problematična prometna 
varnost, čedalje dražje gorivo, velika poraba prostora za parkirne površine na lokacijah, ki bi jih 
lahko bolj smiselno uporabili, slabša dostopnost prometnih storitev predvsem starejšim (v 
povezavi z naraščanjem deleža starih ljudi v regiji) in šolajoči mladini , čedalje višji stroški urejanja 
prometa v občinah (gradnja podzemnih garažnih hiš). Ocenjeno je, da v Evropski uniji prometni 
zastoji povzročajo gospodarsko škodo v višini 0,5 % BDP, kar naj bi do leta 2010 naraslo na 1 %, 
če ne bo ukrepov na tem področju. 



Zadnjič shranjeno: 29.11.2006 2:37  14

 

ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, 
PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI 
 
 
ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI 
JUŽNE PRIMORSKE  
 
 
Prednosti 

- ugodna geografska lega,  
- ohranjena narava z veliko pestrostjo habitatnih tipov in vrst,  
- številne kulturne znamenitosti,  
- možnost koriščenja raznolikih trajnostnih virov energije (sonce, veter, biomasa),  
- delno vzpostavljena podjetniška podporna infrastruktura in obstoj podjetniških 

podpornih institucij,  
- vzpostavljena turistična ponudba in turistična infrastruktura v določenih delih regije,  
- ugodni pogoji za nadaljni razvoj turizma, posebej trajnostnega turizma na podeželju,  
- obstoj različnih izobraževalnih institucij vključno z univerzo,   
- vzpostavljena mreža socialnih institucij, 
- velik zemljiški potencial za razvoj kmetijstva in posebej za naravi prijaznega kmetovanja. 

 
 
Slabosti 

- neenakomerna in neustrezna razvitost javne, turistične, informacijsko-komunikacijske 
infrastrukture,  

- šibke povezave regije navzven,  
- slabo razvite javne storitve,  
- slabo razvito podjetništvo,  
- prepočasen tehnološki razvoj,  
- premajhna vlaganja v inovacije, nezadostno spodbujanje inovativnosti, 
- pomanjkanje določenih podjetniških podpornih institucij,  
- nezadostno sodelovanje med gospodarstvom in javnim sektorjem ter med 

gospodarstvom, izobraževalnimi in razvojno-raziskovalnimi institucijami,  
- neskladje med izobraževalnimi programi in potrebami gospodarstva,  
- pomanjkanje ustrezno usposobljenih strokovnih kadrov,  
- neskadnost sistema štipendiranja s potrebami, 
- neusklajeno delovanje pri turistični promociji,  
- nezadostna in nepovezana turistična ponudba,  
- neusklajeno načrtovanje turističnega razvoja in razvoja podeželja,  
- neugodna demografska struktura prebivalstva,  
- pomanjkanje storitev in bivalnih površin, namenjenih starostnikom,  
- pomanjkljiva skrb za osebe s posebnimi potrebami,  
- premajhna vključenost mladih v aktivno sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju njim 

namenjenih politik,  
- prešibko preventivno delovanje na področju varovanja zdravja,  
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- zaraščanje krajine,  
- prevelike omejitve pri posegih v prostor zaradi varovanja narave in kulturne dediščine,  
- slaba prometna dostopnost do občine Ilirska Bistrica, 
- neizkoriščeni trajnostni viri energije,  
- neustrezno in neusklajeno prostorsko planiranje,  
- neobstoj strategij prostorskega razvoja na območjih Natura 2000,  
- preobremenjenost delov regije s turističnim obiskom,  
- nerešena vprašanja lastništva velikega dela nepremičnin,  
- neenakomerna poseljenost. 

 
 
Priložnosti 

- razvoj V. evropskega prometnega koridorja,  
- povezovanje gospodarstva z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami,  
- povezovanje subregij,  
- čezmejno sodelovanje na vseh področjih,  
- razvoj turizma,  
- razvoj podeželja,  
- uvajanje novih izobraževalnih in študijskih programov, odpiranje novih izobraževalnih 

ustanov,  
- štipendiranje mladih kadrov,  
- razvoj dejavnosti za mlade,  
- razvoj E-dostopnosti, E-učenja in omogočanje poceni dostopa do informacijsko-

komunikacijskih tehnologij (IKT),  
- diverzifikacija kmetijstva,   
- razvoj obnovljivih virov energije. 

 
 
Nevarnosti 

- prepočasen razvoj na vseh področjih,  
- počasna izgradnja prometne infrastrukture,  
- postavitev plinskih terminalov v Italiji,  
- nadaljevanje neugodnih demografskih gibanj, 
- neprilagajanje javnih storitev potrebam prebivalcev,  
- sprejem neustrezne zakonodaje in zakasnitve pri sprejemanju zakonodaje na državni 

ravni,  
- neustrezni posegi v prostor,  
- neupoštevanje potreb lokalnega prebivalstva pri načrtovanju in izvajanju okoljskih politik.  
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ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI 
PO PODROČJIH 
 
 
GOSPODARSTVO 
 
 
Prednosti 

- delno vzpostavljena podjetniška podporna infrastruktura,  
- obstoj podjetniških podpornih institucij,  
- vzpostavljena turistična ponudba in turistična infrastruktura v določenih delih regije,  
- obstoj pristanišča,  
- prisotnost nekaj velikih, močnih podjetij,  
- obstoj univerze.  

 
 
Slabosti 

- neenakomerna razvitost javne infrastrukture in informacijsko-komunikacijskih tehnologij,  
- šibke povezave regije navzven,  
- premalo vlaganj v komunalno opremljanje površin,  
- visoke cene v poslovnih conah v Slovenski Istri,  
- pomanjkanje nekaterih podjetniških podpornih institucij (tehnološki park, inkubator v 

Ilirski Bistrici),  
- nezadostno sodelovanje med gospodarstvom in javnim sektorjem,  
- neskladje med izobraževalnimi programi in potrebami gospodarstva,  
- nezadostno sodelovanje med malimi in srednjimi podjetji ter razvojno-raziskovalnim 

sektorjem,  
- premajhna vlaganja v gospodarstvo in inovacije,  
- preobremenjenost železniškega prometa,  
- pomanjkanje ustrezno usposobljenih strokovnih kadrov,  
- nezainteresiranost za podjetnišvo med mladimi. 

 
 
Priložnosti  

- razvoj V. evropskega prometnega koridorja,  
- povezovanje velikih podjetij s srednje velikimi in malimi gospodarskimi družbami,  
- povezovanje gospodarstva z izobraževalnim sistemom,  
- povezovanje podjetij z raziskovalnimi institucijami,  
- povezovanje s sosednjimi regijami,  
- spodbujanje podjetništva med mladimi,  
- promocija turističnih danosti,  
- novosti v turistični ponudbi.  

 
 
 
Nevarnosti 

- zavlačevanje izgradnje drugega železniškega tira,  
- izgradnja 3. pomola v Luki Koper brez njegove trajnostne vmestitve v prostor,  
- izgradnja plinskih terminalov v Italiji,  
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- počasna izgradnja notranjih cestnih povezav,  
- prepočasen razvoj in njegov vpliv na nadaljnji beg možganov,  
- neugodna demografska gibanja (povečevanje števila delovno neaktivnega prebivalstva).  

 
 
 
ČLOVEŠKI VIRI 
 
 
Prednosti 

- prisotnost različnih izobraževalnih institucij,   
- zmanjševanje brezposelnosti in nižanje stopnje revščine v regiji,  
- vzpostavljena mreža socialnih institucij.  

 
 
Slabosti 

- nezadostne potrebe po zaposlovanju visoko izobraženega kadra zaradi počasnega 
tehnološkega razvoja v regiji,  

- neprilagojenost izobraževalnega sistema potrebam gospodarstva in preslaba povezava 
med tema dvema sektorjema,  

- nezadostno sodelovanje med razvojno-raziskovalnim sektorjem ter malimi in srednjimi 
podjetji,  

- neugodna izobrazbena struktura, beg možganov,  
- neskadnost sistema štipendiranja s potrebami, pomanjkanje kadrovskih štipendij,  
- izvajanje neustreznih oblik podpor za zaposlovanje,  
- nezadostno sodelovanje med občinsko, regionalno in državno ravnijo na področju 

upravljanja s človeškimi viri,  
- pomanjkljiva skrb za invalide,  
- staranje prebivalstva,  
- pomanjkanje storitev in bivalnih površin, namenjenih starostnikom,  
- prešibko preventivno delovanje na področju varovanja zdravja,  
- neustrezna stanovanjska politika za mlade,  
- premajhna vključenost mladih v aktivno sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju njim 

namenjenih politik,  
- pomankljiva strukturna podpora mladinskim centrom s strani lokalnih skupnosti,  
- slabo razvite mladinske strukture,  
- premalo bogata kulturna ponudba.  

 
 
Priložnosti 

- uvajanje novih izobraževalnih in študijskih programov, odpiranje novih izobraževalnih 
ustanov na celotnem območju regije,  

- tesnejše sodelovanje med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom,  
- razvoj novih oblik izobraževanja z namenom zvišanja izobrazbene ravni prebivalstva,  
- razvoj E-dostopnosti, E-učenja in pocen dostop do informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij,  
- štipendijska shema kot oblika financiranja mladih izobraženih kadrov,  
- razvoj mreže javno dostopnih točk. 
- čezmejno sodelovanje na izobraževalnem, znanstvenem, raziskovalnem in kulturnem 

področju,  
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- čezmejno sodelovanje pri reševanju socialnih vprašanj,  
- aktivno vključevanje starejšega prebivalstva v življenje prek posebnih programov,  
- razvoj dejavnosti za mlade.  
 

 
Nevarnosti 

- neprilagajanje javnih storitev potrebam prebivalcev,  
- nadaljevanje trenda počasnega tehnološkega razvoja,  
- nezmožnost zaustavitve odseljevanja prebivalstva s podeželja zaradi prepočasnega 

razvoja.  
 
 
 
PODEŽELJE, KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN GOZDARSTVO 
 
 
Prednosti 

- ohranjena narava in kulturne znamenitosti,  
- ugodni pogoji za razvoj trajnostnega turizma na podeželju,  
- velik zemljiški potencial za razvoj kmetijstva in posebej za naravi prijaznega kmetovanja,  
- ohranjena tradicionalna obrt, gostinska ponudba in pridelava pridelkov,  
- delno vzpostavljena športno-rekreacijska infrastruktura.  

 
 
Slabosti 

- slabo razvite javne storitve,  
- slabe prometne povezave,  
- slabe možnosti dostopa do informacijsko-komunikacijskih povezav,  
- slabo razvita javna turistična infrastruktura in turistična ponudba, 
- nepovezanost obstoječe turistične ponudbe,  
- pomanjkljiva turistična promocija,  
- zaraščanje krajine,  
- visoke cene zemljišč na določenih območjih,  
- slaba komunalna opremljenost zemljišč,  
- trend razpršenih gradenj (višji stroški komunalnega opremljanja),  
- slabo razvito podjetništvo,  
- malo možnosti za zaposlitev,  
- neustrezna zakonodaja na področju posegov v prostor,  
- neustrezno zastavljeno prostorsko upravljanje,  
- prevelike omejitve pri posegih v prostor zaradi varovanja naravne in kulturne dediščine,  
- razdrobljenost kmetij,  
- problem lastništva nepremičnin,  
- pomanjkljiva oskrba za starejše prebivalstvo,  
- neobstoj institucije, ki bi skrbela za enoten razvoj.  

 
 
Priložnosti 

- razvoj turizma (možnosti za izgradnjo nastanitvenih zmogljivosti in povečanja 
raznolikosti turistične ponudbe),  
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- povezovanje ponudnikov turističnih storitev na podeželju med seboj in s turističnimi 
operaterji v mestih,  

- povezovanje subregij,  
- promocija na tujih trgih,  
- uvajanje novih storitev, širitev ponudbe,  
- diverzifikacija kmetijstva,   
- povezovanje s sosednjimi regijami,  
- možnost pridobitve dodatnih evropskih sredstev prek programov čezmejnega 

sodelovanja,  
- nadgrajevanje športno-rekreacijske infrastrukture,  
- razvoj obnovljivih virov energije.  

 
 
Nevarnosti 

- postavitev plinskih terminalov v Italiji,  
- neustrezno zastavljena politika razvoja podeželja na državni ravni.  

 
 
 
OKOLJE IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA 
 
 
Prednosti 

- ugodna geografska lega,  
- ohranjena narava z veliko pestrostjo habitatnih tipov in vrst,  
- zavarovana območja. 
- bogata kulturna dediščina,  
- dobra prometna dostopnost do večjega dela regije,  
- možnost koriščenja raznolikih trajnostnih virov energije (sonce, veter, biomasa).  

 
 
Slabosti  

- slaba prometna dostopnost do občine Ilirska Bistrica, 
- nejasne pristojnosti občin in države pri izvajanju ukrepov ohranjanja okolja in urejanja 

komunalne infrastrukture,  
- neustrezno in neusklajeno prostorsko planiranje,  
- nevključenost prostorskega planiranja in strategije varovanja okolja v gospodarski razvoj,  
- nezadostna skrb za varovanje naravnega okolja in zmanjšanje njegovega onesnaževanja, 
- neobstoj strategij prostorskega razvoja na območjih Natura 2000,  
- nedefinirani programi upravljanja z zavarovanimi območji,  
- velik urbani pritisk na Slovensko Istro,  
- zastareli finančni mehanizmi,  
- razpršenost finančnih sredstev,   
- preobremenjenost delov regije s turističnim obiskom,  
- nerešena vprašanja lastništva velikega dela nepremičnin,  
- visoke cene zemljišč v določenih delih regije,  
- neenakomerna poseljenost,  
- neizkoriščeni trajnostni viri energije,  
- neozaveščenost prebivalstva o pomenu varovanja narave in kulturne dediščine.  
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Priložnosti 
− razvojne možnosti javnega potniškega prometa (tudi v čezmejnem prostoru),  
− preureditev tradicionalnih naselij v okolja za kakovostno življenje in delo,  
− razvojne možnosti ob revitalizaciji starih mestnih jeder,  
− trženje narave in ohranjene kulturne dediščine,  
− izvajanje novih dejavnosti v prenovljenih objektih kulturne dediščine,  
− čezmejno sodelovanje pri usklajenem načrtovanju prostorskega razvoja,  
− prisotnost univerze.  

 
 
Nevarnosti 

- neustrezni posegi v prostor,  
- neupoštevanje potreb lokalnega prebivalstva pri načrtovanju in izvajanju okoljskih politik,  
- povečanje stroškov v regiji zaradi počasnega sprejemanja zakonodaje in neizvajanja 

okoljskih naložb,  
- za občine finančno prezahtevna zakonodaja o izgradnji komunalne infrastrukture,  
- nezadostna finančna podpora za vlaganja v revitalizacijo objektov kulturne dediščine.  
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1 REGIONALNA VIZIJA IN RAZVOJNE 
PRIORITETE REGIJE 

1.1 Vizija regije 

Južna Primorska gospodarsko uspešna 
regija z najvišjo kakovostjo življenja v 

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

 

1.2 Dolgoročna cilja regije 
 

 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.  

1.3 Prednostni nalogi regije  

1.3.1 Znanje in tehnološki razvoj 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 smo naredili premalo za podporo 
prestrukturiranju gospodarstva v tiste panoge, ki zahtevajo višje tehnologije, višjo dodano 
vrednost in zaposlovanje visoko izobraženih kadrov. Z ustanovitvijo Univerze na Primorskem 
smo dobili 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 bomo povezavo med izobraževalnimi institucijami in 
podjetji lahko še hitreje dosegli. 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  

Poleg tehnološkega razvoja pa namerava regija do konca tega programskega obdobja pripraviti in 
izvesti vse projekte s področja varstva okolja, transportne infrastrukture, oskrbe z vodo in druge 
podobne projekte. Na ta način bo zagotovila svojo dolgoročno konkurenčno prednost, saj bo 
kakovost življenja v regiji na najvišji ravni, kar bo skupaj z ugodnimi klimatskimi razmerami 
predstavljalo najboljše okolje za življenje v Sloveniji in širši okolici. Tudi zaradi tega so v 
programu določeni veliki investicijski projekti za okolje in transport, s katerimi bo regija dosegla 
cilj na tem področju. 
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2 Programi, ukrepi in aktivnosti programa  
 
Raven programa Vsebina 
Cilja programa: Regija bo do konca leta 2013 povečala dodano vrednost na prebivalca na 20.000 in tako zmanjšala zaostanek za sosednjo italijansko regijo Furlanijo in 

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. 
Znanje in tehnološki razvoj za razvoj gospodarstva Prioriteti 

Infrastruktura za trajnostni razvoj 
Programi  Gospodarstvo Človeški viri Podeželje, kmetijstvo ribištvo Okolje in okoljska infrastruktura 
Cilji na ravni 
programov  

1. Višja dodana vrednost na enoto 
proizvoda/storitve 
2. Več delovnih mest 

1 Vzpostavljati družbo znanja za 
trajnostni razvoj regije 
2. Dvigniti raven kakovosti življenja

1. Višja dodana vrednost 
proizvodov/storitev 
2. Ohranjeno število prebivalstva na 
podeželju 
3. Razvoj podeželja na osnovi 
trajnostnih oblik kmetijstva, 
gozdarstva in turizma 

1. Manjši vplivi na okolje in naravo 
2. Učinkovite javne storitve 
3. Regionalne podporne aktivnosti 
4. Skupno reševanje nalog 
regionalnega pomena 
5. Okrepiti celovito upravljanje z 
obalnim območjem 

Ukrepi  Povezovanje za tehnološki razvoj 
Povezanost regije navzven 
Razvoj turističnih storitev 
 
 

Znanje za gospodarstvo  
Učinkovite družbene storitve 

Povezovanje ponudbe s trgi 
Razvoj novih storitev in 
proizvodov v kmetijstvu in ribištvu 
Izboljšanje gospodarske vrednosti 
gozdov 

Trajnostna mobilnost v regiji 
Učinkovite javne storitve 
Učinkovito načrtovanje v prostoru 
z regionalnimi podpornimi 
aktivnostmi 
Sodelovanje z državo pri skupnih 
nalogah 
Energetika 
Upravljanje z obalnim območjem 
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3 CILJI IN USMERITVE  
3.1 Program: Gospodarstvo 
Gospodarstvo kot eden od temeljev razvoja katerekoli 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.  
 
Zato sta cilja tega dela razvojnega programa:  
1. Višja dodana vrednost na enoto proizvoda/storitve 
2. Več delovnih mest 
 

 

3.1.1 Ukrep: Povezovanje za tehnološki razvoj 

V današnjem času posameznik težko sam uspešno razvije idejo, jo financira, zagotovi njeno 
masovno proizvodnjo in trženje na mednarodnih trgih. Konkurenca na globalnem trgu je tako 
razvita in močna, da zahtevata razvoj inovacij in novih tehnologij veliko znanja, sposobnosti in 
finančnih sredstev. To zahteva, da se podjetja tako poslovno kot projektno povezujejo med 
seboj, z raziskovalnimi institucijami in s podpornimi institucijami. Povezovanje ni omejeno zgolj 
na regijo ali državo, povezave so tudi prekomejne. Če želi regija zajeziti odseljevanje izobražene 
delovne sile in imeti gospodarske panoge z visoko dodano vrednostjo, mora podjetjem pomagati 
pri rasti, razvoju inovacij, novih tehnologij in kadrov. Lokalne in regionalne oblasti v Evropski 
uniji vlagajo sredstva v razvoj lastne podporne raziskovalne infrastrukture in povezovanje v 
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lokalne, državne in evropske mreže, ki presegajo mala in srednja podjetja. Spodbujajo 
povezovanje razvojnih centrov, ekspertov, razvojnih agencij, vlagateljev in bank, v tesnem 
sodelovanju z univerzami. Strukturni skladi prav tako podpirajo vlaganja v inovativno opremo ter 
svetovanja za izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti gospodarstva na regionalni ravni. V 
regiji bomo v partnerstvu z nacionalnimi programi delovali na intenzivnem vzpostavljanju 
inovativnega okolja v podjetjih in družbi. V ta namen bomo podpirali razvoj in delovanje 
sodobnih mrežnih razvojnih institucij, pri čemer bodo ključno vlogo igrali tehnološki park, 
Inkubator s Poslovno inovacijskim centrom (PIC) in Univerzitetni inkubator Primorske. 
 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Spodbuditi razvoj novih svetovno konkurenčnih proizvodov z visoko dodano vrednostjo. 

• Povečati število domačih podjetij na tujih trgih. 
Kazalniki 
rezultata 

• Število domačih podjetij na tujih trgih 
• Število registriranih patentov 
• Višina investicij v raziskave in moderno proizvodno opremo 
• Višina investicij v rizični kapital 
• Število na novo ustanovljenih podjetij 
• Število na novo registriranih raziskovalcev v gospodarstvu 

Aktivnosti Opis Časovni 
okvir 

Nosilci 

Podpora 
razvoju 
podjetij 

Podjetja so v svoji življenjski dobi v različnih razvojnih 
fazah in če želi biti gospodarstvo regije v celoti 
konkurenčno, je treba podjetjem zagotoviti pomoč v 
vseh fazah. Na začetku poslovne poti, ko je znana samo 
ideja, je treba podjetniku zagotoviti predvsem prostor, 
kjer bo lahko v celoti razvil idejo preden vstopi na 
konkurenčen trg. Predvsem tehnološki parki in 
inkubatorji so se izkazali za najboljšo obliko pomoči v tej 
fazi, saj podjetjem poleg infrastrukture zagotavljajo tudi 
različne poslovne in finančne storitve. V določeni fazi 
podjetje preraste inkubator in tehnološki park, zato mu je 
treba zagotoviti predvsem prostor-lokacijo, kje se bo 
lahko naprej razvijalo. V tej fazi so zelo pomembne 
različne cone, ki se med seboj razlikujejo po vsebinah 
(poslovna, tehnološka, industrijska, obrtna…). Podjetjem 
se v coni lahko poleg prostora zagotovijo tudi različne 
skupne storitve pod pogojem, da ima cona skupnega 
upravitelja. Sorodna podjetja v  coni se lahko povezujejo 
in izvajajo skupne projekte. Obenem je možno ponuditi 
različno paleto storitev večjemu številu podjetij po nižjih 
cenah. Dvigniti je potrebno podjetniško inovacijsko 
kulturo in razviti finančne mehanizme, ki bodo 
prilagojeni potrebam malih in srednjih podjetij, s 
poudarkom na začetnih investicijah in razvoju tehnologij. 

2007-2013 RRA, PIC Sežana, 
Univerzitetni inkubator 
Primorske, občine, 
GZS, OOZ, Obalna 
samoupravna skupnost 
italijanske narodnosti, 
podjetniške podporne 
institucije, podjetja, 
Univerza, Ministrstvo 
za visoko šolstvo 
znanost in tehnologijo, 
Ministrstvo za 
gospodarstvo 

Razvoj 
proizvodov in 
storitev 

Za podjetja, ki se ne razvijajo, pravimo, da stagnirajo 
oziroma propadajo. Ker pa je v današnjem času težko 
investirati sredstva v razvoj lastnih produktov in hkrati 
zagotoviti kritično maso znanja, je učinkoviteje povezati 
določeno število podjetij, ki sledijo istemu razvojnemu 
cilju. Doma in v tujini podjetja v isti vertikalni ali 
horizontalni verigi ustanovijo tehnološki center, v 
katerem raziskovalci razvijajo nove proizvode za vsa 
povezana podjetja. Tehnološki center tako spodbuja 
razvoj vseh povezanih podjetij in skrbi za prenos znanja 
iz enega podjetja v drugo.  
S podporo prevzemanju inovativnih tehnologij in 
inovativni uporabi obstoječih tehnologij se želi podpirati 
razvoj produktov z visoko dodano vrednostjo, dolgo 

2007-2013 Podjetja, razvojno-
raziskovalne institucije, 
podjetniške podporne 
institucije in subjekti 
inovativnega okolja, 
Ministrstvo za visoko 
šolstvo znanost in 
tehnologijo, 
Ministrstvo za 
gospodarstvo  
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življenjsko dobo ter snovno in okoljsko optimalno izrabo 
surovin in energije. Spodbujati se želi inovativnost 
zaposlenih in investiranje v raziskave in razvoj.   

Povezovanje za 
nastope na 
trgih  

Na trgu je veliko pomanjkanje programov za 
pospeševanje prodaje in razširitev distribucijskih poti za 
izdelke in storitve, ki jih mala in srednja podjetja ponujajo 
na domačem trgu, še manj pa je takih priložnosti v tujini, 
saj je vstop na tuje trge zahteven in drag. S spodbujanjem 
sodelovanja med podjetji, ki so posredno ali neposredno 
poslovno sorodna, se bodo zmanjšali finančni vložki v 
raziskave novih tržišč, večja bo optimizacija uporabe 
sredstev za promocijsko in reklamno dejavnost, 
zagotovljena bo kritična masa znanja, nabavni stroški 
surovin pa bodo nižji. 

2007-2013 Podjetja, tehnološki 
centri, podjetniške 
podporne institucije, 
podjetniški centri. 

3.1.2 Ukrep: Povezanost regije navzven 

Odprtost gospodarstva je dostikrat 
odvisna tudi od njegovih prometnih 
povezav z drugimi regijami, 
državami. Visoki prometni stroški v 
marsičem onemogočajo podjetjem 
vstop na tuje konkurenčne trge. Po 
drugi strani pa slaba prometna 
infrastruktura hkrati onemogoča 
dostavo surovin in materialov iz 
cenejših trgov. Vse to med drugim 
sili podjetja, da selijo svojo 
proizvodnjo v kraje s cenejšimi 
surovinami in večjim trgom. Trgov 
gospodarstvu ne moremo približati, 
lahko pa mu zagotovimo čim nižje 
transportne in komunikacijske 
stroške. Poleg tega urejena prometna infrastruktura vpliva na dvig kakovosti življenja domačih in 
tujih obiskovalcev. Za uspešen gospodarski razvoj v regiji sta torej ključnega pomena dobro 
razvita in povezana prometni in informacijsko-komunikacijski sistem, saj se s povezovanjem s 
širšim evropskim prostorom ter znotraj države in regije krepi konkurenčnost urbanega omrežja. 
K učinkovitosti prometnega sistema in okoljski sprejemljivosti prispeva tudi vzpostavitev 
multimodalnih terminalov, kjer se stikajo različni prometni sistemi in kjer je mogoč prestop med 
njimi.  
 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Povečati prometno dostopnost in prehodnost regije 

• Zmanjšati transportne in komunikacijske stroške v gospodarstvu  
Kazalniki rezultata • Količina blaga prepeljanega po železnici (v t/leto) 

• Št. potnikov v pristanišču Koper na leto 
• Št. novo vzpostavljenih ladijskih in trajektnih linij 
• Št. prepeljanih potnikov preko letališča Sečovlje na leto 
• Delež transportnih stroškov od vseh poslovnih stroškov  
• Izgrajena širokopasovna IKT infrastruktura (v km) 

Aktivnosti Opis  Časovni 
okvir 

Nosilci 

Cestna prometna 
infrastruktura  

Za Južno Primorsko je značilna velika gostota 
cestnega prometa, še posebej poleti zaradi velikega 
števila stacionarnih in tranzitnih turistov. To 
negativno vpliva na  konkurenčnost regije v 

2007 – 2013 Občine, MP, DRSC  



Zadnjič shranjeno: 29.11.2006 2:37  27

mednarodnem prostoru. Potrebno bo povezati 
konec avtoceste v Kopru s hrvaško mejo in urediti 
notranje cestne povezave. Regija bo tako bolj 
dostopna in bolje notranje povezana, postala pa bo 
tudi privlačnejša za gospodarske naložbe.  
Treba bo pripraviti prostorsko in tehnično 
dokumentacijo za investicije ter dokončati 
manjkajoče avtocestne odseke in odseke hitrih cest 
(priključek Luka, Koper - Izola, Jagodje - Lucija, 
Postojna/Divača - Ilirska Bistrica - Jelšane). 
Modernizirati bo treba državne ceste Pivka – 
Podgrad in Kozina – Starod; Ilirska Bistrica – 
Sviščaki, prekategorizirati lokalno cesto Harije – 
Tatre – Divača  v državno cesto in jo prav tako 
modernizirati., izgraditi oz.  modernizirati bo 
potrebno prečno cestno povezavo Idrija - 
Ajdovščina – Štanjel - Komen – Nabrežina - 
Sesljan. 

Železniška 
prometna 
infrastruktura 

Gostoto cestnega prometa je možno zmanjšati z 
njegovo preusmeritvijo na železniški promet. Še 
posebej tovorni promet bo treba v čim večji meri 
preusmeriti na železnico. To bo vplivalo na 
zmanjšanje skladiščnih kapacitet Luke Koper in 
hkrati na povečanje pomorskega tovornega 
prometa. 
Treba bo pripraviti prostorsko in tehnično 
dokumentacijo za investicije ter jih izvesti. Gre za 
projekte modernizacije železniške proge in 
izgradnjo drugega tira Koper - Divača, 
modernizacije železniške proge Pivka – Ilirska 
Bistrica, dograditev luške infrastrukture (pomol II, 
pomol III), vzpostavitev multimodalnih 
terminalov. 

2007 – 2013 Slovenske železnice, 
Luka Koper, MO 
Koper 

Pomorska 
infrastruktura 

Za nadaljnji razvoj Luke in krepitev njenega 
konkurenčnega položaja v omrežju 
severnojadranskih pristanišč je ključnega pomena 
razvoj njene infrastrukture in pretovornih 
zmogljivosti. Urediti bo treba tudi infrastrukturo za 
pristajanje potniških ladij in trajektov. Uvedene 
bodo nove potniške in trajektne linije, pretok 
potnikov pa bo večji. V Kopru bo treba zgraditi 
sodobno potniško pristanišče, ki bo obenem ukrep 
za prenovo danes degradiranega urbanega 
območja. Pristanišče bo prineslo ekonomsko korist  
Slovenski Istri in zaledju. V njem bodo pristajale 
večje potniške ladje in trajekti s turisti, za katere bo 
zanimiva celotna regija in ne le Slovenska Istra.  
V okviru te aktivnosti bo treba pripraviti 
prostorsko in tehnično dokumentacijo ter 
realizirati projekte dograditve luške infrastrukture 
(pomol II, pomol III), vzpostavitve multimodalnih 
terminalov, izgradnje potniškega pristanišča v 
Kopru. 

 Luka Koper, 
Ministrstvo za 
promet, MO Koper 

Razvoj 
informacijsko-
komunikacijskih 
tehnologij  

V regiji bo potrebno zgraditi regionalne 
širokopasovne telekomunikacijske povezave ter 
spodbujati in uvajati k uporabi te infrastrukture 
skozi promocijo njenih prednosti. K promociji bo 
pripomogla cenovno dostopna infrastruktura. 

2007 – 2013 Občine, Ministrstvo 
za gospodarstvo, 
telekomunikacijska 
podjetja 
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3.1.3 Ukrep: Razvoj turističnih storitev 

Za povečanje globalne konkurenčnosti turizma Južne Primorske bi bilo treba izboljšati turistično 
organiziranost pri upravljanju čezmejne destinacije, bolj razviti turistično in podporno 
infrastrukturo in storitve (še posebej tiste, ki bodo okrepile trajnostni značaj turizma), razviti nove 
oblike trženja, podprte s sodobnimi telekomunikacijami, kot tudi okrepiti zavezo in prispevek 
turizma k trajnostnemu razvoju območja ter odpravljanje strukturnega neskladja med ponudbo 
obmorskih turističnih središč in zaledjem Slovenske Istre, Krasom in Brkini (skladnejša 
prostorska distribucija in ekonomska diverzifikacija turizma). Ukrepi so obenem usmerjeni v 
prilagajanje obstoječe turistične ponudbe novim trendom, ki jih narekujeta konkurenčna 
turistična ponudba in povpraševanje. Posebej je treba spodbujati inovativnost in ustvarjanje 
novih turističnih trendov za prevzemanje vodstva na posameznih (nišnih) področjih turistične 
ponudbe. Masovni turizem pomeni velik pritisk na okolje in lokalne ekosisteme, zato ga je 
potrebno omejevati. 
Ukrepi na področju turizma so usmerjeni v večje in boljše izkoriščanje prepoznanih prednosti, 
razvojnih možnosti in danosti razpoložljivih resursov (naravnih, kulturnih, pa tudi ljudi, znanja, 
tehnologij in relativno dobre dostopnosti) za bolj raznoliko in prepoznavno ponudbo, ki bo 
omogočala: 

− manjšo sezonsko odvisnost in odvisnost od drugih tveganj na globalnih in evropskih trgih 
(npr. zaradi rasti cen goriv, ogrožanja varnosti, naravnih in drugih nesreč), 

− razširitev velikosti in obsega trgov (kot rezultat razširjene Evropske unije in s tem večje 
mobilnosti ter zaradi odpiranja globalnih trgov),  

− pospešeno rast turistične dejavnosti zaradi predvidene večje izkoriščenosti obstoječih 
danosti in resursov v turizmu,  

− razvoj turizmu komplementarnih proizvodov in storitev,  
− okrepitev medsektorskega/medorganizacijskega sodelovanja v turizmu,  
− odpiranje novih podjetij in vstopanje novih in komplementarnih dejavnosti v turizem in 

industrijo prostega časa (informacijske tehnologije), 
− povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe Južne Primorske med ostalimi turističnimi 

ponudbami, zlasti med istrskimi destinacijami in med drugimi južnoprimorskim 
turističnim programom sorodnimi programi doma in v tujini. 

 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Okrepiti trajnostni značaj razvoja turizma kot elementa integralnega upravljanja kakovosti, 

zmanjšati okoljske vplive turistične dejavnosti  
• Vzpostaviti ustrezno turistično ponudbo na podeželju 
• Razvoj trajnostne turistične in podporne infrastrukture s ciljem okrepiti in uravnotežiti 

turizem v mestih in na podeželju 
• Prilagoditi upravljanje in trženje naravnih in kulturnih znamenitosti za potrebe razvoja 

trajnostnega turizma 
• Povezovanje urbanega turizma s turistično ponudbo na podeželju in vzpostavitev 

čezmejnih destinacij, turističnih proizvodov in storitev 
• Povezovanje Slovenske Istre z kraško-brkinskim območjem 

Kazalniki 
rezultata 

• Število turističnih produktov, ki bodo povezali podeželje z urbanim prostorom 
• Število novih turističnih zmogljivosti v zaledju  
• Število upravljanih območij naravnih vrednot in kulturnih znamenitosti prilagojenih 

trajnostnim oblikam turizma 
• Število turističnih produktov, ki bodo povezali kulturo in gospodarstvo 
• Število podeljenih certifikatov kakovosti na področjih okolja, gospodarske odličnosti in 

socialne odgovornosti turističnim ponudnikom 
Aktivnosti Opis 

 
Časovni 
okvir 

Nosilci  
 

Turistična in V tem sklopu bodo izvedene investicije v ponudbo 2007-2013 Občine regije, manjši 
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podporna 
infrastruktura 

manjših turističnih ponudnikov, predvsem raznih 
gostišč in penzionov na podeželju in v manjših krajih v 
notranjosti regije, vzpostavitev kolesarskih in 
sprehajalnih poti kot podporne infrastrukture, ki 
omogoča obiskovalcem rekreacijo in počitek, investicije 
v izgradnjo novih, večjih turističnih središč v povezavi z 
umetnimi in naravnimi znamenitostmi (atrakcijami)  v 
turistično manj ali še nerazvitih območjih regije. 
Potrebna je vzpostavitev mreže storitev, ki bodo 
uporabnikom nudile še drugačne možnosti sprostitve 
(gostilne, turizem na kmetiji, prodaja spominkov, 
športni parki, vodeni obiski,...), zagotovitev dopolnilne 
turistične in druge obvestilne signalizacije, investicije v 
prenovo in izrabo degradiranih območij, obstoječih 
objektov in kulturne dediščine za namene turističnih 
storitev.  

turistični ponudniki, 
kmetije in kmečki 
turizmi, investicijska 
turistična podjetja, 
banke, ministrstva 

Povezovanje in 
razvoj storitev v 
turizmu ter 
vzpostavitev 
destinacijske 
upravljavske 
organizacije z 
upravljanjem 
območij 
naravnih 
vrednot za 
trajnostni razvoj 
turizma  
 
 
 

Aktivnosti, podprte v tem sklopu, bodo podpora 
vzpostavitvi regionalne in čezmejnih destinacijskih 
upravljavskih organizacij,  izobraževanje v turizmu, 
uvajanje sistemov in standardov kakovosti, skupne, 
povezane trženjske aktivnosti destinacije, pomoč pri 
pridobivanju sredstev za razvojne projekte,  druge 
skupne aktivnosti v interesu turističnega sektorja, razvoj 
storitev in povečanje ponudbe na podeželju. Aktivnosti 
bodo povezovale tudi upravljanje naravnih vrednot v 
turistično zanimive produkte in storitve, vključevale 
bodo uvajanje načel sonaravnega turizma, načrte 
upravljanja zavarovanih območij s turizmom kot enim 
od gospodarskih dejavnosti na območjih, trajnostne 
oblike trženja naravnih znamenitosti in danosti kot npr. 
interpretacijo, vodenje, urejanje dostopnosti, 
vključevanje turistov v varstvene aktivnosti idr. Tudi 
območja Nature 2000 je potrebno s primernim 
upravljanjem obiska vključiti v turistično ponudbo 
regije. 

2007- 
2013  

LTO, TIC, RRA, 
turistične agencije, 
hoteli, zasebniki na 
podeželju,... 

3.2 Program: Človeški viri 
V sodobnem svetu je področje človeških virov izjemnega pomena za kakovosten in trajnostni 
družbeni in gospodarski razvoj. Danes razvoj sledi t.i. »mehki infrastrukturi«, torej ni več vezan le 
na produktivnost in delo, temveč je usmerjen v družbo, temelječo na znanju. V ta namen 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. Le taka 
usmeritev ustvarja pogoje za višjo kakovost življenja v regiji in posebej za to, da bodo človeški 
viri mogli biti vpliven dejavnik trajnostnega razvoja v regiji. 
 
Cilji tega dela regionalnega razvojnega programa so: 

1. Vzpostavljati družbo znanja za trajnostni razvoj regije 
2. Dvigniti raven kakovosti življenja 
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3.2.1 Ukrep: Znanje za gospodarstvo  

Za uresničevanje trajnostnega in na inovativnosti temelječega razvoja je potrebno vzpostaviti 
tesnejše sodelovanje med izobraževalnimi in raziskovalnimi zavodi ter gospodarstvom in 
gospodarskimi ustanovami. Potrebno je okrepiti prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni 
in neprofitni sektor ter spodbujati interdisciplinarnost raziskovanja. Obenem je potrebno okrepiti 
sistem poklicnega izobraževanja, ki bo sposoben ponujati ustrezne odgovore (to je kompetence) 
povpraševanju na trgu dela. Le taka usmeritev, ki usklajuje potrebe gospodarstva s ponudbo 
izobraževalnega sistema in obratno, prinaša višji inovacijski potencial,  višjo stopnjo zaposljivosti 
prebivalstva, višjo dodano vrednost izdelkov, višjo stopnjo integracije med gospodarskimi 
panogami ter zviševanje dohodkov in nasploh kakovosti življenja prebivalstva. Za doseganje teh 
ciljev je na infrastrukturni ravni neobhodno potrebno okrepiti sodobne komunikacijsko-
informacijske sisteme in omrežja ter raziskovalna, razvojna in poklicno-izobraževalna središča. 
 
Tabela 3.1 Opis ukrepa 
Cilji ukrepa Usklajevati izobraževanja in raziskovanja z gospodarstvom 

Razviti inovativno okolje 
Kazalniki 
rezultata 

• Število novih izobraževalnih programov  
• Višji delež izobraženih delavcev v podjetjih 
• Uravnoteženo razmerje med povpraševanjem in ponudbo poklicnih profilov na trgu dela  
• Večje število udeležencev v programih za vseživljenjsko učenje  
• Število študijskih štipendij 
• Število inovacij in inovativnih produktov 
• Število skupnih R&R projektov gospodarstva in znanstveno- raziskovalnih institucij  
• Višji delež privatnega kapitala v R&R projektih 
• Število projektov javno-zasebnega partnerstva 
• Število vzpostavljenih in prenovljenih IKT sistemov v raziskovalnih ustanovah, v 

gospodarstvu ter njihovih medsebojnih povezav 
• Ustanovitev univerzitetnega in študentskega Kampusa 
• Ustanovitev centra za poklicno izobraževanje na Južnem Primorskem 
• Število poklicno izobraženih in prekvalificiranih delavcev ter njihova zaposlenost 
• Ustanovitev laboratorija za inovativni razvoj 
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Aktivnosti Opis Časovni 
okvir 

Nosilci 

Poklicno in 
vseživljenjsko 
učenje 
 

Usklajevanje potreb gospodarstva in ponudbe 
izobraževalnega sistema se uresničuje z vzpostavljanjem 
novih programov poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, s povečano možnostjo za vpis v 
programe za dvigovanje ravni pisnih in drugih temeljnih 
spretnosti ter z razvojem programov za vseživljenjsko 
izobraževanje in programov izobraževanja na daljavo.  
Posebne spodbude je treba nameniti izobraževanju, 
učenju, informiranju in svetovanju odraslim, 
brezposelnim, mladini, starejšim ter marginaliziranim 
skupinam prebivalstva (npr. širitev in okrepitev mreže 
centrov za informiranje in poklicno svetovanje in za 
izobraževanje odraslih). 
Predvideti je treba tudi ustanovitev regionalnega sklada 
za štipendiranje, ki bo zadoščal potrebam študentske 
populacije in trga dela.  

2007-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univerza na 
Primorskem, podjetja, 
občine, MŠŠ, MVZT, 
GZS, OZS, Ljudske 
Univerze, Višje in 
visokošolsko središče 
Sežana, Zavod RS za 
zaposlovanje,   CIPS, 
Svetovalna središča, 
knjižnice, Mladinski 
centri 

Univerzitetno 
izobraževanje 
in raziskovanje 

Za krepitev inovativnosti v gospodarstvu je potrebno 
okrepiti sodelovanje med gospodarstvom ter 
univerzitetno raziskovalno in izobraževalno sfero (npr. 
vzpostavitev dolgoročnih partnerstev med institucijami 
na področju raziskav in razvoja  ter podjetji). V ta 
namen je potrebno odpreti take nove univerzitetne 
študijske programe v regiji, vključno z izobraževanjem 
na daljavo, ki bodo usklajeni s potrebami gospodarstva, 
družbe in trajnostnega regionalnega razvoja.  
Poleg tega je potrebno razvijati prenos znanj iz 
raziskovalne sfere v javni, profitni in neprofitni sektor, 
spodbujati in usmerjati znanstveno-raziskovalne 
institucije v aplikativno reševanje tehnoloških 
problemov gospodarstva ter v vključevanje študentov v 
R&R projekte v sodelovanju z zainteresiranimi podjetji 
(mentorstvo, sofinanciranje).  
Omenjene vsebine bo treba dopolniti z razvojem 
raziskovanja na področjih, ki uresničujejo trajnostni 
razvoj, povečujejo zaposlovanje in zagotavljajo boljšo 
kakovost življenja.  
Krepitev čezmejnega in mednarodnega sodelovanja na 
področjih izobraževanja, raziskovanja in kulture bo 
prispevala k prenosu, izmenjavi in razširitvi znanj. 

2007-2013 Univerza na 
Primorskem, podjetja, 
občine, MŠŠ, MVZT, 
GZS, OZS, Višje in 
visokošolsko središče 
Sežana 

Razvoj 
infrastrukture  

Za vzpostavljanje in krepitev družbe znanja, 
učinkovitega komuniciranja med raziskovalno-
izobraževalno sfero in gospodarstvom ter prenosa 
znanja iz raziskovanja v gospodarstvo je potrebno 
okrepiti raziskovalno, razvojno in komunikacijsko 
infrastrukturo.  
Poseben poudarek imata tu ustanovitev Univerzitetnega 
kampusa v Izoli ter Laboratorija za raziskovanje in 
razvoj, ki bosta omogočala tesno sodelovanje in 
usklajevanje med znanstvenim raziskovanjem, 
gospodarstvom in upravljanjem prostora ter krepila  
inovativnost v gospodarstvu, upravljanju in vodenju. 
Potrebna je tudi obnova in izgradnja prostorov in 
objektov za šport in rekreacijo.        

2007-2011 Univerza na 
Primorskem, podjetja, 
občine, MŠŠ, MVZT, 
GZS, OZS, Ljudske 
Univerze, Višje in 
visokošolsko središče 
Sežana, Zavod RS za 
zaposlovanje,   CIPS, 
Svetovalna središča, 
knjižnice, mladinski 
centri, MŠŠ, ŠOUP, 
KŠOK, MDDSZ, 
Zavod za šport, športna 
društva Zavodi na 
področju kulture, 
kulturna društva, 
pokrajinski muzeji, 
gledališča, multimedijski 
center 
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3.2.2 Ukrep: Učinkovite in kakovostne družbene storitve 

Ustrezno dostopne in učinkovite družbene storitve so temeljnega pomena pri krepitvi družbene 
kohezivnosti, pri razvijanju socialnega kapitala, pri zagotavljanju višje kakovosti življenja 
prebivalcev ter zadovoljstva ljudi z družbenim okoljem, v katerem živijo. To so obenem 
primerjalne prednosti združene Evrope. Prvenstveno pozornost je v tem sklopu potrebno 
nameniti mlajšemu prebivalstvu zato, da se oblikujejo taki pogoji, ki mu bodo omogočali 
razvijanje sposobnosti, uresničevanje ustvarjalnih potencialov in konstruktivno preživljanje 
prostega časa: mladim je potrebno ponuditi možnost, da postanejo aktiven dejavnik družbenega 
razvoja v regiji. Posebno pozornost je potrebno obenem nameniti starostnikom in njihovemu 
aktivnemu vključevanju v družbeno življenje (tudi s programi vseživljenjskega učenja) ter 
družbenim skupinam s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi, invalidi). Potrebno je 
preučevati in smotrno usmerjati vlaganja v socialno, zdravstveno, izobraževalno in stanovanjsko 
politiko.  
Za krepitev odprtosti in strpnosti, ki zagotavljata zmanjševanje napetosti v družbi,  je primerno 
razvijati čezmejno sodelovanje na področjih (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, turizem, 
kulturne in športne izmenjave), ki omogočajo mirno sožitje in uspešen razvoj regije v Evropski 
uniji. 
 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Krepiti družbeno in delovno kohezivnost 

• Krepiti  kulturni prostor in razpoznavnost regije  
Kazalniki rezultata • Višja dostopnost družbenih storitev v vseh delih regije 

• Višja dostopnost družbenih storitev za ljudi s posebnimi potrebami 
• Večja vključenost nevladnih organizacij na področju družbenih in kulturnih storitev 
• Število udeležencev preventivnih in promocijskih programov  
• Število javnih športnih infrastruktur  
• Zmanjševanje pojava škodljivih življenjskih navad (npr. alkohol, mamila) 
• Število ponudnikov in uporabnikov kulturnih storitev 
• Število učinkovito izvedenih projektov na čezmejnem območju 
• Regionalna ureditev centra za delo z zasvojenci  
• Število obnovljenih/novo izgrajenih objektov na področju kulture 

Aktivnosti Opis Časovni 
okvir 

Nosilci 

Izboljšanje 
dostopnosti 
družbenih storitev 
za celotno 
prebivalstvo  

Za zagotavljanje višje kakovosti življenja in za 
povečevanje socialne kohezivnosti so temeljnega 
pomena krepitev, pluralizacija in višja kakovost 
družbenih storitev na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva ter njihovo usklajevanje z novimi 
potrebami sodobne družbe (npr. preventivni in 
promocijski programi). 
V ta namen je potrebno vzpostavljati dobre prakse 
sodelovanja med javnimi upravami, javnimi zavodi, 
strokovnimi javnostmi, nevladnimi organizacijami in 
društvi. Obenem je potrebno izboljšati dostopnost (tudi 
e-dostopnost) infrastrukture, prostorov in opreme za 
družbene storitve (npr. razvoj mrež javno dostopnih, 
brezplačnih  točk vseživljenjskega učenja). 
Za krepitev delovne vključenosti in omogočanje 
učinkovitejšega zaposlovanja težje zaposljivih 
segmentov prebivalstva je pomembna tudi vzpostavitev 
zaposlitvenega centra za zaščito zaposlovanja invalidov. 
Potrebno je povečati znanstveno raziskovanje in 
aplikacijo znanja na področje kakovosti in dostopnosti 
družbenih storitev. 
 

2007-2013 Zavod za 
zaposlovanje, 
CIPS, 
Zavodi za 
zdravstveno 
varstvo, 
zdravstvene 
ustanove, 
občine, društva, 
podjetja, 
centri za 
socialno delo,  
ljudske 
univerze, 
Univerza na 
Primorskem, 
mladinski centri, 
Obalna 
samoupravna 
skupnost 
italijanske 
narodnosti, 



Zadnjič shranjeno: 29.11.2006 2:37  33

muzeji, kulturna 
društva, MŠŠ, 
ŠOUP, KŠOK, 
MDDSZ 

Spodbujanje in 
krepitev odprte, 
strpne in solidarne 
družbe 

Za krepitev socialne kohezivnosti, spodbujanje strpne 
družbe in zagotavljanje višje kakovosti življenja je 
potrebno povečevati storitve in možnosti za mladino ter 
ustvarjati mladini prijaznega okolja, ki omogoča njeno 
aktivno in ustvarjalno vključevanje v družbeno življenje. 
Sem sodi tudi ureditev prostorov in objektov za 
izvajanje programov za mlade. 
Potrebno je tudi reševanje vprašanja starostnikov, 
njihove oskrbe, iskanje novih možnosti za aktivno 
vključevanje v družbeno življenje ter krepitev 
medgeneracijske solidarnosti.  Isto velja za večjo 
družbeno vključenost oseb s posebnimi potrebami ter 
za vključevanje marginaliziranih skupin nasploh v 
družbeno življenje. Potrebna je torej širitev programov 
in kapacitet za institucionalno varstvo starejših in 
invalidnih oseb ter odvisnikov  
Potrebno je spodbujanje odprtosti, strpnosti in 
dinamičnosti v družbi. 
Potrebno je podpirati opuščanje t.i. »rizičnega vedenja« 
z osveščanjem prebivalstva in podpirati izobraževanje 
na področju promocije zdravega življenjskega sloga.  
Podpira se znanstveno raziskovanje in aplikacija znanja 
na področju krepitve odprte in strpne družbe. 

2007-2013 Občine, 
centri za 
socialno delo,  
ljudske 
univerze, 
Univerza na 
Primorskem, 
CIPS, mladinski 
centri, zavodi za 
zdravstveno 
varstvo, 
zdravstvene 
ustanove, 
Obalna 
samoupravna 
skupnost 
italijanske 
narodnosti, 
muzeji, kulturna 
društva,  
ostala društva 

Razvoj in 
povezovanje 
kulturnih 
dejavnosti  

Na Južnem Primorskem deluje več kulturnih 
organizacij. Njihova pomanjkljivost je preveč 
samostojno delovanje, zato bi bilo potrebno spodbujati 
povezovanje in skupno delovanje samih kulturnih 
ustanov (vzpostavitev slovenske mreže kulturnih 
domov, centrov, društev, ustanovitev kulturnega centra 
Slovenske Istre in ustanovitev regijskega sklada za 
kulturo) ter bolje vključevati kulturno ponudbo v 
turistično ponudbo. Potrebna je tudi obnova 
(restavracija) kulturnih objektov ter izgradnja prostorov 
namenjenih kulturni dejavnosti. Kultura naj bo vezni 
člen med različnimi družbenimi skupinami in okolji, 
predvsem med mesti in podeželjem.  
Potrebno je podpreti tudi umetniško ustvarjanje, 
likovne galerije ter izobraževanje in izražanje na 
področju sodobnih umetnosti. Tako v vaseh kakor v 
mestih je treba okrepiti tudi sodobne storitve za 
preživljanje prostega časa (razni festivali). 

2007-2013 Kulturna 
društva, 
pokrajinski 
muzeji, 
gledališča, 
knjižnice, 
mladinski centri, 
multimedijski 
center, Univerza 
na Primorskem, 
zavodi na 
področju 
kulture, Obalna 
samoupravna 
skupnost 
italijanske 
narodnosti 

Krepitev 
čezmejnega 
prostora in 
mednarodne 
razpoznavnosti 

Za krepitev socialne kohezivnosti in spodbujanje strpne 
družbe je potrebno okrepiti medkulturne stike ter 
sodelovanje v regiji in na čezmejnem območju in sicer 
posebej na področjih izobraževanja, znanosti, kulture in 
športa.  
Valorizacija kulturnih identitet krepi družbeno 
kohezivnost in obenem mednarodno razpoznavnost 
regije. V ta namen sta lahko koristna raziskovanje in 
aplikacija znanja. 

2007-2013 Občine, 
Obalna 
samoupravna 
skupnost 
italijanske 
narodnosti, 
Univerza na 
Primorskem, 
ljudske 
univerze, mediji, 
športna društva, 
mladinski centri, 
muzeji, kulturna 
društva,  
ostala društva 
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3.3 Program: Podeželje, kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo 
Analize kažejo, da je podeželje v regiji slabše razvito. Stopnja razvoja med mesti in podeželjem je 
različna. Precejšen del ozemlja pokrivajo gozdovi. Opazen je trend opuščanja kmetovanja. Slednji 
ima kot posledico tudi razkroj kulturne krajine, ki lahko predstavlja pomembno izhodišče za 
razvoj podeželja na področju turizma. Koncentracija prebivalstva in javnih storitev v urbanih 
središčih vpliva na zmanjševanje ekonomskih virov za razvoj podeželja. Posledica tega je 
slabšanje stanja okolja, saj se z zaraščanjem in postopnim izginjanjem krajine postopoma 
spreminjajo tudi habitati. Manjšanje rabe prostora povzročajo predvsem novi gospodarski in 
življenjski procesi in stili. Opaža se premalo regionalnega povezovanja v smislu partnerstev.  
 
Poleg tega se obstoječo ponudbo, zanimivo tudi z vidika turizma, premalo trži, saj manjši 
ponudniki/pridelovalci ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi za učinkovite tržne akcije, 
nenazadnje pa so med seboj premalo povezani, da bi lahko nastopali enotno. Velik zaviralec 
razvoja podeželja je tudi obstoječi sistem upravljanja s teritorijem. Živinorejci in kmetovalci, ki 
želijo razširiti svojo dejavnost, se soočajo s težavami, obstoječi predpisi jih prej ovirajo kakor 
spodbujajo. Zakonodajo na področju posegov v prostor bi bilo potrebno spremeniti oz. 
poenostaviti na način, ki bi učinkoviteje usklajeval potrebo po varovanju naravnega okolja in 
kulturne dediščine s potrebami razvoja sodobnega življenja.  
 
Modernizacija kmetijstva lahko z valorizacijo tipičnih pridelkov, izdelkov in prehrane ter z 
dvigom kakovosti poveča donosnost kmetijstva in pozitivno učinkuje na razvoj podeželja. 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 podeželja je lahko tudi 
turizem, predvsem z vidika kulturne dediščine. Nujna so vlaganja v osnovno infrastrukturo in 
obnovo vasi. Ribištvu je potrebno nuditi prave infrastrukturne in storitvene pogoje za 
zagotavljanje gospodarnosti te dejavnosti. 
 
Predlagamo ukrepe, ki bodo omogočali razvoj novih produktov/storitev in jih povezovali z že 
obstoječo ponudbo, celostno ponudbo pa učinkovito tržili, upoštevajoč varovanje narave in 
kulturne dediščine ter čezmejno sodelovanje. Za razvoj podeželja je med ostalim potrebno 
posebno pozornost nameniti trajnostnemu razvoju, ohranjanju poseljenosti in revitalizaciji vasi, 
ohranjanju naravnega okolja, kulturne dediščine in njeno vključevanje v tržno ponudbo, 
ohranjanju kmetijske proizvodnje, razvoju ekološkega kmetovanja, mehkih oblik podeželskega 
turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, obrti in podjetništva na podeželju, ustvarjanju več 
delovnih mest na podeželju, dograditvi ustrezne cestne in komunalne infrastrukture, zagotavljanju 
širokopasovnega komunikacijskega omrežja na celotnem območju. 
 
Podeželje je, zaradi zgoraj naštetega, v regionalnem razvojnem programu posredno  obravnavano 
tudi v drugih programih in ukrepih (okolje in prostor, turizem, raba IKT, človeški viri, 
gospodarstvo, inovacije).  
 
 
Cilji tega dela 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 
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3.3.1 Predstavitev programov štirih Razvojnih programov podeželja, ki se nanašajo na 
območje Južne Primorske  

 
Program Podeželje, kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo Regionalnega razvojnega programa Južne 
Primorske se nanaša na območje osmih občin (Koper, Izola, Piran, Divača, Hrpelja-Kozina, 
Sežana, Komen in Ilirska Bistrica) in v nadgrajuje vsebine štirih razvojnih programov 
podeželja (RPP), ki so nastajali sočasno, za območje dvanajstih občin ( Koper, Izola, Piran, 
Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana, Vipava, Ajdovščina, Komen, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna). 
 
RPP-ji za območje občin 
(v oklepaju so navedene občine, ki jih RRP Južne 
Primorske ne zajema) 

Izdelovalec RPP-ja: 

Koper, Izola, Piran  RRC Koper 
Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana ORA Sežana 
Komen (Vipava, Ajdovščina) Razvojna agencija ROD  
Ilirska Bistrica (Pivka, Postojna) Open door d.o.o. 
 
RRP Južne Primorske 2007 2013 ne povzema posameznih razvojnih programov podeželja, 
temveč se nanaša na tiste vsebine, ki jih je bolj učinkovito in smiselno izvajati na regijskem 
nivoju.  
 
Usklajenost vsebin programa Podeželje, kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo, RRP-ja Južne 
Primorske in štirih RPP-jev je razvidna iz nadaljevanja:  
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REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUŽNE PRIMORSKE 2007-20013 

Program: Podeželje, kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo 
 

Ukrepi:  
1. Povezovanje ponudbe s trgi 
2. Razvoj novih, ohranjanje tradicionalnih proizvodov in storitev, spodbujanje 

naravi prijaznega kmetovanja, ohranjanje poseljenosti 
3. Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 

 
 

RPP  
za območje občin 
Koper, Izola, Piran 

RPP  
za območje občin  
Divača, Hrpelje-
Kozina, Sežana 

RPP  
za območje občine 
Komen  
(in ostalih občin, ki jih 
RRP Južne Primorske ne 
zajema) 

RPP  
za območje občine 
Ilirska Bistrica  
(in ostalih občin, ki jih 
RRP Južne Primorske ne 
zajema) 

PROGRAMI:  
 kmetijski okoljski 

programi,  
 prestrukturiranje 

kmetij, izboljšanje 
trženja kmetijskih 
pridelkov, 
združevanje 
kmetov, 

 izboljšanje 
kvalitete 
kmetijskih 
zemljišč in 
reševanje 
problematike 
lastništva, 

 razvoj dopolnilnih 
dejavnosti in 
turizma, 

 razvoj turizma, 
 celostni razvoj 

podeželja,  
 razvoj 

podjetništva,  
 varovanje narave, 
 razvoj in krepitev 

usposabljanja, 
izobraževanja in 
svetovanja na 
podeželju,   

 izboljšanje 
infrastrukture na 
podeželju, obnova 
in razvoj vasi, 

PROGRAMI: 
 kmetijstvo in 

gozdarstvo, 
 podjetništvo, 
 infrastruktura, 
 turizem in 

dediščina. 
 

PROGRAMI: 
 kmetijstvo in 

podeželje, 
 turizem, 
 malo 

podjetništvo 
in obrt. 

PROGRAMI:  
 organiziranost 

za razvoj 
podeželja, 

 identiteta, 
skupno 
trženje in 
promocija 
podeželja, 

 turizem, 
 kmetijstvo in 

dopolnilne 
dejavnosti, 

 spodbujanje 
diverzifikacije 
in izboljšanje 
kakovosti 
življenja na 
podeželju, 

 ohranjanje in 
varovanje, 
urejanje okolja 
podeželja, 

 spodbujanje 
človeških 
virov na 
podeželju. 
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 varstvo okolja in 
urejanje prostora, 

 institucionalni 
razvoj in 
čezmejno 
sodelovanje. 

3.3.2 Ukrep: Povezovanje ponudbe s trgi 

Kot večina Slovenije, je tudi južnoprimorska regija znana po nekaj regionalnih središčih (torej 
večjih mestih) in večjem deležu podeželja (manjši kraji, naselja, osamljeni zaselki). Le-to je zaradi 
ugodne klime primerno za kmetijske in druge pridelovalne dejavnosti.  
 
Večina ponudnikov nima utrjenih tržnih poti. Svoje pridelke prodajajo predvsem na svojem 
območju oziroma kar na kmetijah, ali pa pridelujejo zgolj za lastne potrebe. Proizvodi kljub 
kakovosti niso dovolj prepoznavni in uveljavljeni na trgu (blagovne znamke nekaterih proizvodov 
se šele uveljavljajo). Cene proizvodov na trgu so zato nižje. Na ceno vpliva tudi prodaja 
primarnih proizvodov, ki med seboj niso povezani. Poleg tega se obstoječo ponudbo, zanimivo 
tudi z vidika turizma, premalo trži, saj manjši ponudniki/pridelovalci ne razpolagajo z zadostnimi 
sredstvi za učinkovite tržne akcije, nenazadnje pa so med seboj premalo povezani, da bi lahko 
nastopali enotno. Na danem območju se pogreša akterja, ki bi obstoječo ponudbo povezoval s 
povpraševanjem na trgu oziroma, ki bi ponudbo proizvodov in storitev promoviral in tako 
prispeval k trženju. Potrebno bi bilo boljše partnersko povezovanje z namenom povečati 
prepoznavnost specifičnih produktov in blagovnih znamk območja, tudi v smislu čezmejnega 
sodelovanja. Trženje kmetijskih pridelkov bi se lahko izboljšalo tudi s prestrukturiranjem kmetij, 
uvajanjem novih tehnologij in združevanjem kmetov. S tem ukrepom želimo doseči večjo 
prepoznavnost proizvodov regije in višjo ceno na trgu, kar bo pozitivno vplivalo na razvoj 
podeželja in ohranjanje poseljenosti. Temu cilju morajo slediti inovativni pristopi trženja in 
prodaje (turizem na kmetiji, osmice, hoteli na podeželju, razvoj dopolnilnih dejavnosti ipd.), ki 
bodo potencialne stranke pripeljali in zadržali v regiji (turisti, poslovneži, naključni obiskovalci). 
To bo pozitivno vplivalo na razvoj podeželja in ohranjanje poseljenosti. Pri razvoju kmetijstva je 
treba paziti na ohranjanje kulturne in krajinske dediščine, ekosistemov in drugih lokalnih 
znamenitosti okolja.  
 
 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Trženje ponudbe 

• Dvig kakovosti pridelkov in izdelkov 
• Povezovanje med pridelovalci in predelovalno industrijo za skupen nastop na trgu 
• Povečati število turističnih zmogljivosti v zaledju  
• Vzpostavitev sodobne infrastrukture in storitev za ribištvo 
• Razvoj novih izdelkov in storitev 
• Povečevanje donosnosti kmetijstva in ribištva 

Kazalniki 
rezultata 

• Število produktov z različnimi certifikati (kakovosti, porekla...) 
• Oblikovane proizvodne in predelovalne verige 
• Oblikovane blagovne znamke območja 
• Število turističnih nočitev v zaledju 
• Urejena ribiška infrastruktura (št. urejenih mest prve prodaje ribiških proizvodov, 

ustanovljena borza ribiških proizvodov, število različnih oblik ribiške ponudbe v 
turistične namene) 

• Poslovni rezultati gospodarskih subjektov na področju sonaravnega kmetijstva, 
tradicionalnih pridelkov in izdelkov ter ribištva 

Aktivnosti Opis 
 

Časovni 
okvir 

Nosilci  
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Povezovanje 
pridelave s 
predelavo pri 
razvoju novih 
produktov in 
storitev, 
vzpodbujanje 
oblik dopolnilnih 
dejavnosti, 
trženje   

Na območju je razmeroma veliko pridelovalcev 
kmetijskih pridelkov. Ker so večinoma manjši, 
je njihov dostop do trga otežen in svoje 
pridelke in izdelke prodajajo predvsem na 
svojem območju oziroma na kmetijah. S 
pričujočo aktivnostjo se bomo osredotočili na 
povezovanje celotne proizvodne in prodajne 
verige - v pridelovanje, predelovanje in prodajo 
tistih proizvodov, po katerih je povpraševanje 
na trgu, s posebno pozornostjo za tipične 
pridelke in izdelke. Na tej osnovi je treba 
razvijati nove produkte, uveljavljati certifikate 
kakovosti in porekla ter razne blagovne 
znamke za posameznie dele območja. 
Doseči je treba uspešno promocijo tako 
tradicionalnih, kot tudi na novo oblikovanih 
produktov in storitev na trgu ter poiskati 
ustrezne tržne poti. Ključno bo promoviranje, 
pa tudi podpiranje trženja in prodaje teh 
proizvodov in storitev s strani organizacij. 
Kmetijstvo in živinoreja se morata razvijati 
integrirano s tistimi gospodarskimi panogami, 
ki lahko predstavljajo zanimiv trg, zlasti s 
turizmom. Ključno je vzpodbujanje razvoja 
dopolnilnih dejavnosti in obrti; osmic, 
turističnih kmetij, predelovalnih obratov, 
prenočitvenih kapacitet, t.i. razpršenih hotelov, 
izletniških turizmov, ponudbe na vinski cesti, 
torkelj, etnološke ponudbe ipd. Spodbujati je 
treba tudi razvoj malih kmetij z omejeno 
proizvodnjo biološko neoporečnih produktov.  

2007-2013 Kmetijsko svetovalne službe, 
lokalne akcijske skupine, 
društva pridelovalcev in 
predelovalcev, podjetniški 
centri in organizacije,  
razvojni centri, gospodarska 
interesna združenja, društva, 
turistične organizacije 

 

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

Podeželje večinoma izenačujemo s kmetijstvom in tako imenovanimi primarnimi dejavnostmi. 
Dejstvo pa je, da se za razvoj na območju ponuja ogromno drugih možnosti, ki jih je treba 
izkoristiti. Gre za tako imenovano diverzifikacijo dejavnosti na podeželju, ki lahko prispeva k 
celovitemu razvoju območja. Z razvojem na trgu konkurenčnih storitev in proizvodov bomo 
zagotavljali skladen razvoj in modernizacijo podeželja. 
 
Kmetijstvo v regiji se sooča z več težavami. Lastništvo zemljišč je dokaj razdrobljeno. Kmetije 
oziroma posestva so večinoma majhna. Živinorejci in kmetovalci, ki želijo razširiti svojo 
dejavnost se soočajo s težavami, obstoječi predpisi jih prej zavirajo kakor spodbujajo.  
Slovensko ribištvo se že leta otepa s številnimi težavami. Po vstopu naše države v Evropsko unijo 
in prevzemu Skupne ribiške politike Evropske unije ugotavljamo neprimerno urejenost 
minimalnih osnovnih pogojev za opravljanje te tradicionalne gospodarske dejavnosti. Ribiška 
infrastruktura je pomanjkljiva, treba bi bilo urediti ribiška pristanišča in mesta iztovora rib, v vseh 
obmorskih krajih ni urejenih mest prve prodaje ribiških proizvodov, prav tako ni ribiške tržnice. 
Povezava tradicionalne dejavnosti ribištva s turistično ponudbo Slovenske Istre je nezadostna. 
Precejšen del ozemlja pokrivajo gozdovi, zato je gozdarstvo pomembna panoga v regiji.  
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Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Višja kakovost življenja na podeželju 

• Spodbujanje kmetijske rabe tal 
• Spodbujanje ekološkega kmetovanja in tradicionalnih pridelkov 
• Spodbujanje tradicionalne živinoreje 
• Povezovanje kmetijskih panog z znanstvenim raziskovanjem za sonaravno pridelovanje 

tipičnih kultur ter dvig kakovosti pridelkov in izdelkov 
• Spodbujanje poseljenosti podeželja  
• Vzpostavljeni pogoji za opravljanje dejavnosti ribištva 

Kazalniki 
rezultata 

• Število produktov z različnimi certifikati (kakovosti, porekla...) 
• Število certificiranih ekoloških kmetij 
• Oblikovane blagovne znamke območja 
• Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na podeželju 
• Število novogradenj na podeželju 
• Število prebivalcev v podeželskih naseljih 

Aktivnosti Opis 
 

Časovni 
okvir 

Nosilci 

Spodbujanje 
modernizacije 
kmetijskih 
gospodarstev  

Moderni razvoj kmetijstva v pogojih, kakršni so 
na danem območju, zahteva valorizacijo 
tipičnih pridelkov in tradicionalnih kmetijskih 
in živinorejskih dejavnosti ter dvig njihove 
kakovosti tudi s tehnološko posodobitvijo. 
Kmetijskim gospodarstvom je treba omogočiti 
razvoj in modernizacijo, kar bo prispevalo k 
razvoju kmetijstva, večji poseljenosti podeželja 
in večji konkurenčnosti kmetov. S to 
aktivnostjo bomo kmetijskim gospodarstvom 
nudili podporo pri modernizaciji z različnimi 
viri financiranja.  

2007-2013 Občine, kmetijsko svetovalne 
službe, društva pridelovalcev 
in predelovalcev, 
gospodarska interesna 
združenja, kmetijska 
gospodarstva 

3.3.4 Ukrep: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 

Najpomembnejša funkcija gozda za regionalni razvoj je gospodarska, pomembne pa so tudi 
varovalna, rekreacijska in druge. Regija bo vlagala sredstva v varovanje gozda, da bi tako 
dolgoročno ohranila svojo prednost.  
 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 

Kazalniki 
rezultata 

• Izgrajene  in obnovljene gozdne ceste 
• Razpolaganje s sodobnejšo gozdarsko opremo  

Aktivnosti Opis 
 

Časovni 
okvir 

Nosilci 

Izboljšanje 
gospodarske 
vrednosti gozdov 

Povečati odprtost gozdov z rekonstrukcijo in 
gradnjo gozdnih cest in vlak ter tako zmanjšati 
stroške spravila gozdnih lesnih sortimentov. 
Izboljšati opremo za delo v gozdu, nakup nove 
opreme. 

2007-2013 Občine,  kmetijsko 
svetovalne službe, društva, 
razvojne organizacije, lokalno 
akcijske skupine, lastniki 
kmetijskih zemljišč in 
gozdov, Zavod za gozdove R 
Slovenije 

3.4 Program: Okolje in okoljska infrastruktura 
Področje varstva okolja je ključnega pomena za kakovostno življenje posameznika in celotne 
skupnosti, pa tudi za uspešen razvoj gospodarstva. Prednostna naloga programa regije 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 
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tem regionalnem razvojnem programu veliko pozornost namenjamo učinkovitosti javnih storitev, 
ki morajo zagotavljati kakovostne življenjske pogoje ob učinkovitem poslovanju in zagotavljanju 
kakovostnih storitev za uporabnike.  
 
Del, namenjen ohranjanju narave in biodiverzitete, je po novem obravnavan tudi v okviru 
gospodarstva, saj verjamemo, da bi z uvajanjem novih trajnostnih oblik turizma lahko začeli tudi 
z upravljanjem tistih delov naše regije, ki so izjemnega pomena tako z vidika naravnih kot tudi 
kulturnih danosti.  
 
Program urejanja prostora na regionalni ravni bo vzpodbudil regionalne partnerje k sodelovanju 
pri snovanju trajnostnega prostorskega razvoja v regiji, kar pa je pomembno za vse razvojne 
sektorje, katerih delovanje bo vplivalo na njeno razvitost. Predvsem pa mora biti dolgoročni cilj 
urejanja prostora zgoščevanje poselitve in dejavnosti v prostoru oz. vsaj zaustavitev njune 
nadaljnje disperzije. 
 
Regionalne podporne aktivnosti bodo usmerjene predvsem v informacijsko komunikacijsko 
podporo izvajanju aktivnosti programa, institucionalno krepitev in znanstveno raziskovalno 
dejavnost ter promocijo, informiranje in osveščanje.  
 
Skupno reševanje nalog regionalnega pomena bo usmerjeno v usklajevanje in usklajeno izvajanje 
nalog države in regionalnih akterjev v skladu z njihovimi pristojnostmi na področjih trajnostne 
energetike, varstva narave in ohranjanja biodiverzitete, upravljanja z obalnim območjem in 
gospodarjenja z vodami, pa tudi na drugih področjih. 
 
Cilji tega dela programa so: 
• manjši vplivi na okolje in naravo, 
• učinkovite javne storitve,  
• regionalne podporne aktivnosti, 
• skupno reševanje nalog regionalnega pomena, 
• okrepiti celovito upravljanje z obalnim območjem.  
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3.4.1 Ukrep: Trajnostna mobilnost v regiji (medregionalna, regionalna, na ravni 
somestja) 

V regiji sta promet in posledično dostopnost problematična predvsem v poletnem času, na 
vrhuncu turistične sezone. Javni promet je preslabo uporabljan, ne le zaradi spremenjenega 
življenjskega sloga, ampak tudi zaradi slabe dostopnosti in premalo ugodnih kombinacij za 
njegovo uporabo. 
 

S povečevanjem gostote 
prometa naraščata tudi 
onesnaženost zraka zaradi 
emisij in hrup. Zaradi večjih 
potreb po mobilnosti se 
povečuje predvsem osebni 
promet, kar vodi tudi v veliko 
porabo prostora za parkirne 
površine na lokacijah, ki bi jih 
lahko bolj smiselno uporabili. 
Ocenjeno je, da v Evropski 
uniji prometni zastoji 
povzročajo gospodarsko škodo 
v velikosti 0,5 % BDP, kar naj 
bi do leta 2010 naraslo na 1 %, 
če ne bo ukrepov na tem 
področju. 

 
Cilji na področju izboljšanja notranje dostopnosti so izboljšati dostopnost prometnih storitev 
širšemu krogu uporabnikov, znižati stroške, povezane z mobilnostjo, za lokalne skupnosti in 
uporabnika, povečati prometno varnost, zmanjšati okoljske vplive prometa, prispevati k 
zmanjšanju razpršene poselitve, oživitvi mest in kakovostnejšemu prostorskemu urejanju, 
povečanje kakovosti življenja na podeželju. Pomemben cilj je tudi zmanjševanje oz. preprečevanje 
rasti potreb po mobilnosti, kar omogoča pametno lociranje dejavnosti, in drugi ukrepi na 
področju prostorskega načrtovanja, pa tudi izboljšana informacijsko-komunikacijska 
infrastruktura.   
 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Razvoj alternativnih oblik prometa in zmanjšanje osebnega prometa ter spodbujanje 

uporabe javnega prometa. 
• Zmanjšanje onesnaženja zraka in hrupa ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 

Kazalniki 
rezultata 

• Povprečni letni dnevni promet na posameznih odsekih (osebni, tovorni promet) 
• Število uporabnikov javnega prometa 
• Dolžina urejenih kolesarskih poti (v km) 

Aktivnosti Opis Časovni 
okvir 

Nosilci 

Vzpostavitev 
trajnostne 
mobilnosti 

Vzpostavitev učinkovitega sistema trajnostne mobilnosti 
zahteva regionalni pristop. Zato je potrebno vzpostaviti 
partnerstvo s sosednjimi regijami/pokrajinami (Furlanija-
Julijska krajina, Istrska županija) ter znotraj regije (občine Južne 
Primorske), najti dogovor glede ciljev in nalog ukrepa, skupnih 
aktivnosti in aktivnosti, ki jih izvedejo posamezni partnerji, 
načinov sodelovanja ter financiranja projektov. Pripravljene 
bodo vse potrebne študije in strokovne podlage, izvedena bo 
integracija prostorskega in prometnega načrtovanja v okviru 
novih prostorskih planov, dograjen bo del infrastrukture za 

2007-2009 Občine, MP 
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trajnostno mobilnost (postajališča, multimodalni prometni 
terminali, parkirišča, prometnice, infrastruktura za 
nemotoriziran promet – pešpoti, kolesarsko omrežje,  
informacijski sistem - logistični center za vodenje javnega 
potniškega prometa  ipd.), vzpostavljeni bodo podporni ukrepi 
občin in države, izvedene bodo akcije osveščanja prebivalstva 
za spreminjanja transportnih navad. 

3.4.2 Ukrep: Učinkovite javne storitve (odpadne vode, pitna voda, odpadki)  

Občine so lastnice komunalne infrastrukture na svojem ozemlju in so odgovorne za investicije 
vanjo kljub temu, da vodovodi in kanalizacijski sistemi pogosto povezujejo več občin. Občine si 
večinoma tudi delijo lastništvo nekaterih javnih podjetij, ki opravljajo storitve oskrbe z vodo in 
ravnanja z odpadki na njihovem območju. Težave se pojavljajo, ker storitve komunalnih podjetij 
niso medsebojno usklajene, prav tako pa tudi občine večinoma slabše sodelujejo pri urejanju in 
izboljšanju javnih storitev. Komunalna infrastruktura je zlasti ponekod na podeželju zelo 
pomanjkljiva.  
 
Najbolj pereča je problematika oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja z 
odpadki. Vse tri tematike zahtevajo celovito reševanje ter sodelovanje med občinami in javnimi 
komunalnimi podjetji. Okoljska problematika (onesnaževanje) je najbolj pereča v mestih in večjih 
središčih (Koper, Izola), medtem ko je na podeželju problematična kakovost javnih storitev 
(zastareli vodovodi, zaostajanja pri izgradnji čistilnih naprav, slabo urejanje problematike 
odpadkov).  
 
Poleg tega med javne storitve štejemo tudi ostale storitve, ki jih zagotavljajo občine in druga javna 
podjetja. Tu govorimo tudi o socialnih in zdravstvenih storitvah. Zaradi razdrobljenosti naselij je 
potrebno vse javne storitve približati končnim uporabnikom, kar je pomembno tudi v smislu 
razvoja podeželja.  
 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Zagotoviti kakovostne komunalne storitve za prebivalce in gospodarstvo po ustreznih, 

gospodarskih cenah  
• Zagotoviti učinkovito čiščenje odpadnih voda 
• Vzpostaviti celovit sistem ravnanja z odpadki 
• Zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo 
• Zmanjšati izgube vode iz vodovodov 
• Zagotoviti visoko kakovost vseh javnih storitev 

Kazalniki 
rezultata 

• Delež populacijskih enot priključenih na kanalizacijsko omrežje 
• Učinkovitost čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih vod na čistilnih napravah 
• Delež gospodinjstev in podjetij, vključenih v sistem ravnanja z odpadki 
• Delež gospodinjstev, priključenih na javna vodovodna omrežja 
• Delež izgub iz vodovodnih omrežij 
• Delež ustreznih vzorcev pitne vode v najpomembnejših vodovodnih omrežjih 

Aktivnosti Opis Časovni 
okvir 

Udeleženci 

Okoljska 
infrastruktura v 
območjih 
poselitve in 
gospodarstva  

Občine in javna podjetja si bodo prizadevala za urejanje 
vseh tekočih okoljskih vprašanj. Glede na svoje 
proračune bodo občine investirale v vzdrževanje in 
gradnjo nove okoljske infrastrukture, kar je prioritetnega 
pomena tudi za razvoj podeželja, poleg tega pa bodo 
iskale druge vire financiranja za urejanje okoljske 
problematike. Pri investiranju bodo posebej pozorne, da 
bo infrastruktura prilagojena tako potrebam prebivalcev 
kot podjetij, kar bo zagotovilo tudi njeno dolgoročnost.  
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

2007-2020 Občine, 
javna podjetja 
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voda se bodo izvajali operativni programi odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda, zaščita vseh povodij 
in morja pred onesnaženji, ukrepi za zmanjševanje 
onesnaženosti in količin odpadnih voda (prebivalstvo, 
industrija, kmetijstvo, balastne vode). Na področju 
oskrbe s pitno vodo bodo občine in javna podjetja 
nadaljevali z dograditvijo in obnovo (azbestno cementne 
cevi!) infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, krepili 
upravljanje in zavarovanje lokalnih vodnih virov, 
spodbujali rabe zadržanih in sekundarnih voda. Ravnanje 
s komunalnimi odpadki bo usmerjeno v vzpostavitev 
CERO, sistema celovitega ravnanja z odpadki v regiji, v 
sanacijo starih bremen (evidentiranje in sanacijo divjih 
odlagališč), informiranje, osveščanje in promocijo v 
javnosti, ureditev ravnanja z odpadki ob obali 
(naplavljeni odpadki, komunalni privezi).  

3.4.3 Ukrep: Učinkovito načrtovanje v prostoru z regionalnimi podpornimi aktivnostmi 

Prostorsko načrtovanje je pomemben instrument za regulacijo razvojnih procesov. Mesta in 
druga urbana naselja v regiji so v primerjavi z urbanimi čezmejnimi centri majhna in imajo 
skromne urbane potenciale. Mesta lahko izboljšajo potenciale in večjo razpoznavnost v širšem 
prostoru z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem v urbani mreži, kar zahteva tesnejše 
sodelovanje in povezovanje mest (v čezmejni regiji) v mreže ter skupne in usklajene aktivnosti. 
Prostorsko planiranje na ravni občin danes poteka premalo povezano. Zato se soočamo s 
problemi kot je »litoralizacija« - to je urbani pritisk predvsem na ozek obalni pas in relativno 
zaostajanje kraškega območja in Brkinov. Strokovne podlage se pripravljajo nepovezano, kar 
pomeni za občine višje stroške in premajhno usmerjenost k skupnim ciljem v regiji. Eden 
premalo izkoriščenih razvojnih potencialov v regiji je naselbinska dediščina (mesta, podeželje). 
Nimamo še pripravljenih celovitih programov revitalizacije, ki bi prispevali tudi k večji kakovosti 
bivanja v starih vaških jedrih. Nekatere občine, predvsem manjše, so soočene tudi s prešibko 
kadrovsko in IKT opremljenostjo za učinkovito soočanje z zahtevami prostorskega urejanja. 
Slednje je najbolj izrazito na območju podeželja.  
 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Skladen regionalni in trajnosten prostorski razvoj  

• Konkurenčno policentrično urbano omrežje 
• Visoka kakovost bivanja v urbanih naseljih 
• Razvito podeželje z visoko kakovostjo bivanja 

Kazalniki rezultata • Število sprejetih integralnih programov revitalizacije mest in ostalih naselij 
• Število izvedenih projektov iz programa v okviru čezmejnega sodelovanja 
• Število sprejetih Agend 21 ali EMAS shem 
• Večja gostota poselitve v urbaniziranih območjih (preb/ha) 

Aktivnosti Opis Časovni 
okvir 

Nosilci 

Krepitev 
trajnostnega 
razvoja in  
kakovosti bivanja 
v  naseljih, 
revitalizacija mest, 
naselij, vaških 
jeder 

Odločitev za trajnostni razvoj v veliki meri prispeva h 
kakovosti bivanja v urbanih naseljih, s tem pa tudi k 
njihovi konkurenčnosti. Pomembna naloga bo  
sistematičen pristop k revitalizaciji mest in naselij, pa 
tudi ostali ukrepi za  trajnostni razvoj mest in naselij 
predvsem z uvajanjem celovitih pristopov kot so 
uvajanje Agend 21, sheme EMAS ipd. na ravni mest 
in urbanih naselij. Eden ključnih elementov je 
povečevanje kompaktnosti mest oz. poviševanje 
gostot poselitve na območjih s prenizkimi gostotami. 
V podporo tej usmeritvi je potrebno dodelati in 
uskladiti instrumentarij (predvsem ekonomski), s 
katerim razpolaga občina. K trajnostnemu značaju 

2007-2013 Občine,  
gospodarski akterji, 
javne ustanove,  
društva 
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mest prispevajo tudi kakovostna revitalizacija mest in 
naselij ter odprte in zelene površine. 

Krepitev 
upravljanja in 
tehnološke 
opremljenosti 

Za učinkovito prostorsko planiranje in urejanje je 
pomembna krepitev upravljanja in informacijsko 
komunikacijska podpora. V ta namen bodo izvedeni 
projekti informacijske podpore kot na primer katastri 
komunalnih naprav.   

2007-2013 Občine,  
javna podjetja 

Priprava in 
sprejem novih 
prostorskih planov  

Po desetletju in več občine pripravljajo nove 
prostorske plane, ki lahko s svojo kakovostjo in 
podporo trajnostnemu razvoju bistveno prispevajo h 
kakovosti življenja, razpoznavnosti, varstvu naravnih 
dobrin in kulturne dediščine, gospodarski konkuren- 
čnosti. Občine bodo okrepile sodelovanje pri pripravi 
strokovnih podlag skupnega pomena, vzpostavile 
skupno podporno infrastrukturo prostorskemu 
načrtovanju in zagotovile usmerjenost rešitev v 
podporo trajnostnemu razvoju.  

2006-2008 Občine,  
nosilci urejanja 
prostora  

 

3.4.4 Ukrep: Sodelovanje z državo pri skupnih nalogah  

Država ima mnoge pristojnosti, ki so pomembne za regijo, obenem pa imajo tudi regionalni 
akterji nekatere pristojnosti in vzvode za to, da lahko prispevajo k lažjemu in učinkovitejšemu 
izvrševanju nalog države. Pomembni so tudi drugi partnerji, kot so gospodarski akterji, ki na 
svojem področju lahko (prostovoljno) prispevajo k izvajanju ciljev varstva okolja. 
 
V okviru ukrepa bodo vzpostavljeni mehanizmi za uspešno izvajanje nalog kot so trajnostna raba 
energije, varstvo narave in ohranjanje biodiverzitete, urejanje obalnega območja, varstvo, raba in 
urejanje voda ipd. v okviru česar bosta dosežena medsebojna podpora in ustvarjanje sinergij med 
aktivnostmi. 
 
Vzpostavljeno bo tudi stimulativno okolje za sklepanje prostovoljnih dogovorov ekonomskih in 
ostalih akterjev za izvajanje zahtevnejših okoljskih standardov od predpisanih, kar lahko nosilcem 
prinese tudi posredne ekonomske koristi (podoba podjetja v javnosti).   
 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Vzpostavljanje partnerstev za učinkovitejše ukrepanje 
Kazalniki 
rezultata 

• Število delujočih partnerstev z državnimi organi in ustanovami 
• Število uspešno izvedenih akcij 

Aktivnosti Opis Časovni 
okvir 

Udeleženci 

Ohranjanje 
narave in 
biodiverzitete 
 

Aktivnosti bodo usmerjene v učinkovito upravljanje 
zavarovanih/varovanih območij, razvoj infrastrukture, 
specifičnih turističnih produktov v povezavi z naravo 
ter razvoj podpornih aktivnosti. 

2007-2013 
 

Občine, MOP 
 

Varstvo, raba in 
urejanje voda  

Aktivnosti bodo usmerjene v učinkovito varstvo 
količin in kakovosti vodnih virov, njihovo rabo, 
urejanje vodotokov in varstvo pred poplavami. 

2007- 
2013 
 

Občine, komunalna 
podjetja, šole, 
izobraževalne 
ustanove 

Upravljanje z 
okoljem Južne 
Primorske  

Aktivnost je usmerjena v vzpostavitev širokega 
partnerstva za varstvo okolja v regiji, v pripravo študij, 
programa regionalnega varstva okolja - opredelitev 
prioritetnih ukrepov skupaj z njihovo časovno in 

2007-2009 Univerza na 
Primorskem  
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finančno opredelitvijo ter promocijo v javnosti. 
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3.4.5 Ukrep: Energetika 

Energetika ključno vpliva na stanje okolja in trajnostni razvoj območja. Država takšne ukrepe 
vzpodbuja s sofinanciranjem energetskih pregledov večstanovanjskih stavb in podjetij, z izdelavo 
lokalnih energetskih zasnov in uvajanjem gretja na obnovljive energetske vire (sončne, vetrne, 
biomase). Na voljo so tudi svetovalne energetske pisarne, kjer strokovnjaki zastonj svetujejo 
občanom o učinkoviti rabi energije in zmanjševanju njene rabe. Kljub temu z ukrepi na področju 
učinkovitejše rabe energije in spodbujanja uporabe alternativnih virov energije v občinah ne 
moremo biti zadovoljni. Zatika se tudi pri pridobivanju dovoljenj za postavitev alternativnih 
energetskih objektov v prostor. Zato bodo v okviru ukrepa občine v regiji s svojimi aktivnostmi 
nadgradile in podprle implementacijo prizadevanj države na področju trajnostne energetike. V ta 
namen bodo pripravile svoje energetske zasnove in v skladu z njimi opredelile ukrepe za 
spodbujanje racionalne rabe energije, rabe alternativnih energetskih virov v javnih ustanovah, 
gospodarstvu in gospodinjstvih. Aktivnosti bodo podprle z ustreznimi podpornimi aktivnostmi.    
 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Zmanjšanje vplivov na okolje zaradi pridobivanja energije 
Kazalniki rezultata • Delež električne energije iz obnovljivih virov energije v strukturi porabljene električne 

energije  
• Zmanjšana poraba energije na enoto BDP (kgoe/1000 EUR) 
• Zmanjšana poraba energije na prebivalca 
• Izdelana regionalna energetska zasnova 

Aktivnosti Opis Časovni 
okvir 

Nosilci 

Regionalna 
energetska 
zasnova  in ukrepi 
za učinkovitejšo 
rabo energije 

Za območje celotne regije je treba pripraviti regionalno 
energetsko zasnovo, kjer bodo predvidene aktivnosti 
za zmanjšanje rabe energije ter sodobne oblike 
energetike.  V okviru podpore projektom koriščenja 
obnovljivih virov energije (sonce, veter, biomasa) bodo 
regionalni partnerji zagotovili pogoje umestitve 
posegov v prostor (transparenten sistem pravil 
umeščanja v prostor v okviru prostorskih planov in 
drugih prostorskih aktov) ter v okviru občinskih 
energetskih zasnov v sodelovanju z državo (AURE) 
spodbujali učinkovitejšo rabo energije ter zagotovili 
racionalno rabo energije v javnih objektih oz. 
ustanovah. 

2007-2009 Občine, MOP  

3.4.6 Ukrep: Upravljanje z obalnim območjem  

Morje in morska obala sta v Sloveniji redki dobrini, obenem pa velika razvojni potenciala 
(turizem, transport) in pomembna z vidika ohranjanja biodiverzitete in varstva narave, naravnih 
virov, kulturne dediščine in krajine ter kakovostnega življenja v regiji. Upravljanje zahteva 
integralen pristop. Pričujoči Regionalni razvojni program integrira nekatere ukrepe za ključne 
izzive upravljanja z obalnim območjem (predvsem na področjih trajnostne mobilnosti, ravnanja z 
odpadki, odpadnimi vodami, upravljanja z vodnimi viri). Za današnje stanje je značilno predvsem 
nezadovoljivo prostorsko urejanje posameznih delov obale (nejasnost celovitega prostorskega 
koncepta, ki ga zato ogrožajo parcialne rešitve; nerazpoznavna, neustrezno urejena obalna 
promenada, nizek standard urejanja javnih površin; nekompatibilne rabe prostora (skladišča soli, 
objekti javne uprave in izobraževanja ter turizem, vzhodni del Izole, cesta Koper - Izola, stik 
Luke in Ankarana), neurejenost kopališč; ekonomika kopališč, neurejeno financiranje ureditve 
kopališke infrastrukture, na področju urejanja prometa (neustrezna prostorska zasnova prometa: 
prometni konflikti v najdragocenejšem prostoru; obremenjene prometnice tečejo ponekod 
vzporedno z obalo; lokacija parkirišč in garažnih hiš ob obali, kar „vleče“ promet v 
najdragocenejši obalni prostor; pomanjkljiva infrastruktura za nemotorizirano mobilnost 
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(promenade za pešce, kolesarske steze,...); na področju upravljanja zavarovanih območij narave 
neurejeno upravljanje (ponekod preveč omejevalni režimi varovanja; neurejeno upravljanje 
(Krajinski park Strunjan, območja zavarovana z občinskimi odloki); prešibko sodelovanje pri 
oblikovanju skupnih turističnih produktov, slaba vključenost v turistično ponudbo; na področju 
maritimnih ureditev (dotrajana infrastruktura, neustrezno lociranje privezov, pomanjkanje 
površin za servisne dejavnosti v povezavi z morjem).  
V okviru ukrepa bodo pripravljene celovita zasnova ureditve obale ter prostorska in projektna 
dokumentacija za ureditev ključnih odsekov obale in turistično rekreacijske infrastrukture, 
izvedene bodo prioritetne investicije, pripravljeni bodo ukrepi za upravljanje dostopnosti na 
območju obalnega prostora.  
 
Tabela: Opis ukrepa 
Cilji ukrepa • Sonaravna ureditev obalnega pasu   
Kazalniki rezultata • Pripravljena prostorska in projektna dokumentacija za ključne investicije 

• Izvedene prioritetne investicije 
Aktivnosti Opis Časovni 

okvir 
Nosilci 

Vzpostavitev javno 
zasebnega 
partnerstva 

Celovita ureditev obalnega pasu zahteva vzpostavitev 
partnerstva med ključnimi deležniki, tako javnimi 
(občinami, državo) kot zasebnimi (predvsem 
turističnimi podjetji) ter ostalimi akterji. V okviru 
partnerstva bo pripravljen dogovor glede ciljev in 
nalog, skupnih aktivnosti in aktivnosti, ki jih izvedejo 
posamezni partnerji, terminskega plana, načinov 
sodelovanja ter financiranja projektov.  

2007 Občine 

Priprava 
prostorske in 
projektne 
dokumentacije 

Aktivnosti bodo obsegale pripravo prostorske in 
projektne dokumentacije, medobčinsko usklajene 
zasnove ureditev obalnega pasu. Skupno dogovorjena 
zasnova bo umeščena v prostorske plane, pripravljeni 
bodo prostorski izvedbeni načrti. Strokovne rešitve za 
ureditev ključnih odsekov bodo pridobljene z natečaji. 
Pripravljena bo tudi prostorska in projektna 
dokumentacija za projekte kot so postavitev otoka pred 
obalo Izole, ureditev obale med Koprom in Izolo po 
umiku ceste v predor, urbane prenove vzhodnega dela 
Izole.  

2007-2009 Občine, MOP 

Izvedba 
prioritetnih 
investicij 

Izvedene bodo prioritetne investicije kot npr. ureditve 
posameznih odsekov poti, kopališč, infrastrukture 
zavarovanih območij neposredno ob obali.  

2008-2013 
 

Občine, zasebni 
sektor 
 
 

Vzpostavitev 
podpornih 
ukrepov 

V okviru te aktivnosti bodo usklajeni režimi upravljanja 
z morjem in obalo, vzpostavljen bo sezonsko 
diferenciran režim dostopnosti do obale, ki bo usklajen 
tudi z režimi s področja ohranjanja narave, ob novi osi 
»obalna promenada« bo povezana v celoto specifična  
ponudba  zavarovanih območij obale in morja, 
rekreacijska ponudba, ponudba kulturne dediščine in 
turističnih produktov 
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4 ANALIZA SKLADNOSTI 
REGIONALNIH PREDNOSTNIH 
NALOG Z DRŽAVNIMI IZHODIŠČI 

4.1 Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije 
 
Prednostne naloge 
SRS 

Ukrepi RRP JP Analiza 

Konkurenčno 
gospodarstvo in 
hitrejša gospodarska 
rast 

Povezovanje za tehnološki 
razvoj 
Povezanost regije navzven  
Razvoj turističnih storitev  

Regija bo povezala ukrepe za učinkovit tehnološki 
razvoj, kar je glede na analize stanja nujno potrebno 
izvesti takoj, saj bo v nasprotnem primeru zamudila 
razvojne priložnosti, ki se ji odpirajo. Tem ukrepom 
bodo podrejeni tudi ukrepi na področju razvoja ljudi.  

Učinkovito 
ustvarjanje, 
dvosmerni pretok in 
uporaba znanja za 
gospodarski razvoj in 
kakovostna delovna 
mesta 

Povezovanje za tehnološki 
razvoj 
Znanje za gospodarstvo 

Regija bo povezala ukrepe za učinkovit tehnološki 
razvoj, kar je glede na analize stanja nujno potrebno 
izvesti takoj, saj bo v nasprotnem primeru zamudila 
razvojne priložnosti, ki se ji odpirajo. Tem ukrepom 
bodo podrejeni tudi ukrepi na področju razvoja ljudi. 

Učinkovita in cenejša 
država 

Trajnostna mobilnost v regiji 
Učinkovite javne storitve 

Javne storitve in javni promet so dokaj neučinkoviti. Ne 
izpolnjujejo potreb, kar še posebej velja za javni promet. 
Z ureditvijo teh področij bomo prispevali k 
učinkovitosti celotne javne uprave.   

Sodobna socialna 
država in večja 
zaposlenost 

Učinkovite družbene storitve 
 

Družbene storitve so slabše razvite predvsem na 
podeželju, kar nameravamo v naslednjih letih izboljšati 
z ukrepi regionalnega programa.  

Povezovanje ukrepov 
za doseganje 
trajnostnega razvoja 

Trajnostna mobilnost v regiji 
Učinkovite javne storitve 
Učinkovito načrtovanje v 
prostoru 
 

Trajnostna mobilnost in javne komunalne storitve so 
pogoj za kakovost življenja, za regijo pa so tudi 
vprašanje konkurenčnosti.  
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4.2 Skladnost Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske z 
Osrednjimi projekti Slovenije  

 
Osrednji projekti 
Slovenije1 

Ukrepi RRP JP Analiza 

Razvojna mreža Slovenije 
(Mreža logističnih in 
tehnoloških centrov ter 
poslovnih con, Mreženje 
izobraževanja za 
povezovanje raziskav in 
razvoja z gospodarstvom, 
Nacionalni center za 
industrijski dizajn) 

Povezovanje za tehnološki razvoj, 
Povezanost regije navzven,  
Znanje za gospodarstvo 

Regija bo povezala ukrepe za učinkovit 
tehnološki razvoj, kar je glede na analize 
stanja nujno potrebno izvesti takoj, saj bo v 
nasprotnem primeru zamudila razvojne 
priložnosti, ki se ji odpirajo. Tem ukrepom 
bodo podrejeni tudi ukrepi na področju 
razvoja ljudi. 

Resolucija nacionalnih
programov 2007-2023 
(Gospodarska središča) 

Vzpostavitev in učinkovito delovanje 
inovativnega okolja (IN-PRIME 
program) za radikalen dvig dosežene 
dodane vrednosti v gospodarstvu 
regije. 

Inovativnost je šibka točka regionalnega 
gospodarstva; konkurenčnost in 
produktivnost močno zaostajata za 
sosednjimi tujimi regijami; v programskem 
obdobju 2000 – 2006 sami nismo uspeli 
izpeljati načrtovanega preboja, v obdobju 
2007 – 2013 bomo v partnerstvu z 
državnimi in evropskimi programi in v 
sodelovanju s sosednjimi regijami 
pospešeno delovali v smeri inovacijskega 
preboja, ki bo zagotovil približevanje 
inovacijski sposobnosti sosednjih regij.  

Nabor projektov z 
mreženjem naravnih in 
kulturnih potencialov za 
razvoj storitev 

Razvoj turističnih storitev 
Povezovanje pridelave in predelave s 
trgi 
Razvoj novih storitev in proizvodov v 
kmetijstvu in ribištvu 

Povezovanje podeželja in urbanih 
turističnih storitev je ključnega pomena za 
kakovosten razvoj turizma v regiji in za 
trajnostni razvoj celotne regije.  

Mobilnost za podporo 
gospodarskemu razvoju 
(Tretja razvojna os, 
Mobilnost za razvojni 
preboj)  

Trajnostna mobilnost v regiji 
 

Prometna urejenost v regiji je ena kritičnih 
točk razvoja, enako velja za dostopnost do 
javnih storitev (na področjih od znanja do 
zdravja).  

Učinkovito upravljanje z 
okoljem (Trajnostna raba 
naravnih in energetskih 
virov in Varovanje virov 
pitne vode kot dolgoročnega 
strateškega naravnega 
bogastva) 

Učinkovite javne storitve 
Učinkovito načrtovanje v prostoru 
Energetika 
 

Javne komunalne storitve so pogoj za 
kakovostno življenje, od njih je odvisna 
privlačnost regije za vlaganja in življenje. 
Regija bo morala svojo konkurenčnost 
graditi na učinkovitosti javnih komunalnih 
storitev.  

Institucionalna in 
administrativna 
usposobljenost 

Učinkovite družbene storitve 
Znanje za gospodarstvo 

Družbene storitve so slabše razvite 
predvsem na podeželju, kar bomo izboljšali 
v prihodnjih letih z ukrepi regionalnega 
programa. Dostop do javnih storitev je 
treba omogočiti vsem družbenim 
skupinam.  

 

                                                 
1 Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji 
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4.3 Skladnost s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 
 
Cilji Strategije 
prostorskega razvoja 
Slovenije 

Ukrepi RRP JP Analiza 

Racionalen in učinkovit 
prostorski razvoj  

Učinkovito načrtovanje v prostoru Z dolgoročnim načrtovanjem želimo doseči 
trajno racionalno delovanje v prostoru in 
ga dopolniti z večjo dostopnostjo storitev v 
celotni regiji.   

Razvoj policentričnega 
omrežja mest in drugih 
naselij 

Učinkovito načrtovanje v prostoru 
Učinkovite javne storitve  
Trajnostna mobilnost v regiji 

Dostopnost javnih storitev v regiji je bistvo 
delovanja somestja, ki odpira možnosti za 
delitev funkcij in policentrični razvoj večjih 
naselij v Sloveniji.  

Večja konkurenčnost 
slovenskih mest v 
evropskem prostoru  

Povezovanje za tehnološki razvoj  
Povezanost regije navzven  
Znanje za gospodarstvo 
Učinkovito načrtovanje v prostoru 

Konkurenčnost bo regija dosegla le z 
vlaganjem v okolje, ki bo spodbujalo 
konkurenčnost ljudi in organizacij, ki v njej 
delujejo.  

Kvaliteten razvoj in 
privlačnost mest ter 
drugih mest 

Učinkovite javne storitve  
Trajnostna mobilnost v regiji  
Učinkovite družbene storitve 
Učinkovito načrtovanje v prostoru 
 

Dostopnost, ohranjeno okolje, kultura in 
enake možnosti so pogoj kakovostnega 
življenja v mestih in naseljih.  

Skladen razvoj območij s 
skupnimi prostorsko 
razvojnimi značilnostmi 

Učinkovite javne storitve  
Trajnostna mobilnost v regiji  
Učinkovite družbene storitve 

Delitev funkcij med mestom in podeželjem 
bo mogoča le ob jasnem in dolgoročnem 
načrtovanju v regiji ter z naložbami v 
dostopnost različnih funkcij posameznega 
dela regije.  

Medsebojno 
dopolnjevanje funkcij 
podeželskih in urbanih 
območij 

Učinkovite javne storitve  
Trajnostna mobilnost v regiji  
Učinkovite družbene storitve 

Delitev funkcij med mestom in podeželjem 
bo mogoča le ob jasnem in dolgoročnem 
načrtovanju v regiji ter z naložbami v 
dostopnost različnih funkcij posameznega 
dela regije. 

Povezanost 
infrastrukturnih omrežij z 
evropskimi 
infrastrukturnimi sistemi 

Povezanost regije navzven Povezovanje regije na področjih mobilnosti 
ljudi, storitev in blaga z evropskimi 
infrastrukturnimi sistemi bo povečalo 
njeno konkurenčnost.  

Preudarna raba naravnih 
virov  

Razvoj turističnih storitev 
Učinkovito načrtovanje v prostoru 
Povezovanje pridelave in predelave s 
trgi 
 

Z načrti za ohranjanje naravnih in kulturnih 
potencialov bo regija le-te tudi ohranila.  

Prostorski razvoj usklajen 
s prostorskimi omejitvami

Razvoj turističnih storitev 
Učinkovito načrtovanje v prostoru 
 
 

Prostorske danosti so priložnost razvoja 
regije, zato je pomembno njihovo aktivno 
upravljanje.  

Kulturna raznovrstnost 
kot temelj nacionalne 
prostorske prepoznavnosti   

Razvoj turističnih storitev 
Učinkovito načrtovanje v prostoru 
 

Kulturne in naravne znamenitosti so 
konkurenčna prednost regije, ki jih je treba 
ohraniti in ustrezno razvijati.  

Ohranjanje narave  Razvoj turističnih storitev 
Učinkovito načrtovanje v prostoru 
 

Regija bo aktivno upravljala s svojimi 
naravnimi viri z načrtovanjem obiska in 
varovanjem.  

Varstvo okolja Učinkovito načrtovanje v prostoru 
Učinkovite javne storitve 
Učinkovite družbene storitve 
Razvoj novih storitev in proizvodov v 
kmetijstvu in ribištvu 
 

Učinkovitost javnih storitev in ustrezno 
razmeščanje razvoja v regiji bo dolgoročno 
ohranilo okolje.  
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5 OCENA GLOBALNEGA JAVNO 
FINANČNEGA OKVIRA ZA 
IZVAJANJE REGIONALNEGA 
RAZVOJNEGA PROGRAMA 

6 Možni finančni viri izvajanja regionalnega razvojnega programa 
Regija bo za izvedbo projektov skušala uporabiti različne vire financiranja, zasebne in javne. Pri 
izvajanju regionalnega razvojnega programa predvideva pridobivanje sredstev iz naslednjih 
finančnih virov: 

1. Glavni finančni viri javnih sredstev: 
a. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov,  
b. Operativni program razvoja človeških virov,  
c. Operativni program razvoja podeželja, 
d. Operativni program okoljske in transportne infrastrukture,  
e. Proračuni občin in države 

2. Manjši finančni viri: 
a. Operativni program SLO/ITA, SLO/CRO 
b. Operativni program - medregionalni / tematski 
c. Operativni program INERACT 
d. Operativni program ESPON 
e. Operativni program URBACT 
f. Operativni program Vzhod / osrednji 
g. Operativni program Jug / vzhod 
h. Operativni program Alpski prostor 
i. Čezmejni program Slovenija/Jadranska pobuda 
j. Transnacionalni program Mediteran 
k. Programi tehnične pomoči  

3. Mednarodni finančni instrumenti (EIB in EBRD) 
4. Zasebne naložbe v projekte.  

6.1.1 Upravičenost izdatkov 

Izdatki bodo upravičeni do sofinanciranja iz Skladov, če bodo nastali med 1. januarjem 2007 in 
31. decembrom 2015. Sofinancirane aktivnosti ne bodo smele biti zaključene pred datumom 
začetka upravičenosti. Izdatki velikih projektov bodo upravičeni do sofinanciranja od dneva 
predložitve projekta Komisiji dalje. Izdatek bo upravičen do prispevka Sklada le, če bo nastal 
zaradi aktivnosti, o katerih je odločil organ za upravljanje zadevnega operativnega programa ali v 
njegovi pristojnosti in v skladu merili, ki jih vnaprej določi organ za nadzor. Nov izdatek, ki bo 
nastal med popravljanjem operativnega programa, pa bo upravičen do sofinanciranja od datuma, 
ko bo Komisija prejela zahtevo po popravku operativnega programa. Pravila za upravičenost se 
bodo določala na nacionalni ravni, ob upoštevanju izjem, ki jih bodo določale posebne uredbe za 
vsak Sklad posebej.2 
 
 
 
                                                 
2 Predlog: Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu (predložila Komisija), Bruselj, 
14.7.2004, KOM(2004) 493 končno, 2004/0165 (COD) 
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Finančni okvir Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 2007-2013 po ukrepih in aktivnostih  (v 000 EUR) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zasebni viri JZP

Stopnja javnega 
sofinanciranja Skupaj stroški Skupaj javna sredstva Državni proračun

Regionalni proračuni 
ESRR Lokalni proračuni ESRR ESS Kohezijski sklad

Razvoj podeželja in 
ribištvo Drugi programi EU Zasebni viri JZP

0=1+10 1=2+3+4+5+6+7+8+9
Ukrepi in aktivnosti RRP 510.200 370.140 56.495 31.600 134.045 33.000 30.000 65.500 17.000 2.500 140.060 
Povezovanje za tehnološki razvoj 70,83 72.000 51.000 3.075 5.000 28.925 14.000 0 0 0 0 21.000 
Podpora razvoju podjetij 69,57 69.000 48.000 2.875 5.000 27.125 13.000 0 0 0 0 21.000 
Razvoj proizvodov in storitev 100,00 3.000 3.000 200 0 1.800 1.000 0 0 0 0 
Povezovanje za nastope na trgih 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Povezanost regije navzven 71,58 9.500 6.800 800 0 0 0 0 6.000 0 0 2.700 
Cestna prometna infrastruktura 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Železniška prometna infrastruktura 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pomorska infrastruktura 100,00 6.500 6.500 500 0 0 6.000 0 0 

Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij 10,00 3.000 300 300 0 0 0 0 0 0 2.700 
Razvoj turističnih storitev 67,73 37.500 25.400 2.250 1.000 12.150 7.000 2.000 0 1.000 0 12.100 
Turistična podporna infrastruktura 68,63 25.500 17.500 2.000 1.000 9.500 4.000 1.000 0 0 0 8.000 
Povezovanje in razvoj storitev v turizmu 65,83 12.000 7.900 250 0 2.650 3.000 1.000 0 1.000 4.100 
Znanje za gospodarstvo 82,51 83.500 68.900 23.350 5.000 12.550 5.000 18.000 0 5.000 0 14.600 
Poklicno in vseživljenjsko izobraževanje 85,00 6.000 5.100 750 0 1.350 0 3.000 0 0 0 900 
Univerzitetno izobraževanje in raziskovanje 82,32 77.500 63.800 22.600 5.000 11.200 5.000 15.000 0 5.000 0 13.700 
Učinkovite družbene storitve 82,39 75.850 62.490 10.320 9.600 23.570 7.000 10.000 0 0 2.000 13.360 
Izboljšanje dostopnosti družbenih storitev za 
celotno prebivalstvo 90,00 15.600 14.040 4.920 2.000 3.120 2.000 2.000 0 0 1.560 
Spodbujanje in krepitev odprte, strpne in 
solidarne družbe 80,00 16.000 12.800 4.000 1.600 3.200 0 3.000 0 0 1.000 3.200 
Razvoj in povezovanje kulturnih dejavnosti 79,76 41.000 32.700 750 5.000 16.950 5.000 5.000 0 0 8.300 
Krepitev čezmejnega prostora in mednarodne 
razpoznavnosti 90,77 3.250 2.950 650 1.000 300 0 0 0 0 1.000 300 
Povezovanje ponudbe s trgi 49,44 18.000 8.900 900 0 1.000 0 0 0 7.000 0 9.100 
Povezovanje pridelave s predelavo pri razvoju 
novih produktov in storitev, vzpodbujanje oblik 
dopolnilnih dejavnosti, trženje  49,44 18.000 8.900 900 0 1.000 0 0 0 7.000 9.100 
Razvoj novih, ohranjanje tradicionalnih 
proizvodov in storitev, spodbujanje naravi 
prijaznega kmetovanja, ohranjanje 
poseljenosti 13,79 29.000 4.000 500 0 0 0 0 0 3.500 0 25.000 
Spodbujanje modernizacije kmetijskih 
gospodarstev 13,79 29.000 4.000 500 0 0 0 0 0 3.500 0 25.000 

Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 14,29 3.500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 3.000 
Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 14,29 3.500 500 500 0 0 0 0 0 0 3.000 
Trajnostna mobilnost v regiji 66,67 30.000 20.000 2.000 0 10.000 0 0 8.000 0 0 10.000 
Vzpostavitev trajnostne mobilnosti 66,67 30.000 20.000 2.000 10.000 8.000 10.000 
Učinkovite javne storitve 80,22 138.000 110.700 9.400 10.000 41.300 0 0 50.000 0 0 27.300 
Okoljska infrasturkura v območjih poselitve in 
gospodarstva 80,22 138.000 110.700 9.400 10.000 41.300 50.000 27.300 
Učinkovito načrtovanje v prostoru z 
regionalnimi podpornimi aktivnostmi 78,87 7.100 5.600 800 1.000 2.300 0 0 500 500 500 1.500 

Krepitev trajnostnega razvoja in  kakovosti 
bivanja v  naseljih, revitalizacija mest in naselij 72,73 5.500 4.000 500 1.000 1.000 0 500 500 500 1.500 
Krepitev upravljanja in tehnološke 
opremljenosti 100,00 600 600 300 0 300 0 0 0 0 
Priprava in sprejem novih prostorskih planov 100,00 1.000 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 

Sodelovanje z državo pri skupnih nalogah 100,00 2.750 2.750 900 0 850 0 0 1.000 0 0 0 
Vzpostavitev upravljanja in povezovanje 
zavarovanih območij 100,00 750 750 400 0 350 0 0 0 0 
Upravljanje z okoljem Južne Primorske 100,00 2.000 2.000 500 0 500 0 1.000 0 0 
Energetika 100,00 1.500 1.500 500 0 1.000 0 0 0 0 0 0 
Regionalna energetska zasnova  in ukrepi za 
učinkovitejšo rabo energije 100,00 1.500 1.500 500 0 1.000 0 0 0 0 
Upravljanje z obalnim območjem 80,00 2.000 1.600 1.200 0 400 0 0 0 0 0 400 
Vzpostavitev podpornih ukrepov 80,00 2.000 1.600 1.200 400 400 
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7 Finančni okvir programa 

7.1 Program po ukrepih 
Prednostna naloga Finančni okvir projektov 
Gospodarstvo 119.000.000 €  
Človeški viri 159.350.000 € 
Podeželje, kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo 50.500.000 € 
Okolje in okoljska infrastruktura 181.350.000 € 
SKUPAJ 510.200.000 € 

7.2 Obseg projektov 
Regija je do danes indikativno evidentirala za skoraj 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.  
 
V indikativni izračun pa niso všteti projekti , ki jih bo izvajala država in so v njeni pristojnosti 
imajo pa pomemben vpliv na razvoj regije to predvsem projekti železniškega omrežja, cestnega in 
pomorskega prometa ter drugi podobni projekti.  

7.3 Viri financiranja projektov 
Regija lahko pričakuje iz ukrepa Regionalni razvojni programi v sklopu Evropskega sklada za 
regionalni razvoj 31 milijonov € od leta 2007 do 2013. ta izračun je v preglednici vseh ukrepov 
izračunan in realen.  
 
Poleg tega bodo lokalne skupnosti morale v vseh teh letih prispevati 134 milijone €, medtem ko 
iz državnega proračuna za izvedbo regionalnih razvojnih programov iz različnih virov 
pričakujemo 56 milijonov €.  
 
Poleg tega lahko regija po okvirnem izračunu iz drugih ukrepov strukturne politike pričakuje 
dodatnih okrog 33 milijonov € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 30 milijonov € iz 
Evropskega socialnega sklada in 65 milijonov € iz Kohezijskega sklada ter skoraj 20 milijonov € iz 
kmetijskega in ribiškega sklada ter drugih evropskih virov. Ta drugi delež je predvsem odvisen od 
kakovosti projektov in njihovega izvajanja.  
 
V projekte bo regija vključila še gospodarstvo in druge zasebne finančne vire kjer računa na 
participacijo teh virov vsaj v višini 140 milijonov €. 
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8 INSTITUCIONALNI OKVIR 
IZVAJANJA, VREDNOTENJA IN 
NADZORA REGIONALNEGA 
RAZVOJNEGA PROGRAMA  

8.1 Organi  
Pripravo in izvajanje projektov, predvidenih v regionalnem razvojnem programu, bosta 
spremljala Svet južnoprimorske regije in Regionalni razvojni svet južnoprimorske regije.  
Svet regije sprejema regionalni program, potrjuje njegov izvedbeni načrt in kriterije prioritetnih 
regionalnih razvojnih projektov.  
Regionalni razvojni svet sprejema sklepe o pripravi regionalnega programa, pripravlja predlog 
izvedbenega načrta programa, spremlja njegovo izvajanje in ga vrednoti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svet južnoprimorske regije Regionalni razvojni svet 
južnoprimorske regije

RRA Južna Primorska: 
• podpora projektom,  
• iskanje finančnih virov, 
• koordinacija,  
• priprava poročil o izvajanju RRP-ja,  
• spremljanje in vrednotenje izvajanja 

RRP-ja,  
• povezovanje projektov in 

Letno poročilo o izvajanju RRP

Projekt 
Projekt

Projekt 

Projekt 

Projekt
Projekt

Projekt
Projekt 

Projekt 

Projekt

Spremljanje rezultatov 
projektov  
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8.2 Izvajanje in poročanje o regionalnem razvojnem programu 
Prioritetne projekte, predvidene v regionalnem razvojnem programu, bodo izvajali njihovi nosilci 
– pristojne institucije, gospodarski subjekti, občine, ki bodo zadolženi za posamezen projekt.  
Nosilci bodo med seboj sodelovali predvsem pri projektih, ki se nanašajo na več ukrepov in 
področij. Nosilci enega projekta bodo lahko obenem partnerji pri drugih projektih.  
 
Izvajanje regionalnega razvojnega programa bosta spremljala regionalni razvojni svet in 
regionalna razvojna agencija. Regionalni razvojni svet bo obenem nadzoroval in vrednotil 
izvajanje programa.  
Regionalna razvojna agencija bo spremljala izvajanje programa tako, da bo zbirala podatke o 
izvajanju ukrepov in projektov ter analizirala kazalnike. O poteku izvajanja zastavljenih nalog bo 
poročala Svetu regije in Regionalnemu razvojnemu svetu s poročili, ki jih bo podrobneje 
predstavila na sejah omenjenih teles. 

8.3 Umeščanje projektov v postopke za izvajanje regionalnega razvojnega 
programa  

Projekti so bili uporabljeni za izračun finančnega okvira programa, medtem ko projekti sami v 
regionalnem razvojnem programu nimajo dokončnega mesta in jih bo potrebno tako vsebinsko 
kot tudi finančno še preverjati. Umeščanje projektov v izvajanje skozi postopke regionalnega 
razvojnega programa je vprašanje ustreznosti projektov, kar pomeni, da bodo za financiranje v 
okviru različnih finančnih virov uvrščeni tisti projekti nosilcev, katerih cilji bodo prispevali k 
doseganju ciljev ukrepov in s tem ciljev programa v celoti. 

8.4 Nadzor in odgovornost za izvajanje regionalnega razvojnega programa 

8.4.1 Letno poročilo o izvajanju regionalnega razvojnega programa 

Regionalna razvojna agencija (RRA) bo posredovala letno poročilo o izvajanju regionalnega 
razvojnega programa najkasneje do konca marca za preteklo leto. Poročila bodo vsebovala: 
• Napredek pri izvajanju programa in prednostnih nalog glede na njihove posebne in 

preverljive cilje s količinsko opredelitvijo, kjer in kadar je to mogoče, finančnimi kazalci, 
kazalci izvajanja, rezultati in učinki te prednostne naloge. 

• Finančno izvajanje programa, ki za vsako prednostno nalogo navaja izdatke in delež ter vire 
sofinanciranja. Kjer je to primerno, se finančno izvajanje v območjih, ki prejemajo državno 
pomoč, predstavi ločeno. 

• Določila, ki sta jih sprejela RRA in Svet za zagotovitev kakovosti in učinkovitosti izvajanja. 
• Povzetek pomembnih težav pri izvajanju programa in ukrepov za njihovo odpravo. 
• Uporabo strokovne in tehnične pomoči za pripravo projektov in izvajanje sistema delovanja 

Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske. 
• Ukrepe, sprejete in izvedene za zagotavljanje podatkov in obveščenosti javnosti o programu. 
• Napredek in financiranje velikih projektov iz globalnih nepovratnih sredstev. 
• Podatke o pravilih, ki urejajo dodelitev preferencialnega financiranja območij z naravnimi 

omejitvami. 
 
Svet v roku enega meseca od prejetja poročila sprejme odločitev o sprejemljivosti letnega 
poročila. S tem Svet preveri napredek pri izvajanju regionalnega razvojnega programa, glavne 
rezultate, dosežene v prejšnjem letu, finančno izvajanje in dejavnike, ki lahko vplivajo na izvajanje 
programa. Tako Svet pripomore k izboljšanju izvajanja. 
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RRA Južna Primorska bo letna poročila objavila za javnost na svoji spletni strani in jih 
posredovala vsem sodelujočim občinam, nosilcem projektov, zainteresiranim organizacijam ter 
ministrstvom, ki delujejo na področjih, zajetih s posameznimi ukrepi regionalnega razvojnega 
programa. 

9 Kazalniki za spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega 
programa  

Kazalnike za spremljanje izvajanja RRP-ja bo na podlagi poročil javnih institucij ter na podlagi 
poročil o izvajanju projektov spremljala Regionalna razvojna agencija Južna Primorska. To 
pomeni, da bo sistem poročanja vseh regionalnih projektov zagotovil vključitev regionalne 
agencije v vse projekte vsaj na ravni partnerja oziroma tistega organa, ki bo od vsakega 
projektnega nosilca dobil poročilo in ga zavedel v sistem spremljanja kazalnikov na regionalni 
ravni.   
 
Kazalnike bo agencija zbirala le do ravni programa in jih v tej obliki pošiljala ustreznim organom 
regije v analize in vrednotenje. Na ravni ukrepov je sistem kazalnikov bolj razvejan in je 
predstavljen v prilogi. Za nekatere kazalnike podatkov še ni, so pa v pripravi.   
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Kazalniki za spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa  
 
Raven 
programa 

Vsebina  Kazalnik  Želena smer 
kazalnika 

Stanje  Ciljno stanje 2013 

Cilji programa Regija bo do konca leta 2013 povečala 
dodano vrednost na prebivalca na 20.000 € 
in tako zmanjšala zaostanek za sosednjo 
italijansko regijo Furlanijo in Julijsko 
krajino. 

Dodana vrednost na prebivalca v € ▲ 
 

13.843  20.000 

Delež gospodinjstev priključenih na javno 
kanalizacijsko omrežje (v %) 

▲ 
 

Podatek se še pripravlja Podatek se še 
pripravlja 

Kakovost kopalnih voda (število neustreznih 
vzorcev) 

▼ 
 

18,00 5,00 

Število osebnih vozil na 1.000 prebivalcev ▼ 
 

512,20 400,00 

 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. 

Količina prepeljanega tovora po železnici v 
tonah 

▲ 
 

7.700.000 13.000.000 

Dodana vrednost na zaposlenega v € ▲ 
 

29.068,60  35.000 Gospodarstvo 

Število delovnih mest - delež v Sloveniji (%) ● 5,8 6  
Delež prebivalcev z višjo in visoko izobrazbo 
(%) 

▲ 13,90 20,00 Človeški viri 

Indeks staranja ▼ 140,50 130 
Dodana vrednost na zaposlenega v € ▲ 

 
29.068,60  35.000 Podeželje, kmetijstvo, ribištvo in 

gozdarstvo 
Povečana gostota prebivalstva v občinah zaledja 
(Ilirska Bistrica, Komen, Divača, Hrpelje-
Kozina) 

▲ 
 

28 35 

Delež recikliranih odpadkov  ▲ Podatek se še pripravlja Podatek se še 
pripravlja 

Delež gospodinjstev priključenih na javno 
kanalizacijsko omrežje % 

▲   

Pripravljena regionalna zasnova prostora in 
izvedbeni akti skladni z njo  

 NE DA 

Delež aktivno upravljanih območij v % ▲ 3 5 

Program 

Okolje in okoljska infrastruktura 

Število zaščitenih habitatov  ▲ 88 109 
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10   ČEZMEJNO SODELOVANJE  
 

 
 
Institucije v regiji so že do sedaj dobro sodelovale v projektih čezmejnega sodelovanja, predvsem 
z Italijo na predpristopnih programih, po letu 2004 pa se je sodelovanje razširilo tudi na Hrvaško 
z Interregom IIIA SLO/H/CRO ter se še povečalo z italijansko stranjo z Interregom IIIA 
SLO/IT. Sodelovanje je potekalo na vseh področjih, še posebej pa lahko izpostavimo področja 
izobraževanja, turizma, kulture in okolja.   
Do sedaj je regija sodelovala pri čezmejnih projektih preko več institucij – občine, ravojna 
agencija, Univerza na Primorskem, lokalni razvojni centri, izobraževalne ustanove, društva ipd.    
 
V prihodnje namerava regija še bolj aktivno sodelovati v projektih, ki bodo podpirali doseganje 
ciljev regije, predvsem na projektih skupnega načrtovanja in upravljanja prostora, projektih 
sodelovanja v prometu, predvsem javnem transportnem sistemu, ter projektih visokega šolstva in 
raziskav. To so vsebine, ki postajajo vse bolj pomembne predvsem z vidika učinkovitosti javnih 
storitev ter z vidika zagotavljanja kakovostnega življenjskega okolja. Poleg teh vsebin bodo pri 
čezmejnem sodelovanju še vedno ostale pomembne vsebine sodelovanja med ljudmi, saj je prav 
kulturna in medčloveška izmenjava zagotovilo za dolgoročno sodelovanje regije kot celote.  
 
Poleg čezmejnih vsebin pa bo regija dejavno delovala tudi v širših jadranskih povezavah. Na ta 
prostor jo namreč vežejo tako skupne razvojne dileme kot tudi možnosti razumevanja in prenosa 
novih storitev in tehnologij. Sodelovanje v programu CAMP predstavlja enega večjih takšnih 
vključevanj regije v širši evropski prostor, s pripravami akcijskega programa pa bo regija lahko 
začela z aktivnim vključevanjem in izvedbo projektov širših regionalnih vsebin.    
 
 

Prioriteta 
RRP Južne 
Promorske 
2007-2013 

Prioriteta OP Slovenija – Italija 
2007-2013 

Prioriteta OP 
Slovenija – Hrvaška 
2007-2013  

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

Konkurenčnost 
ekonomije:   
- turizem in razvoj 

podeželja  
- razvoj podjetništva    

                                  
                          

Človeški viri o povečani sistemi komuniciranja,  
o povečanje kakovosti življenja skozi koordiniran 

razvoj zdravja in sistemov, ki prispevajo k 
izboljšanju počutja, 

o 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 

o ohraniti in povezati znanje na področju 
kulturne dediščine in izboljšanje kulturne 
izmenjave,  

Gospodarska 
konkurenčnost: 
- razvoj turizma in 
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gozdarstvo o skupen razvoj turističnih potencialov,  podeželja.                   
    

Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

o zaščita biodiverzitete in zagotavljanje 
trajnostnega upravljanja naravnih virov,  

o varstvo okolja pred naravnimi nesrečami in 
onesnaženjem,  

o povečana raba obnovljivih virov energije in 
učinkovita raba energije, 

o izboljšanje dostopnosti in transportnih 
sistemov in povečanje integracije med mesti in 
podeželjem,  

o 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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11  SEZNANJANJE JAVNOSTI S CILJI IN 
REZULTATI REGIONALNEGA 
RAZVOJNEGA PROGRAMA S 
SPOŠTOVANJEM NAČELA 
PARTNERSTVA IN 
ENAKOPRAVNOSTI 

11.1 Ozadje 
RRA Južna Primorska bo v sodelovanju z vsemi občinami regije skrbela za obveščanje javnosti. 
Pri tem bo upoštevala tudi Uredbo Komisije (ES) št. 115/2000 z dne 30. maja 2000 o ukrepih za 
informiranje in obveščanje javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s finančno pomočjo iz 
strukturnih skladov. 

11.1.1 Cilji informiranja in komuniciranja z javnostmi  

• Prispevati k osveščenosti javnosti o vlogi Evropske unije v okviru regionalnega razvoja v 
Sloveniji preko možnosti pridobivanja finančne pomoči iz Strukturnih skladov ter s širjenjem 
dobrih praks in skupnih evropskih politik. 

• Zagotoviti preglednost izvajanja regionalnega razvojnega programa. 
• Zagotoviti sodelovanje partnerjev pri izvajanju projektov in doseganje ciljev razvoja celotne 

regije. 
• Zagotoviti nabor novih projektnih idej in predlogov za delovanje regije v prihodnjih 

programskih obdobjih. 

11.1.2 Ciljne skupine 

Z ukrepi na področju informiranja in obveščanja se povečuje osveščenost javnosti in zagotavlja 
preglednost postopkov, obenem pa se spodaj navedene skupine obvešča o priložnostih, ki jih 
ponuja regionalni razvojni program: 
• projektne partnerje, potencialne prijavitelje in končne upravičence, 
• regionalne in lokalne oblasti, 
• panožne in strokovne organizacije, 
• gospodarske in socialne partnerje, 
• nevladne organizacije, 
• širšo javnost. 

11.1.3 Načelo partnerstva in enakopravnosti 

Za zagotovitev partnerstva bomo vzpostavili sodelovanje med:  
a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, mestnimi in drugimi javnimi telesi, 
b) gospodarskimi in socialnimi partnerji ter 
c) predstavniki civilne družbe, okoljskimi partnerji, nevladnimi organizacijami in institucijami, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti med spoloma. 
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Omogočili bomo široko in učinkovito sodelovanje vseh ustreznih teles, v skladu z nacionalnimi 
predpisi in praksami, ob upoštevanju potrebe po spodbujanju enakosti med spoloma ter 
spodbujanju trajnostnega razvoja z vključevanjem zahtev o varstvu in izboljšanju okolja. 
 
Partnerstvo obsega pripravo in spremljanje regionalnega razvojnega programa ter pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje operativnih programov.  

11.2 Sredstva za informiranje in obveščanje javnosti 
Aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti bodo usmerjena k posameznim ciljnim skupinam 
ali vsem segmentom javnosti. Glede na naravo sporočila in ciljno skupino bodo uporabljena 
ustrezna komunikacijska sredstva.  
 
Če bo sporočilo namenjeno vsem segmentom javnosti, bodo uporabljena globalna sredstva (npr. 
sporočila za javnost, obvestila na spletni strani, tiskani promocijski materiali). V primeru ožje 
usmerjenih sporočil pa bodo uporabljena posebna komunikacijska sredstva (npr. delavnice, 
sestanki). 

11.2.1 Spletna stran 

Na spletni strani RRA Južna Primorska http://www.rrc-kp.si, bodo redno objavljena obvestila o 
aktivnostih agencije, poteku priprave Regionalnega razvojnega programa, dogodkih za 
vključevanje javnosti, na voljo pa bodo tudi vsi pomembni dokumenti in kontaktni podatki. To 
bo omogočilo učinkovito komuniciranje z javnostjo. Spletno stran je namreč mogoče sproti 
dopolnjevati z najnovejšimi informacijami in dokumenti. Ker vsi predstavniki ciljnih skupin 
nimajo dostopa do interneta, bo obveščanje potekalo tudi preko drugih sredstev. 

11.2.2 Publikacije in informacijsko gradivo 

V času trajanja projekta bodo objavljeni prispevki v lokalnih in drugih medijih. Ob zaključku 
priprave programa bo izdana predstavitvena brošura Regionalni razvojni program Južne 
Primorske 2007-2013 v slovenskem in angleškem jeziku. 

11.2.3 Dogodki 

Ena najpomembnejših dejavnosti v okviru projekta bo organizacija delavnic s člani Regionalnega 
razvojnega sveta ter širšo strokovno in drugo zainteresirano javnostjo. Cilji delavnic so zlasti: 
• preveriti pravilnost ugotovitev v strateškem delu programa, 
• pridobiti dodatne informacije, z razpravo med različnimi organizacijami priti do objektivnih 

informacij o priložnostih in problemih, 
• razvrstiti razvojne priložnosti in probleme po prioritetnem vrstnem redu. 

11.2.4 Stiki z mediji  

RRA bo skrbela za stike z mediji s pripravo in pošiljanjem sporočil za javnost, z objavljanjem 
člankov v ciljnih tiskanih medijih, z dogovarjanjem za televizijske in radijske predstavitve. 

11.3 Smernice za obveščanje 
V vseh tiskanih objavah se bo uporabljal znak RRA Južna Primorska in upoštevala določila 
celostne grafične podobe. Pri projektih, ki bodo sofinancirani iz več virov, se bodo upoštevala 
veljavna pravila za promocijo v javnosti.   

11.4 Izvajanje in pristojnost za izvajanje 
Naloge RRA Južna Primorska na področju obveščanja in osveščanja javnosti so: 
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• razviti strategijo informiranja in obveščanja javnosti v času izvajanja programa in vzpostaviti 
sistem za stike z javnostjo, 

• vzdrževati spletno stran, 
• sodelovati z mediji, 
• oblikovati informacijsko gradivo za obveščanje javnosti, 
• oblikovati celostno podobo programa, ki naj bi se uporabljala pri komunikaciji z mediji, 
• organizirati delavnice, javne predstavitve in okrogle mize, 
• predstavljati in zastopati program na lokalni ravni, 
• posredovati informacije o programu vsem zainteresiranim, 
• določiti odgovorno osebo za informiranje in obveščanje javnosti. 

11.5 Priprava regionalnega razvojnega programa  
Skupaj je bilo za pripravo RRP-ja izvedenih 29 delavnic in sestankov vseh odborov, ki so bili 
odgovorni za pripravo RRP-ja. Delavnice so potekale od aprila do julija 2006, ko je bil pripravljen 
prvi osnutek regionalnega razvojnega programa.  
 
Shematičen prikaz delavnic po odborih: 
 
ODBOR ZA ČLOVEŠKE VIRE  
- 3 delavnice odbora 
- 4 skupne delavnice oz. predstavitvene konference 
- Datumi delavnic: 2. 3. 2006, 6. 4. 2006 , 20. 6. 2006, 11. 5. 2006, 30. 5. 2006, 6. 7. 2006, 20. 7. 
2006 
 
ODBOR ZA RAZVOJ PODEŽELJA 
- 3 delavnice odbora 
- 4 skupne delavnice oz. predstavitvene konference 
- Datumi delavnic: 9. 3. 2006, 7. 4. 2006, 23. 6. 2006,11. 5. 2006, 30. 5. 2006, 6. 7. 2006, 20. 7. 
2006 
 
ODBOR ZA INFRASTUKTURO, OKOLJE IN PROSTOR 
- 3 delavnice odbora 
- 4 skupne delavnice oz. predstavitvene konference 
- Datumi delavnic: 6. 3. 2006, 6. 4. 2006, 29. 6. 2006, 11. 5. 2006, 30. 5. 2006, 6. 7. 2006, 20. 7. 
2006 
 
 ODBOR ZA GOSPODARSTVO 
 4 delavnice odbora 
-4 skupne delavnice oz. predstavitvene konference 
Datumi delavnic : 9. 3. 2006, 7. 4. 2006, 19. 6. 2006 (delavnica za turizem), 20. 6. 2006, 11. 5. 
2006, 30. 5. 2006, 6. 7. 2006, 20. 7. 2006 
 
Poleg tega so bile skupno organizirane še tri seje Regionalnega razvojnega sveta (22. 2. 2006, 26. 
5. 2006, 21. 7. 2006) ter šest sej Sveta Regije (12. 1. 2006, 20. 1. 2006, 25. 1. 2006, 21. 3. 2006, 19. 
7. 2006, 26. 7. 2006).  
 
Pred sprejemom in potrditvijo regionalnega razvojnega programa je bil ta poslan tudi v postopek 
predhodnega vrednotenja, na podlagi katerega so bile pripravljene nekatere tehnične dopolnitve 
programa.  
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12 Zasnova prostorskega razvoja Južne 
Primorske  

V času priprave regionalnega razvojnega programa je bila izdelana tudi zasnova prostorskega 
razvoja Južne Primorske, ki bo, ko bo potrjena, sestavni del regionalnega razvojnega programa.  
 
Namen Zasnove prostorskega razvoja Južne Primorske je:  

 okrepiti trajnostni prostorski razvoj na območju Južne Primorske,  
 zagotoviti Strateški prostorski okvir za prednostne investicije (strateške naložbe) v Južni 

Primorski za obdobje od leta 2007 do 2013. 
Zasnova prostorskega razvoja tako predstavlja prostorsko dopolnilo k Regionalnemu razvojnemu 
programu Južne Primorske ter Državnemu razvojnemu programu za obdobje 2007-2013. Je 
vodilo za bodoči prostorski razvoj regije, saj podaja usmeritve za pripravo državnih in občinskih 
prostorskih aktov. 
 
Ključni cilji, ki naj bi jih dosegali s pripravo zasnove, so: 
- V okviru analize stanja in trendov opredeliti ključne prednosti in pomanjkljivosti dosedanjega 

prostorskega razvoja. 
- Oblikovanje vizije in zasnove prostorskega razvoja regije. 
- Oblikovanje regionalne zasnove razmestitve izbranih dejavnosti v prostoru, ki bo upoštevala 

značilnosti posameznih regionalnih območij Slovenske Istre, Krasa in Brkinov.  
- Priprava usmeritev za prostorski razvoj, ki bodo izhodišče za strateške državne in občinske 

prostorske akte. 
- Opredelitev programa ukrepov za izvajanje regionalne zasnove, upoštevajoč možnosti za 

medregionalno sodelovanje s sosednjimi regijami v Sloveniji kot tudi znotraj EU (predvsem z 
Italijo) in regijami v državah nečlanicah EU (predvsem s Hrvaško).   

 
Na osnovi strokovnih podlag izdelanih v 1. in 2. fazi projekta Regionalna zasnova prostorskega 
razvoja južnoprimorske regije, ki so bile izvedene ob upoštevanju aktivnosti v okviru delavnic 
horizontalnega projekta SPSA – Sistemska analiza in analiza perspektiv trajnostnega razvoja ter 
posebnih delavnic z nosilci urejanja prostora, so bili oblikovani: vizija, cilji prostorskega razvoja in 
strategija prostorskega razvoja.  
 
Pred določitvijo ciljev prostorskega razvoja je bil na omenjenih delavnicah oblikovan okvirni 
»trend« razvojni scenarij za ponazoritev posledic brez strateških posegov. Ta scenarij je bil 
kasneje dopolnjen s podrobnejšimi analizami. V okviru aktivnosti SPSA je bil opredeljen tudi 
scenarij trajnostnega prostorskega razvoja regije.  
 
Z namenom preprečevanja netrajnostnih rešitev oz. izogibanja negativnim in neželenim 
posledicam so bili v nadaljevanju določeni cilji in oblikovana ustrezna strategija prostorskega 
razvoja.  
 
Pripravljena je bila presoja skladnosti vizije in ciljev prostorskega razvoja v regiji s cilji nadrejenih 
strateških dokumentov, ki so usmerjeni v krepitev trajnostnega razvoja.  Presojana je bila 
skladnost s cilji Mediteranske strategije trajnostnega razvoja, Evropske strategije trajnostnega 
razvoja, Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Nacionalnega programa varstva okolja. 
Prostorska zasnova je v celoti skladna z Regionalnim razvojnim programom Južne Primorske 
2007-2013 in je pravzaprav njegov sestavni del. Pripravljena je bila na podlagi presoje notranje 
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skladnosti Zasnove, v okviru katere smo presojali skladnost ukrepov in projektov z zastavljenimi 
prostorskimi cilji.  
 
Na omenjenih osnovah je bila pripravljena Zasnova prostorskega razvoja Južne Primorske. 
Sledila je priprava predloga programa ukrepov in usmeritev za izvajanje ciljev prostorskega 
razvoja. Ta je bil usklajen in dopolnjen na delavnici s predstavniki občin.  
 
Na koncu smo izvedli še presojo možnih vplivov Zasnove na okolje, naravo, zdravje prebivalcev 
in kulturno dediščino na regionalnem nivoju.  
 
Vizija prostorskega razvoja Južne Primorske: 
Prostorski razvoj Južne Primorske podpira trajnostno blaginjo, pravično porazdelitev koristi in 
visoko kakovost življenja ter ob tem tudi varuje in krepi naravne, prostorske in kulturne dobrine.  
 
Cilji prostorskega razvoja: 
1. Povečati konkurenčnost regije:  

• vzpostaviti konkurenčno čezmejno policentrično omrežje naselij, 
• vzpostaviti konkurenčno podeželje z visoko kakovostjo bivanja,  
• boljša povezanost regije navzven in notranja povezanost regije. 

 
2. Izboljšati kakovost življenja v regiji:  

• krepitev trajnostnih skupnosti (mest), 
• krepitev identitete in privlačnosti prostora,  
• trajnostno upravljanje z naravnimi dobrinami. 

 
Oblikovane so bile zasnove in ukrepi s projekti za naslednja področja: 
 
Poselitev 
Omrežje naselij z ukrepi: 
o Konkurenčno policentrično urbano omrežje 
o Ohranjanje poseljenosti in razvoj podeželja 
o Okrepiti partnerstvo med mesti in podeželjem 
o Prenova mest/naselij 
Oblikovanje omrežja podporne gospodarske infrastrukture z ukrepi: 
o Zagotavljanje ponudbe zemljišč za proizvodno-poslovne dejavnosti 
Oblikovanje omrežja turistične infrastrukture in podpornega okolja za upravljanje turističnih destinacij z ukrepi: 
o Oblikovanje območij in zagotavljanje površin za turistične cone in spremljajočo 

infrastrukturo 
Promet z ukrepi: 
o Cestna prometna infrastruktura 
o Železniška prometna infrastruktura 
o Pomorska infrastruktura 
o Letališka infrastruktura 
o Vzpostavitev trajnostne mobilnosti 
Komunalna infrastruktura z ukrepi: 
o Dograditev osnovne okoljske infrastrukture 
o Trajnostna energetska oskrba 
o Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
Krajina 
Kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo z ukrepi: 
o Kmetijstvo 
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o Razvoj ribištva 
o Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov regije z ukrepi: 
o Varstvo, upravljanje in povezovanje kulturne dediščine 
o Varstvo, upravljanje in povezovanje zavarovanih območij narave 
Varstvo, raba in urejanje voda 
Varstvo pred naravnimi nesrečami 
Urejanje obalnih območij 
 
Opredeljeni so tudi horizontalni ukrepi za uresničevanje Zasnove, ki so naslednji: 
o Čezmejno sodelovanje 
o Sodelovanje z državo pri skupnih nalogah 
o Sodelovanje s  sosednjimi regijami (pokrajinami) 
o Medobčinsko sodelovanje pri strateških prostorskih projektih 
o Aktivna zemljiška politika. 
 
Pripravljena je bila tudi presoja vplivov Zasnove prostorskega razvoja Južne Primorske na okolje, 
naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino na regionalnem nivoju. Presojani so bili vplivi, ki so 
lahko: neposredni, daljinski, kumulativni, trajni in začasni. Vplivi izvedbe plana na zgoraj navedene 
segmente so ocenjeni na podlagi učinkov izvedbe plana na izbrane okoljske cilje plana.  
 
Skozi pripravo poročila (ugotavljanje in presojo vplivov) smo ugotovili, da bo izvedba Zasnove 
najbolj pozitivno vplivala na (podan vrstni red je naključen): 
o trajnostno rabo naravnih virov, predvsem v smislu racionalne rabe zemljišč in rabe 

obnovljivih virov energije, 
o izboljšanje stanja površinskih in podzemnih voda, ob doslednem upoštevanju pravnih aktov 

za vodovarstvena območja ob umeščanju dejavnosti/objektov, ki posegajo v vodovarstvena 
območja,  

o zmanjšanje števila prebivalcev, ki so izpostavljeni hrupu, predvsem v smislu, da bodo 
dejavnosti ustrezno umeščene v prostor (ločevanje rab prostora). S tem se bo zmanjšal hrup v 
bivalnem okolju.  

o oblikovana zavarovana območja z upravljavci in načrti upravljanja, 
o izboljšanje dostopnosti do javnih storitev in s tem izboljšanje bivalnih pogojev, 
o zagotavljanje poplavne varnosti ter preprečevanje neustrezne rabe na erozijskih območjih,  
o ohranjanje kulturne dediščine, predvsem v smislu zagotavljanja funkcije objektov in območij 

kulturne dediščine, 
o učinkovitost prometa, vendar pa je potrebno opozoriti, da doseganje okoljskega cilja na 

področju javnega prometa ni odvisno samo od dostopnosti do javnega prometa, ampak so 
pomembni tudi drugi dejavniki (urejeni in usklajeni vozni redi za vsa prevozna sredstva 
javnega prometa, enotna vozovnica in nenazadnje tudi miselnost prebivalcev), 

o prenos blaga na železnico, vendar je prav tako potrebno opozoriti, da prenos ni odvisen samo 
od urejenih tovornih vozlišč, ampak ravno tako od drugih dejavnikov (potovalni časi, 
finančni vidik,…). 

 
Na drugi strani pa smo ugotovili, da bo izvedba Zasnove najbolj negativno vplivala na (podan 
vrstni red je naključen): 
o količino porabljene pitne vode na prebivalca in porabe vode v gospodarstvu, saj je 

predvideno namakanje kmetijskih površin, 
o povečanje emisij onesnaževal v zrak, zaradi aktivnosti, ki bodo povečale prometne tokove in s 

tem tudi količino onesnaževal v zrak,  
o poslabšanje stanja morja, zaradi predvidenega povečanja pomorskega prometa, 
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o ravnanje z odpadki ostaja neurejeno, saj v regiji še ni določene lokacije za regijski center za 
ravnanje z odpadki, ki naj bi se usmeril predvsem v predelavo odpadkov, prav tako v Zasnovi 
ni usmeritve/dejavnosti/aktivnosti, ki bi se nanašala na gradbene odpadke, 

o emisije hrupa, kot posledica predvidenih gradenj prometne infrastrukture, ki je eden izmed 
največjih virov hrupa, 

o stanje vrst in habitatnih tipov, saj zasnove posegajo v območja Nature 2000 in ekološko 
pomembna območja. Za doseganje pozitivnega vpliva je potrebno, pri umeščanju/gradnji 
objektov, upoštevati smernice Zavoda RS za varstvo narave. 

 
Celotna vsebina projekta Zasnova prostorskega razvoja v Južni Primorski in program ukrepov za 
njeno izvajanje sta na vpogled na spletni strani www.rrc-kp.si.   
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1 RAZVOJNI PROJEKTI PROGRAMA 
GOSPODARSTVO 

1.1 Ukrep: Povezovanje za tehnološki razvoj 

1.1.1 Aktivnost: Podpora razvoju podjetij 

1.1.1.1 Tehnološki park 

Vzpostavitev infrastrukture za tehnološka podjetja (za start-up in delujoča podjetja) in razvoj 
podpornih storitev. Poleg prostorskih kapacitet po subvencionirani ceni nudi tehnološki park tudi 
storitve pri razvoju novih tehnologij, proizvodov in storitev ter druge podjetniške podporne 
storitve. S tem namenom bi se v parku nastanile tudi druge podporne institucije kot npr. 
regionalna razvojna agencija, območna obrtna zbornica itd. Tehnološki park naj bi obsegal 5.680 
m2 poslovnih prostorov (od tega 3.300 m2 neto površin za oddajo inkubiranim podjetjem). To bi 
zadostovalo za potrebe okoli 40-50 podjetij ter za skupne poslovne prostore. Znotraj 
tehnološkega parka bi se vzpostavili trije tehnološki centri za logistiko, morje in design. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija  
Nosilec:   RRC Koper  
Vrednost projekta:  5.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
2.000 3.000   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2010 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Izdelan lokacijski načrt, gradbeno dovoljenje v fazi pridobivanja 
Skladnost s strategijami:   Državni razvojni program, Razvojna mreža Slovenije 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Tehnološki razvoj zaostal za potrebami 

Regionalni  Centralen za celotno regijo 

1.1.1.2 Izgradnja poslovnih con 

Izgradnja in dokončanje infrastrukture za podjetniško in poslovno dejavnost: obrtne in poslovne 
cone, industrijske cone, inkubator. V okviru tega projekta bodo zgrajene oziroma dokončane 
poslovne cone: Gospodarsko obrtna in razvojna cona Sermin, Obrtna cona Hrpelje, Poslovna 
cona Sežana Jug, komunalna ureditev IC Ilirska Bistrica, ureditev OIC Podgrad, OIC Ješane, OIC 
Starod, OIC Knežak, Mrežni inkubator Ilirska Bistrica, Poslovna cona Risnik. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija  
Nosilec:   Občine 
Vrednost projekta:  32.500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
6.000 16.500 10.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
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Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Državni razvojni program, Razvojna mreža Slovenije 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Tehnološki razvoj zaostal za potrebami, potrebne so dodatne lokacije 
za razvoj podjetij 

Regionalni  Razpršen  

1.1.1.3 Razvoj finančnih instrumentov za start-up in spin-off podjetja   

Razvoj finančnih instrumentov za podjetja v začetnih fazah rasti s poudarkom na tehnoloških 
podjetjih in začetnikih, ki so posebej omejeni pri pridobivanju primernih finančnih virov za 
začetek poslovanja in zagon proizvodnje:    
• Sklad za razvoj inovativnih tehnoloških idej - shema subvencij podjetnikom-začetnikom, 

študentom, brezposelnim, raziskovalcem.  
• Sklad tveganega kapitala - zagonska sredstva na začetku poslovne poti (semenski kapital, 

začetni kapital).  
• Garancijska shema - garancije za inovativna, tehnološka podjetja, v povezavi s skladom 

tveganega kapitala.  
• Vzpostavitev sklada za ustvarjanje ekonomske osnove italijanske narodnosti. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija  
Nosilec:   RRC Koper  
Vrednost projekta:  10.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
2.500 2.500 5.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Državni razvojni program 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Pomanjkanje primernih finančnih instrumentov za tehnološka majhna 
in srednja podjetja, predvsem začetnike.  

Regionalni  Regionalna shema 

1.1.1.4 Spodbujanje podjetniške inovacijske kulture 

Sklop aktivnosti povezanih z izboljšanjem položaja podjetnikov in inovatorjev ter njihove vloge v 
družbi (npr. natečaji za najboljši podjetniški načrt, natečaji za inovacije, seminarji, šole za 
podjetnike, promocija podjetniške kulture med mladimi, študenti, tečaji podjetništva v osnovnih 
in srednjih šolah). 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija  
Nosilec:   Univerzitetni inkubator Primorske 
Vrednost projekta:  500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
375 125   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
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Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Državni razvojni program  
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Splošna potreba po spodbujanju podjetništva. 

Regionalni  Celotna regija 

1.1.1.5 Krepitev regionalnih razvojnih potencialov (IN-PRIME) 

Vsebina tega projekta zajema cilje večregijskega programa IN-PRIME na področju pospeševanja 
inovativnega gospodarstva. Projekt bo vključeval: 

- sistem spodbud za investiranje v proizvodno in laboratorijsko opremo podjetij v 
inkubatorjih in tehnoloških parkih, 

- storitve svetovanja in strokovnega spremljanja novih inovativnih podjetij v inkubatorjih in 
tehnoloških parkih, 

- podporo delovanju razvojnih skupin v podjetjih in njihovemu povezovanju z institucijami 
znanja, 

- podporo podjetjem v rasti – finančni instrumenti in storitve, 
- spodbujanje podjetniške kulture, 
- usposabljanje inovativnih podjetnikov in managersko usposabljanje raziskovalcev in 

mladih diplomirancev, 
- vzpostavitev mreže za prenos tehnologij med čezmejnimi inkubatorji, tehnološkimi parki 

in visokošolskimi institucijami, 
- podporo pri zaščiti intelektualne lastnine inovativnih podjetnikov.  

Ključno vlogo pri izvajanju projekta bodo imeli t.i. subjekti inovativnega okolja kot posrednki 
med institucijami znanja in nastajajočimi inovativnimi podjetji. Nosilci bodo Inkubator Sežana s 
Poslovno inovacijskim centrom, Univerzitetni inkubator Primorske, bodoči Tehnološki park 
Koper ter druge institucije RRC Koper, GZS, OOZ, Univerza na Primorskem itd.  
 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija  
Nosilec:   Inkubator Sežana s Poslovno inovacijskim centrom 
Vrednost projekta:  21.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
10.000 5.000 6.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Državni razvojni program  
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Splošna potreba po spodbujanju inovativnosti. 

Regionalni  Celotna regija 

1.1.2 Aktivnost: Razvoj proizvodov in storitev  

1.1.2.1 Storitve podpornega okolja 

Podpora storitvam mreže posrednikov inovativnega okolja (Inkubator Sežana s Poslovno 
inovacijskim centrom, Univerzitetni inkubator Primorske, bodoči Tehnološki park Koper, 
tehnološki centri), ki delujejo na področjih povečevanja vnašanja inovacij in RR dejavnosti v 
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gospodarstvo, pospeševanja nastajanja inovativnih in visoko tehnoloških podjetij in povečevanja 
domačih in tujih razvojnih naložb. Prednostno bodo obravnavani projekti, ki bodo zajemali 
sodelovanje posrednikov inovativnega okolja z razvojnimi skupinami v podjetjih pri 
pospeševanju učinkovitega ustvarjanja in pretoka znanja za gospodarski razvoj in kakovostna 
delovna mesta.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   GZS  
Vrednost projekta:  3.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.200 1.800   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Državni razvojni program, Razvojna mreža Slovenije 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Tehnološki razvoj zaostal za potrebami, potrebne so storitve podpore 
razvoju in delovanju podjetij 

Regionalni  Razpršen  

1.2 Ukrep: Povezanost regije navzven 

1.2.1 Aktivnost: Cestna prometna infrastruktura 

1.2.1.1 Izgradnja oziroma modernizacija cestnega omrežja 

Izgradnja oziroma modernizacija čezmejnih prometnih povezav znotraj čezmejnega območja, s 
posebnim poudarkom na območju, kjer živi številčna slovenska manjšina in kjer so prečne 
prometne povezave z matično državo izrazito slabo razvite. Poleg tega pa je v regiji treba 
izboljšati povezanost znotraj regije in tako okrepiti možnosti za kakovostno življenje na celotnem 
območju regije.   
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija  
Nosilec:   Država 
Vrednost projekta:  Po programu 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
    

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekti niso pripravljeni 
Skladnost s strategijami:   Resolucija o nacionalnem programu cest  
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Odseljevanje s podeželja in zmanjševanje števila prebivalstva.   

Regionalni  Celotna regija 

1.2.1.2 Turistično-gospodarska cesta Adrialpika  

Izgradnja oziroma modernizacija prečne cestne povezave Idrija - Ajdovščina - Štanjel - Komen – 
Nabrežina – Sesljan (Adrialpika), saj gre za pomembno prečno os, ki povezuje celotni čezmejni in 
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obmorski Spodnji Kras z zaledjem. Naravne danosti in zgodovinska dediščina sta vzrok, da je 
Štanjel, ki je v zračni črti oddaljen od Ajdovščine le 6 km odrezan od svojega naravnega 
zaposlitvenega središča. Tako Štanjel brez lastnih zaposlitvenih možnosti in ustrezne dostopnosti 
do zaposlitvenih središč in hitre ceste prebivalstveno ter razvojno stagnira. Posledično sta dve 
sosednji pokrajini in s tem občina Komen, ki zgodovinsko gravitira na našo regijo, upravno-
politično in gospodarsko povsem ločeni, kar pomeni za obe regiji velike izgubljene priložnosti na 
gospodarskem, kulturnem in zlasti turističnem področju. Obenem je  prebivalstvo slovenskih vasi 
ob morju med Tržičem in Trstom prometno odrezano od kraškega naravnega zaledja in Vipavske 
doline kot najbližje sosednje pokrajine. Obravnavana prometna povezava bi odprla tudi 
nepredstavljive možnosti turističnega razvoja območja in večjo rentabilnost že izvedenih 
turističnih naložb.  
 
Gre za izdelavo glavnih projektov s predračunom potrebnih sredstev in izdelavo okvirnega 
predloga virov financiranja. Sočasno poteka valorizacija prostora z vidika naravnih rekreacijskih 
možnosti in kulturne, predvsem izjemne stavbne dediščine na tej poti. Projektna dokumentacija je 
osnova za prijave na razpise in zagotovitev ustreznih virov financiranja.  V vmesnem času je 
možna tudi fazna rekonstrukcija problematičnih odsekov na nivoju lokalne ceste, ki se kasneje 
razširi v cesto z regionalnimi elementi. Ocenjena vrednost med 10 in 15 milijoni EUR. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Subregija  
Nosilec:   Država 
Vrednost projekta:  Po programu 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
    

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2011 2017 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekti niso pripravljeni, idejna zasnova v pripravi. 
Skladnost s strategijami:   Resolucija o nacionalnem programu cest  
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Pretočnost prometa čez del regije v drugo regijo, odseljevanje s 
podeželja.  

Regionalni  Del regije, kjer je problem izrazitejši in tudi lokacijsko definiran.  
 

1.2.2 Aktivnost: Železniška prometna infrastruktura 

1.2.2.1 Drugi železniški tir 

Pri oblikovanju programa je upoštevana strategija razvoja evropske železniške infrastrukture, 
katere del so tudi glavne proge slovenske javne železniške infrastrukture. Ta strategija je 
opredeljena v vrsti razvojnih dokumentov, od katerih so najpomembnejši: Evropski sporazum o 
najpomembnejših mednarodnih železniških progah - AGC (UN-ECE, Ženeva, 1985), Evropski 
sporazum o pomembnejših progah mednarodnega kombiniranega transporta in pripadajočih 
napravah - AGTC (UN-ECE, Ženeva 1991), Sklepna listina panevropskih konferenc ministrov za 
transport (CEMT, Kreta 1994 in Helsinki 1997), Smernica evropskega parlamenta in Sveta 
2004/51/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Smernice Sveta 91/440/ES o razvoju železnic v 
Skupnosti ter Smernice razvoja Trans-evropskega transportnega omrežja (Odločba evropskega 
parlamenta in sveta št. 884/2004/ES z dne 29. aprila 2004 o dopolnitvi Odločbe 1692/96/ES o 
smernicah skupnosti za razvoj trans-evropskega transportnega omrežja; Ur.l. EU L167/1 z dne 
30. aprila 2004).  
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Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Država 
Vrednost projekta:  Po programu  

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
    

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2010 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen  
Skladnost s strategijami:   Strategija razvoja evropske železniške infrastrukture 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Za delovanje Luke Koper in s tem posledično tudi regionalnega in 
nacionalnega gospodarstva je projekt nujen. 

Regionalni  Nacionalni projekt, ki bo spodbudil delovanje in razvoj regije. 

1.2.3 Aktivnost: Pomorska infrastruktura 

1.2.3.1 Pomorski potniški terminal 

Vzpostavitev potniškega pristanišča Koper pomeni zagotavljanje prometne infrastrukture za 
celovito ponudbo pomorskih potniških prevozov ter zagotavljanje ustrezne prometne povezave z 
gravitacijskim zaledjem. Potniško pristanišče Koper si bo prizadevalo razvijati vse veje pomorskih 
potniških prevozov: promet z ladjami za križarjenja (v prvi fazi kot pristanišče postanka, v drugi 
fazi pa tudi začetno-končno pristanišče), promet s potniškimi trajektnimi linijami ter javni 
pomorski potniški promet med slovenskimi in regijskimi pristanišči. Vzpostavitev potniškega 
pristanišča sledi smernicam strategije razvoja slovenskega turizma, usmeritvam za prostorski 
razvoj RS ter načrtom za oživitev severnega dela mesta Mestne občine Koper. Projekt je 
razdeljen v več faz: I. zagotavljanje ustrezne infrastrukture za sprejem potniških ladij na njihovem 
dnevnem postanku v Kopru, potniki si organizirano in/ali individualno ogledajo slovenske 
turistične znamenitosti; II. rekonstrukcija skladiščnega objekta v sodoben potniški terminal, ki bo 
zagotavljal potrebne službe in vsebine za začetno/končno pristanišče na krožnih potovanjih po 
Jadranu in Sredozemlju; III. vzpostavitev javnih potniških linij med obalnimi mesti (nacionalnimi 
in regionalnimi). Ob tem je potrebno zagotoviti ustrezne prometne povezave s kopenskimi 
javnimi prevoznimi sredstvi (enotna vozovnica, usklajeni vozni redi …). 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija  
Nosilec:   Država   
Vrednost projekta:  6.500.000 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
    

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti   
Skladnost s strategijami:    
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

 

Regionalni   
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1.2.3.2 Multimodalni logistični center 

 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Država 
Vrednost projekta:  Po programu 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
    

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
   
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti   
Skladnost s strategijami:    
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

 

Regionalni   
 

1.2.4 Aktivnost: Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij 

1.2.4.1 Razvoj regionalne IKT hrbtenice 

Rezultat projekta bo zgrajena komunikacijska hrbtenica, dostopna vsem večjim naseljem v regiji, 
kar bo omogočilo dostopnost do komunikacijskih povezav v večini naselij, tudi na podeželju, ter 
s tem povečano dostopnost. S projektom pa je potrebno vzpostaviti tudi ustrezne storitve 
povezane s sodobnimi tehnologijami, da bi omrežje sploh lahko uporabljali.   
 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Telekomunikacijska podjetja 
Vrednost projekta:  3.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
300  2.700  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2010 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Državni razvojni program 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Tehnološki razvoj zaostal za potrebami 

Regionalni  Potrebna bo povezava med projekti in jasna opredelitev razvoja na 
celotnem območju regije 
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1.3 Ukrep: Razvoj turističnih storitev 

1.3.1 Aktivnost: Turistična in podporna infrastruktura 

1.3.1.1 Tematske poti  

Razvoj, povezovanje in vzdrževanje tematskih poti, ki se nanašajo na kulturno dediščino, naravo, 
zgodovino, enogastronomijo. Pomemben vidik je tudi upravljanje in promocija tematskih poti in 
čezmejno povezovanje z Italijo in Hrvaško. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Občine  
Vrednost projekta:  2.500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.500 1.000   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2009 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Program razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Dopolnjevanje turistične ponudbe je potrebno zaradi diverzifikacije in 
izboljšanja kakovosti ponudbe.  

Regionalni  Projekt je razpršen po celotni regiji na tiste lokacije, ki imajo posebne 
in zanimive vsebine.   

1.3.1.2 Postavitev avtokampov 

Postavitev avtokampov z vso potrebno infrastrukturo, tudi za avtodome, je mogoča na območju 
celotne regije. Gre za izvedbo manjših lokacij, kjer bodo razpršeno urejena postajališča za nekaj 
dni.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   RRC Koper  
Vrednost projekta:  6.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.000  5.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Dopolnjevanje turistične ponudbe je potrebno zaradi diverzifikacije in 
povišanja kakovosti ponudbe.  

Regionalni  Projekt je razpršen po celotni regiji na tiste lokacije, ki imajo posebne 
in zanimive vsebine.   

1.3.1.3 Ureditev promenade ob celotni dolžini obale 

Za današnje stanje obalne promenade je značilna pomanjkljiva infrastruktura: promenada ob 
obali ni popolna, manjka na posameznih odsekih obale, premalo je razpoznavna in neustrezno 
urejena, standard urejanja javnih površin ob njej je še vedno nezadovoljiv (parki, zelenice….). 
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Poleg tega so nedodelane nekatere vsebine ob njej na področjih varovanja narave in 
biodiverzitete, kulturne dediščine, maritimnih ureditev, kopališč, urejanja prometa in splošnega 
urejanja prostora. Cilj projekta je celovita ureditev sprehajališča ob celotni dolžini slovenske obale 
in povezava različnih vsebin ob njej (narava in biodiverziteta, kulturna dediščina, kopališka 
infrastruktura, komunalni privezi). Tako bo vzpostavljena temeljna infrastruktura za izboljšanje 
konkurenčnosti turistične destinacije in kakovosti življenja območja.    
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Subregija 
Nosilec:   Občine  
Vrednost projekta:  12.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
3.000 6.000 3.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2009 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

S projektom bo urejena najbolj atraktivna lokacija regije, izboljšala se 
bo kakovost ponudbe.  

Regionalni  Projekt je lociran ob obali in je torej subregionalen, zaradi 
pomembnosti turizma pa bo imel pozitivne razvojne impulze za 
celotno regijo.  

1.3.1.4 Ureditev kolesarske mreže v južnoprimorski regiji 

 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Subregija 
Nosilec:   Občine 
Vrednost projekta:  5.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
2.500 2.500   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2009 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

S projektom bo urejena najbolj atraktivna lokacija regije, izboljšala se 
bo kakovost ponudbe.  

Regionalni  Projekt je lociran na obali in je torej subregionalen, zaradi 
pomembnosti turizma pa bo imel pozitivne razvojne impulze za 
celotno regijo.  

1.3.2 Aktivnost: Povezovanje in razvoj storitev v turizmu ter vzpostavitev destinacijske 
upravljavske organizacije z upravljanjem območij naravnih vrednot za trajnostni 
razvoj turizma 

1.3.2.1 Upravljanje regije kot destinacije 

Pripraviti in začeti z izvajanjem celovitega sistema upravljanja destinacije, ki bo vključeval vse faze 
kakovostnega upravljanja. V projekt je potrebno smiselno vključiti tako turizem na podeželju kot 
v Slovenski Istri in ga prilagoditi trendom in ciljnim skupinam. V okviru projekta je potrebno 
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povezati tako podjetja kot združenja manjših ponudnikov turističnih storitev in zagotoviti razvoj 
novih storitev ter trženje obstoječih turističnih storitev. V tem okviru je potrebno posebno 
pozornost nameniti naravnim in zavarovanim območjem ter kulturi in tradiciji regije in te vire v 
upravljanje vključiti kot nosilne elemente prepoznavnosti. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Združenje turističnih podjetij  
Vrednost projekta:  1.500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
500  1.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2008 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v idejni zasnovi 
Skladnost s strategijami:   Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

S projektom povezana turistična ponudba regije, ki je sedaj 
nepovezana in se zato dobro trži le dele ponudbe.   

Regionalni  Projekt bo odpravljal nesorazmerje v turistični ponudbi med urbanim 
delom in podeželjem.  

 

1.3.2.2 Razvoj turističnih subregionalnih destinacij (Brkini, Slovenska Istra)  

Za subregionalne destinacije je potrebno sistem upravljanja uskladiti z regionalnim in 
nacionalnim, namenjen pa naj bo povezovanju lokalne ponudbe in podpori razvoju novih 
storitev. Predvsem naj gre tukaj za turistične proizvode, ki jih lahko izvajajo lokalni prebivalci, ki 
upravljajo z naravnimi območji in jih varujejo, ter tiste proizvode, ki zagotavljajo dodatne 
možnosti zaposlovanja za lokalne prebivalce. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Subregija 
Nosilec:   Združenje turističnih podjetij 
Vrednost projekta:  6.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
2.000 2.000 2.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2010 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v idejni zasnovi 
Skladnost s strategijami:   Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

S projektom bo povezana turistična ponudba subregij, kjer bo ta 
ohranila posebnosti in lahko ponudila različnost znotraj regije.  

Regionalni  Projekt bo odpravljal nesorazmerje v turistični ponudbi med urbanim 
delom in podeželjem.  

1.3.2.3 Razvoj čezmejne turistične destinacije Kras (Carso)  

Gre za celovit subregionalni pristop k razvoju čezmejne turistične destinacije na Krasu:  
1. Vzpostaviti organiziranost (identifikacija, vzpostavitev in upravljanje turistične destinacije 
Kras). 
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2. Oblikovati edinstveno in zaokroženo turistično ponudbo (master plan razvoja turistične 
destinacije Kras).  
3. Ustvariti pogoje za sistematično promocijo turizma (sistematična promocija in trženje 
turistične destinacije Kras). 
4. Povečati turistično potrošnjo. 
Aktivnosti bodo usmerjene v nadgradnjo mreže turistično informacijskih točk, osveščanje in 
izobraževanje človeških virov za razvoj turistične destinacije Kras, spodbuditev ustanavljanja 
turističnih in drugih interesnih združenj / organizacij ponudnikov in delavcev v turističnem 
sektorju ter tehnično podporo pri ustanavljanju in izvajanju dejavnosti, mreženje produktov in 
programov znotraj destinacije in z drugimi destinacijami, oblikovanje celovitega načrta za razvoj, 
nadgradnjo in vzdrževanje tematskih poti, sistemsko zagotavljanje turistične mobilnosti, 
povečanje vključevanja naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo, investicije v 
razvoj turistične podporne infrastrukture, ki se nanaša na kulturno dediščino, naravo in krajino 
ter investicije v razvoj prometne infrastrukture (npr. letališče Gabrk), izdelavo izvedbenega načrta 
promocije in trženja (marketinški načrt), oblikovanje krovne blagovne znamke turistične 
destinacije, utrjevanje obstoječih in razvoj novih blagovnih znamk, nadgradnjo in razvoj 
celovitega turistično informacijskega sistema in ureditev dostopa do interneta za turiste, izdelavo 
promocijskih gradiv in izvajanje celovite promocije, ozaveščanje lokalnega prebivalstva glede 
pomembnosti razvoja turizma kot priložnosti za zaposlitev, glede pomembnosti obnove kulturne 
dediščine in krajinskih vrednot. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Subregija 
Nosilec:   Občina Komen 
Vrednost projekta:  4.500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
2.750 650 1.100  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v idejni zasnovi. 
Skladnost s strategijami:   Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

S projektom se pristopa k celovitemu razvoju turistične destinacije 
Kras in upošteva njegove specifične značilnosti. 

Regionalni  Subregionalni projekt.    
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2 RAZVOJNI PROJEKTI PROGRAMA 
ČLOVEŠKI VIRI 

2.1 Ukrep : Znanje za gospodarstvo 

2.1.1 Aktivnost: Poklicno in vseživljenjsko učenje 

2.1.1.1 Širitev ponudbe programov za dvigovanje ravni pisnih in drugih temeljnih 
spretnosti in programi za osipnike in marginalizirane skupine ljudi 

Ekonomske in družbene spremembe modificirajo in izboljšujejo profil temeljnih spretnosti, ki bi 
jih moral imeti vsak državljan. Te bi mu omogočale aktivno udeležbo v delovnem, družinskem in 
skupnostnem življenju.  
Podprojekt izhaja iz potrebe po povečanju možnosti za vpis v programe za dvigovanje ravni 
pisnih in drugih temeljnih spretnosti, v programe za pridobivanje novih temeljnih veščin in 
spretnosti (socialne spretnosti, učiti se učiti, informacijska pismenost, tehnološka kultura, 
podjetništvo, tuji jeziki) ter v programe motiviranja in spodbujanja k učenju in nadaljevanju 
opuščenega šolanja.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Ljudske univerze (Koper, Sežana, Ilirska Bistrica) 
Vrednost projekta:  1.500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.350 150   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi 
Skladnost s strategijami:   DRP, Lizbonska strategija 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Neugodna demografska struktura aktivnega prebivalstva in 
zastarela temeljna znanja kažejo potrebo po intenzivnejšem 
vključevanju prebivalstva v programe za dvigovanje ravni pisnih 
in drugim temeljnih spretnosti. 

Regionalni  Projekt bo povezal celotno regijo 

2.1.1.2 Razvoj in širitev mreže informacijskih in svetovalnih storitev ter storitev 
poklicne orientacije in razvoj mreže javno dostopnih točk vseživljenjskega 
učenja 

Podprojekt želi vsem prebivalcem regije zagotoviti kakovostno, strokovno in celostno 
informiranje in  svetovanje. S tem želi doseči kar najboljši izkoristek človeških virov ter omogočiti 
podporo njihovemu izobraževanju in učenju.  
S kakovostno in bolj razvejano mrežo svetovalnih storitev, storitev poklicne orientacije ter večjim 
številom svetovalcev in svetovalnih točk, bomo prebivalcem regije omogočili kakovostno 
svetovanje in kar najboljši vpogled v svoje sposobnosti in kompetence. Povečati in usposobiti je 
potrebno večje število svetovalcev. 
Hkrati pa je potrebno vzpostaviti enakomerno teritorialno razmeščeno mrežo javno dostopnih, z 
informacijsko tehnologijo podprtih točk vseživljenjskega učenja. 
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Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Povezava na državni program  
Vrednost projekta:  1.500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.350 150   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi 
Skladnost s strategijami:   DRP, Lizbonska strategija 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreba po nadgrajevanju mrež svetovalnih storitev ter 
povečanju njihove dostopnosti za preprečevanje demografske in 
geografske oddaljenosti. 

Regionalni  Projekt bo povezal celotno regijo. 

2.1.1.3 Center za poklicno in vseživljenjsko izobraževanje 

Center za poklicno izobraževanje se bo oblikoval kot konzorcij različnih izobraževalnih in 
področnih ustanov ter lokalnih uprav. Temeljna naloga bo razvoj poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v kontekstu vseživljenjskega učenja.  
Poseben poudarek bo namenjen razvoju novih, na regijskih potrebah zasnovanih programov 
poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, saj sodi regija med področja z najbolj skromno 
izobraževalno ponudbo v državi. 
Izvajal bo postopke vrednotenja, ugotavljanja in potrjevanja znanja, pridobljenega po različnih 
poteh. Razvijal in uveljavljal bo sodobne oblike, metode in tehnike učenja in poučevanja, kot so 
samostojno učenje, e-učenje, izobraževanje po programskih modulih. Izvajal bo usposabljanje 
učiteljev za nove metode dela. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Povezava na državni program  
Vrednost projekta:  2.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
700 700 600  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Strategija razvoja Slovenije, Lizbonska strategija 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreba po povezovanju izobraževalnega sistema s potrebami 
regije. 

Regionalni  Projekt bo povezal celotno regijo. 

2.1.1.4 Regionalna štipendijska shema 

 
Gre za ustanovitev regionalnega sklada za štipendiranje, ki bo zadoščal potrebam dijakov, 
študentov in trga dela. V regiji je prisotno neravnotežje med ponudbo in povpraševanjem na trgu 
delovne sile, posledica pa je visoka stopnja nezaposlenosti med mladimi. Struktura študentov ne 
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ustreza potrebam gospodarstva, zato želimo s shemo prispevati k zmanjšanju (strukturne) 
brezposelnosti. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:    RRC Koper  
Vrednost projekta:  1.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
350 350 300  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v pripravi. 
Skladnost s strategijami:    
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Projekt bo izboljšal pogoje študija in izboljšal zadovoljitev potreb 
gospodarstva po kadrih. 

Regionalni  Celotna regija 
 

2.1.2 Aktivnost: Univerzitetno izobraževanje in raziskovanje za potrebe gospodarstva 

2.1.2.1 Ustanovitev univerzitetnega kampusa   

Univerzitetni kampus v Izoli bo združeval raziskovanje in izobraževanje na področjih 
naravoslovja, biodiverzitete in sodobne tehnologije (razvoja okoljskih tehnologij).  
Podprojekt  predstavlja osnovo za vzpostavitev Centra odličnosti na Južnem Primorskem: razvil 
bo človeške vire in njihovo znanje na področju okoljske tehnologije, ponujal bo novo 
infrastrukturo in delovna mesta ter ustvarjal pogoje in znanja za trajnostni razvoj regije. 
Univerzitetni kampus namerava graditi na vzpostavljanju novih povezav znotraj Univerze na 
Primorskem in z drugimi slovenskimi in tujimi univerzami (študentske izmenjave, izmenjave 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, oblikovanje skupnih študijskih programov) ter povezav z 
drugimi znanstvenimi ustanovami, predvsem pa z gospodarstvom in industrijo v regionalnem, 
nacionalnem in mednarodnem prostoru.  
Glede na možnosti, ki jih nudijo vzajemno priznavanje naslovov in študija v nacionalnem in 
evropskem kontekstu ter številne evropske pobude za mednarodne izmenjave in projekte ter 
pogodbe, mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev, bo podprojekt študente 
načrtno spodbujal k študijskim izmenjavam in izpopolnjevanju v tujini ter vključevanju v različne 
mednarodne projekte, obenem pa namerava ustrezno promovirati naše študijske programe v 
sosednjih državah in drugod v tujini z namenom sklenitve novih dogovorov o sodelovanju in 
posledično študijskih izmenjav.   

 
Podprojekt želi ustanoviti naslednje ustanove: 
I. Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo, 
II. Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo, 
III. Laboratorijske komplekse (laboratoriji za molekularno biološke raziskave, laboratoriji za 
ekotoksikologijo, laboratorijska dvorana ter GIS laboratorij), 
IV. Študentski dom,  
V.Objekte in infrastrukturo za spremne dejavnosti kampusa. 
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Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Univerza na Primorskem  
Vrednost projekta:  37.500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
20.000 7.500 10.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Resolucija o visokem šolstvu, Strategija razvoja Slovenije, 

Lizbonska strategija 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreba po okrepitvi sodelovanja med gospodarstvom ter 
univerzitetno raziskovalno in izobraževalno sfero. 

Regionalni  Celotna regija. 
 

2.1.2.2 Izboljšanje in višanje ponudbe študijskih programov  

 
Prenove vzgojno-izobraževalnih sistemov na evropski in svetovni ravni, katerim smo danes priča, 
so večnamenske. Gre za uskladitev in prilagoditev študijskega procesa zahtevam novih političnih 
in ekonomskih okvirov, za uvedbo sistema za prenos izobraževalnih shem (ECTS), za 
preoblikovanje povezave med pridobivanjem znanj, raziskovalno dejavnostjo in trgom dela, 
predvsem pa gre za prilagoditev izobraževanja novi podobi sveta, ki jo zaznamuje družba 
informacije, mobilnosti, potreb po fleksibilnosti, interdisciplinarnih znanjih in vseživljenjskem 
učenju. 
Podprojekt želi podpirati razvoj novih študijskih programov in smeri, ki jih podpira Konzorcij za 
visokošolsko izobraževanje na Primorskem, v vseh izobraževalnih ustanovah v regiji na podlagi 
potreb gospodarstva. Gre za uvedbo študijskih programov iz matematike, računalništva, 
informatike, biodiverzitete ter varstva narave in okolja, molekularne biologije, sredozemskega 
kmetijstva, morske biologije ter tehnike (računalniško podprta tehnologija, mehatronika). 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Univerza na Primorskem in partnerji  
Vrednost projekta:  1.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
800 100 100  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Resolucija o visokem šolstvu, Strategija razvoja Slovenije, 

Lizbonska strategija 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreba po okrepitvi sodelovanja med gospodarstvom ter 
univerzitetno raziskovalno in izobraževalno sfero. 

Regionalni  Celotna regija. 
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2.1.2.3 Regionalni čezmejni center za design na Univerzi na Primorskem   

Čezmejni center za industrijski design (zlaganje produktov) in razvoj tehnologij bo sposoben 
multidisciplinarnega in multitehnološkega reševanja najbolj zahtevnih razvojnih izzivov in 
problemov na področju industrijskega oblikovanja in inženiringa za vse vrste industrij. Z 
vrhunskim naborom znanj in tehnologij, predvsem pa s povsem odprto in pragmatično povezavo 
le-teh, bo kreativni center države za ustvarjanje novih rešitev, izdelkov, storitev in tehnologij. 
Ustvarjene rešitve so namenjene resničnim in konkretnim potrebam industrije, velikim ali 
majhnim podjetjem, ki v hiši nimajo dostopa do tako vrhunskih, raznolikih in ustvarjalnih znanj, 
tehnologij in strokovnjakov. Na ta način želi podprojekt pomagati slovenskim vrhunskim 
podjetjem ali ljudem, da bodo v okolju NCD-ja dobili boljše možnosti za razcvet, in obenem 
povezati vrhunska slovenska znanja, da bodo skupaj lahko segla po povsem novih in višjih 
dosežkih globalne veljave. 
Univerza na Primorskem podpira filozofijo »design thinking«, saj je na nekaterih novih programih 
fakultete za naravoslovje in tehnologijo v nastajanju (vgrajeni sistemi, mehatronika) že načrtovala 
na projektnem delu zasnovan študij in seminarje, z novimi ukrepi za konkurenčnost gospodarstva 
pa smo v sozvočju. Novi naravoslovno-tehniški študijski programi bodo tesno povezani z 
gospodarstvom  oz. industrijo, projektno delo pa bo temeljilo na problemih iz prakse, katerih 
glavni cilj bo izdelati prototip (izdelka, procesa, storitve itd.). Glavna značilnost projektnega dela 
bo popolnoma interdisciplinarni pristop k reševanju problemov, študentje in udeleženci 
seminarjev pa bodo morali izdelati projekt v pogojih, primerljivih s prakso (timsko delo s 
strokovnjaki z različnih področij, priprava ponudbe, priprava projekta, terminski plan, vmesno in 
končno poročanje, izdelava prototipa itd.). 
Glavno izhodišče za uspešen razvoj Centra za Design na UP  (CDUP) so: 
• močna povezanost Univerze na Primorskem z gospodarstvom, preko Sveta zaupnikov UP, 
• obstoj podpore v gospodarstvu in na univerzi za razvoj projekta, 
• uspešno izvajanje projektov povezovanja z gospodarstvom v okviru UP, 
• nastanek novih naravoslovno - tehničnih programov na novi fakulteti UP. 
Delovanje centra za design na UP je zastavljeno v partnerstvu z UP, UP in člani sveta zaupnikov 
ter drugimi gospodarskimi družbami, ki se bodo pridružile projektu.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija ter sosednje regije 
Nosilec:   Univerza na Primorskem 
Vrednost projekta:  1.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
800 100 100  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v pripravi. 
Skladnost s strategijami:   Resolucija o visokem šolstvu, Strategija razvoja Slovenije, Lizbonska 

strategija 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreba po okrepitvi sodelovanja med gospodarstvom in 
izobraževalno sfero za vzpostavljanje inovativnega okolja. 

Regionalni  Celotna regija. 
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2.1.2.4 Ustanovitev Centra mediteranskih kultur  

Center mediteranskih kultur nastaja v okviru Inštituta za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo in 
bo vključeval že akreditirani Laboratorij za preizkušanje oljčnih olj ter degustacijski center. Redne 
naloge laboratorija bodo še naprej spremljanje oljevitosti in določanje optimalnega časa za 
pričetek obiranja oljk, spremljanje kakovosti sveže stisnjenega oljčnega olja, razvrščanje olj v 
skupine in redno letno organoleptično ocenjevanje kakovosti oljčnega olja. Laboratorij bo tudi še 
naprej izvajal kemijske raziskave na področju oljkarstva, ki vključujejo predvsem preučevanje 
kemijskih in senzoričnih lastnosti različnih kultivarjev oljk v Slovenski Istri.  
Center za mediteranske kulture bo spodbujal povezovanje in hiter prehod znanja med 
znanstvenim raziskovanjem in kmetijsko panogo z namenom revitalizacije gojenja sredozemskih 
kultur ter dviga kakovosti tipičnih izdelkov. Preko takega sodelovanja pričakujemo hiter razvoj 
kmetijske dejavnosti ter širok pozitivni ekonomski učinek tudi v smeri večjega zaposlovanja 
delavcev v kmetijskem sektorju in razvoja turistične ponudbe. 
V Sloveniji še ne obstaja center za širjenje mediteranskih kultur v smislu središča, kjer bi se 
razvijalo in oblikovalo kmetijsko-gospodarsko izobraževanje za podpiranje mediteranske kulture 
(Istre, krasa in Brkinov). Glavni cilj Centra bo učna dejavnost s ciljem oblikovanja človeških virov 
na kmetijskem področju. 
 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Univerza na Primorskem 
Vrednost projekta:  5.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
4.000 500 500  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi. 
Skladnost s strategijami:   DRP 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potrebno je ohranjati tipične mediteranske pridelke 

Regionalni  Projekt je lociran v Slovenski Istri in je torej subregionalen, 
zaradi pomembnosti sredozemske kulture pa bo imel pozitivne 
razvojne impulze za celotno regijo. 

 

2.1.2.5 Podporne ustanove univerzitetnega izobraževalnega sistema  

Skladno z novimi potrebami je potrebno krepiti mehanizme in vlaganja v raziskovalne aktivnosti 
ter usposabljati ljudi v skladu z zahtevami na znanju temelječega gospodarstva.  
V sklopu univerzitetnega izobraževalnega sistema so potrebne še druge institucije, ki s 
strokovnim delom poskrbijo za sodelovanje med akademsko sfero in gospodarstvom in za pretok 
ustreznih kadrov. Potrebno je torej krepiti in ustanoviti nove podporne ustanove,  ki bodo s 
svojimi dejavnostmi in z ustrezno podporo (predvsem IKT podporo) pripravljale analize, študije 
in obdelovale podatke za gospodarske in druge naročnike, tako na regionalni ravni kot v 
čezmejnem prostoru, obenem pa bodo uporabljale znanja za povečanje inovativnosti in 
produktivnosti gospodarskih družb.  
Take oblike ustanov bodo osredotočene na aplikativnost znanosti in na sodelovanje z lokalnimi 
upravnimi organi in se bodo, z iskanjem celovitih rešitev, odzivale na njihove potrebe/težave na 
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različnih področjih (prostorsko upravljanje in varovanje okolja, industrijsko oblikovanje in 
inženiring, družboslovje in humanistika, inovativnost in produktivnost podjetij).  
Nova pričakovanja in zahteve po vseživljenjskem učenju zahtevajo od izobraževalnih ustanov 
prilagajanje novi »študentski populaciji« tako po sistemsko organizacijski plati kot glede učnega 
programa, z uveljavitvjo tudi sodobnih oblih izobraževanja (E-izobraževanje). Vseživljenjsko 
učenje ne pomeni več le tradicionalnega nadaljevalnega izobraževanja, ampak pridobivanje znanj, 
sposobnosti in kulture raziskovanja od zgodnje mladosti do pozne starosti skozi različne 
formalne, neformalne pa tudi bolj ali manj priložnostne oblike učenja. V ta namen je potrebno 
spodbuditi izvajanje neformalnih in formalnih izobraževanj na različnih področjih tudi na nivoju 
terciarnega izobraževanja. 
Hkrati se pojavlja potreba po ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu. Potrebno 
je torej širiti monitoring in evalvacijske postopke tudi na ta segment izobraževanja. 
 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Univerza na Primorskem 
Vrednost projekta:  3.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
2.000 500 500  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Resolucija o visokem šolstvu, Strategija razvoja Slovenije, 

Lizbonska strategija 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreba po okrepitvi sodelovanja med gospodarstvom in 
izobraževalno sfero. 

Regionalni  Celotna regija. 
 

2.1.2.6 Študentski kampus v Kopru 

Z ustanovitvijo Univerze na Primorskem in novimi univerzitetnimi programi se pojavlja potreba 
po vzpostavitvi ustreznih primerljivih pogojev delovanja tudi v tretjem univerzitetnem središču v 
državi. Zagotavljanje bivanjskih pogojev bo predstavljalo enega izmed osnovnih elementov za 
kvalitetno delovanje univerzitetnih procesov.  
Zagotavljanje ustreznih pogojev bivanja in standardov, potrebnih za kvaliteten študijski proces, 
bo pomembno tudi kot dodaten prispevek h kvaliteti bivanjskega prostora samega mesta in kot 
poživitev mestnih središč (pri čemer je bistvena njihova umeščenost in odprtost). Študentski 
kampus v Kopru bo predstavljal zaokroženo celoto infrastrukture in vsebine namenjene 
zagotavljanju ustreznega standarda bivanja in aktivnosti, ki so potrebne za kvaliteten študij. 
Osnovna ideja kampusa bo posledično reševala potrebe in hkrati omogočila zadovoljevanje 
dodatnih potreb visokošolskih ustanov v regiji. Pri vzpostavitvi študentskega kampusa bo 
predviden koncept javnega in zasebnega partnerstva, kar v ospredje postavlja učinek sinergije in 
večjo racionalnost vloženih sredstev. 
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Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Mestna občina Koper 
Vrednost projekta:  30.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
25.000 2.500 2.500  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi. 
Skladnost s strategijami:   Resolucija o visokem šolstvu, Strategija razvoja Slovenije, 

Lizbonska strategija 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreba po okrepitvi sodelovanja med gospodarstvom in 
izobraževalno sfero. 

Regionalni  Celotna regija. 

2.2 Ukrep: Učinkovite in kakovostne družbene storitve           

2.2.1 Aktivnost: Izboljšanje dostopnosti družbenih storitev za celotno prebivalstvo 

2.2.1.1 Celostni razvoj socialne oskrbe  

Želi se omogočiti in povečati socialno vključenost posameznikov in povezanost družbe ter 
ustvariti okolje, v katerem bodo ljudje lažje in hitreje našli delo (spodbujanje tudi fleksibilnih 
oblik dela in zaposlovanja), hkrati pa bodo uživali tudi potrebno raven socialne zaščite. 
Potrebna je širitev mreže ter razvoj novih oblik socialnih, socialno-varstvenih in drugih storitev 
javnega interesa, obenem pa je potrebno širiti in uvajati nove programe za skrb starejših 
prebivalcev, resocializacijo odvisnikov od prepovedanih drog, omogočiti razvoj ustvarjalnosti 
mladine ter, na področju boja proti diskriminaciji, zagotavljati boljšo družbeno vključenost 
marginaliziranih skupin prebivalstva (ljudi s posebnimi potrebami, žensk in otrok žrtev nasilja, 
invalidov, manjšinske populacije, priseljencev ipd). 
Z vplivom na dejavnike, ki lahko povzročajo težave ter stiske in ki ovirajo pot do enake socialne 
vključenosti, je taka oblika programov potrebna pri omogočanju kakovostnih in učinkovitih 
družbenih storitev.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija  
Nosilec:    Javni zavodi s področja sociale in razna društva 
Vrednost projekta:   13.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
9.100 2.600 1.300  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi. 
Skladnost s strategijami:   Strategija razvoja Slovenije 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreba po prilaganju družbenih storitev potrebam prebivalcev 
regije in zmanjšati razlike med Slovensko Istro in kraško-
brkinskim območjem.  

Regionalni  Celotna regija 
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2.2.1.2 Celostni razvoj zdravstvenih storitev  

Pojavlja se potreba, da z ustrezno organizacijo javne službe na področju javnega zdravja, z 
izobraževanjem in usposabljanjem kakovostnih kadrov za izvajanje te službe ter z dostopnostjo 
do zdravstvenih storitev, pride do izboljšanja zdravstvenih storitev.  
Z različnimi aktivnostmi je potrebno ustrezno promovirati zdravje in vzpodbuditi prebivalce, da 
v sodelovanju z različnimi institucijami posvečajo lastnemu zdravju in dobremu počutju bistveno 
večjo skrb (gibalna aktivnost, pravilna prehrana, ozaveščenost o vplivih okoljskih dejavnikov 
ipd.). 
Zato je pomembno, da se takšna skrb regijsko obravnava obenem pa, da se krepi sodelovanje na 
tem področju s strokovnjaki iz Hrvaške in Italije, kar bi omogočalo večji pretok kadra, znanja in 
ukrepov. 
 
Da bi bila večini prebivalcev regije zagotovljena ustrezna nujna medicinska pomoč, je potrebno 
vzpodbuditi mrežo nujne pomoči po celotni regiji, tako v Slovenski Istri kot na kraško-brkinskem 
območju. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:    Javni zavodi z področja zdravstva, občine in razna društva  
Vrednost projekta:  2.600.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.820 520 260  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Strategija razvoja Slovenije 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreba po prilaganju družbenih storitev potrebam prebivalcev 
regije in zmanjšanje razlik med Slovensko Istro ter kraško-
brkinskim območjem. 

Regionalni  Celotna regija. 
 

2.2.2 Aktivnost: Spodbujanje in krepitev odprte, strpne in solidarne družbe 

2.2.2.1 Celostni razvoj športno-rekreacijskih dejavnosti  

Za krepitev in razvoj športnih aktivnosti ter za spodbujanje športa za vse generacije, je v regiji 
potrebno zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za športne in rekreacijske dejavnosti.  
Obnova starih in izgradnja novih objektov bosta omogočala uspešnejšo pripravljenost  
športnikov po regiji, obenem pa bo regija pridobila objekte (prostore) za organizacijo večjih 
prireditev na vseh področjih.  
Obenem je potrebno spodbuditi sodelovanje med ustanovami, zavodi in društvi. Nosilce 
športnih dejavnosti je potrebno približati oziroma uskladiti s potrebami vseh športnih skupin ter 
ljudi s posebnimi potrebami. 
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Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:    Javni zavodi s področja športa in športne organizacije, občine 
Vrednost projekta:  16.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
9.600 3.200  3.200 

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v pripravi 
Skladnost s strategijami:   DRP 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreba po prilaganju družbenih storitev potrebam prebivalcev 
regije in zmanjšanje razlik med Slovensko Istro ter kraško-
brkinskim območjem.  

Regionalni  Celotna regija. 
 

2.2.3 Aktivnost: Razvoj in povezovanje kulturnih dejavnosti  

2.2.3.1 Izboljšanje prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti 

Podprojekt se nanaša na investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture na objektih, 
napravah in opremi, kadar so le-ti dotrajani in nefunkcionalni ter na obnovo javne infrastrukture, 
ki obsega novogradnje, dozidave, nadzidave, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov za 
izboljšanje prostorskih standardov in normativov znotraj posameznih zvrsti kulturnih dejavnosti. 
V tem okviru je med drugim predvidena prenova Škrateljnove domačije v muzej slovenskih 
filmskih igralcev v Divači.  
Izhajajoč iz ugotovitve, da je ponekod oprema kulturnih ustanov zastarela in iztrošena, 
podprojekt želi zagotavljati sredstva v ta namen. Na področju dejavnosti knjižnic je potrebno 
slednje opremiti z računalniško opremo ter krepiti delovanje potujočih knjižnic posebno v zaledju 
regije, na področju muzejske dejavnosti z laboratorijsko in drugo specialno opremo, na področju 
scenskih in glasbenih umetnosti z odrsko, svetlobno, tonsko in računalniško opremo. 
Javni zavodi s področja kulture (knjižnica, galerije, gledališče in predvsem muzej) potrebujejo  
hkrati objekte za depo.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Javni zavodi s področja kulture, občine, razna društva 
Vrednost projekta:  24.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
9.600 9.600 4.800  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2010 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreba po izboljšanju dostopa do ustvarjalnih dobrin s 
področja kulture. 

Regionalni  Celotna regija.  
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2.2.3.2 Trženje kulturne dediščine  

Gre za spodbujanje obnove objektov kulturne dediščine zaradi lepše urejenosti kraja, spodbujanje 
ohranjanja kulturne dediščine, obnovo ali nadomeščanje posameznih delov, ureditev 
funkcionalnosti objektov za njihovo uporabo v današnjem času, ohranjanje izgleda stavbe in 
drugih objektov kulturne dediščine ter vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo. 
V sklopu kulturne dediščine je pomembna širitev kulturne ponudbe (festivali, razstave, 
prireditve), ki bo pripomogla k boljši valorizaciji kulturnih danosti območja z namenom 
znanstvene valorizacije. Na podlagi znanstvenih izdelkov bo oblikovala smernice za trženje 
elementov kulturne dediščine ter njihovo vključevanje v turistično ponudbo in bo prispevala k 
večji razpoznavnosti regije. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija  
Nosilec:   Univerza na Primorskem, javni zavodi s področja kulture 
Vrednost projekta:  12.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
5.400 6.600   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Kulturna dediščina predstavlja edinstveno možnost za 
medkulturno komunikacijo in priložnost za ustvarjanje novih 
tržnih produktov 

Regionalni  Celotna regija 
 

2.2.3.3 Vzpostavitev mreže kulturnih ustanov 

Podprojekt je namenjen postavljanju horizontalnih povezav, ki temeljijo na mreženju in 
grozdenju obstoječih, slabo povezanih in na videz nepovezljivih, kulturnih ustanov, ki bi s 
skupno sinergijo (delovno in finančno) omogočale večjo učinkovitost ter večjo ponudbo 
kulturnih programov in storitev. 
Da bi se delovanje centrov kot urbanih, decentraliziranih kulturnih žarišč optimiziralo in s tem 
zadovoljilo potrebe lokalnega in širšega prebivalstva (javne kulturne storitve), so potrebni 
naslednji koraki:  
• usklajevanje programov; 
• spremembe in dopolnitve zakonodaje na področju financiranja lokalnih skupnosti in kulture; 
• vpenjanje v širši regionalni prostor in skrb za podeželje v ožji regiji; 
• nujne povezave s kulturnim turizmom; 
• izobraževanje in usposabljanje deficitarnih kulturnih poklicev in tistih, ki so posredno 

povezani s kulturo. 
 
V Slovenski Istri je na pobudo Avditorija Portorož in Gledališča Koper potrebna ustanovitev 
Kulturnega centra Slovenske Istre. Gre za vzpostavitev produkcijsko-prireditvenega centra, ki bi 
deloval na mreženju vseh organizacij, ki s svojimi visokokakovostnimi kulturnimi, 
izobraževalnimi in storitvenimi programi delujejo na območju Slovenske Istre in širše, 
južnoprimorske regije. 
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Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Kulturne ustanove regije   
Vrednost projekta:  5.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
750 750 1.750 1.750 

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Strategija razvoja Slovenije 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Regija potrebuje boljše povezave obstoječih ustanov, kar bo 
omogočalo zmanjševanje razlik med Slovensko Istro in kraško-
brkinskim območjem.  

Regionalni  Celotna regija. 
 

2.2.4 Aktivnost: Krepitev čezmejnega prostora in mednarodne razpoznavnosti  

2.2.4.1 Skupna promocija in sodelovanje  

Za valorizacijo, promocijo in višjo razpoznavnost obmejnega prostora je potrebno krepiti in 
spodbujati sodelovanje in povezovanje na pomembnih področjih (npr. vloga medijskega prostora, 
skrb za zdravstveno oskrbo, dostopnost družbenih storitev v zaledju slovensko-hrvaške Istre). 
Za razvoj čezmejnega integracijskega prostora je potrebna krepitev vključenosti prebivalcev iz 
zaledja regije v obstoječe izobraževalne programe na Univerzi na Primorskem, obenem pa je 
treba razviti nove skupne programe na čezmejnem območju z vzpostavitvijo in uresničevanjem 
trajnih oblik čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja med slovenskimi izobraževalnimi 
inštituti in Univerzo na Primorskem s sorodnimi inštituti in javnimi zavodi na italijanski in 
hrvaški strani meje (Univerza v Trstu, SLORI, Univerza na Reki, Univerza v Pulju).  
Potrebno je krepiti sodelovanje na vseh nivojih izobraževanja, ki bo z neposredno vpletenostjo 
pripomoglo k vzpodbujanju stikov s študenti in profesorji v čezmejnem območju. Z ustrezno 
informacijsko mrežo, ki bo povezovala izobraževalne ustanove z gospodarstvom, pa bo prišlo do 
učinkovitejše sinergije med povpraševanjem po kvalificiranih kadrih (gospodarstvo, podjetja) in 
ponudbo le-teh oziroma programov v izobraževalnih ustanovah. Poleg možnosti monitoriranja 
zaposljivosti diplomantov glede na potrebe po njih, bo tovrsten stik omogočal tudi seznanitev z 
življenjem na drugi strani meje, kar prispeva k premeščanju ovir v medsebojnem razumevanju in 
na ta način h graditvi bodočnosti čezmejnega sodelovanja in razvijanja dobrih medsosedskih 
odnosov. 
Podprojekt bi pripomogel k boljšim odnosom med obmejnim prebivalstvom, k rušenju 
medsebojnih predsodkov, h krepitvi skupnih organiziranih dogodkov med izobraževalnimi 
ustanovami ter posledično tudi k izboljšanju čezmejnih stikov med ljudmi. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:    Univerza na Primorskem in partnerji (tudi čezmejni) 
Vrednost projekta:  950.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
750 100 100  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
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Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Strategija prostorskega razvoja Slovenije  
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Priložnost za boljše medkulturno sodelovanje 

Regionalni  Celotna regija. 

2.2.4.2 Razvojne možnosti manjšinskih identitet  

Pomembna so vprašanja, ki se dotikajo odnosov med manjšinama in večinskim prebivalstvom, tj. 
odnosi med slovensko manjšino in italijanskim večinskim prebivalstvom, med italijansko 
manjšino in večinskim slovenskim prebivalstvom, odnosi slovenske manjšine s Slovenci iz 
Slovenije in slovensko državo ter odnosi med italijansko manjšino in Italijani iz Italije ter 
preučevanje medkulturnega sožitja in kulturnega pluralizma. 
Na osnovi že obstoječih študij bo podprojekt nadaljeval in poglobil primerjalno analizo slovenske 
in italijanske manjšine na območju slovensko-italijanskega kulturnega stika, obenem pa bo 
analiziral obstoječe sodelovanje slovenske države tako s slovensko manjšino v Italiji kot 
italijansko manjšino v Sloveniji. Le takšna temeljna analiza lahko pripomore k širšemu razvijanju 
in sodelovanju na slovensko-italijanskem območju.  
Za spodbujanje strpnosti in sožitja v skupnem evropskem prostoru ter pri razvoju manjšinskih 
identitet je potrebno krepiti sodelovanje manjšinske populacije v programih in projektih 
večinskega naroda z vključevanjem manjšinskih organizacij v gospodarsko sfero, javnost ter 
turistične dejavnosti. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:    Manjšinske organizacije, Univerza na Primorskem in drugi partnerji 

(tudi čezmejni) 
Vrednost projekta:  900.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
700 100 100  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Strategija prostorskega razvoja Slovenije  
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Priložnost za boljše medkulturno sodelovanje, kajti okolje 
spodbuja večjezičnost in medkulturno komunikacijo. 

Regionalni  Celotna regija. 
 

2.2.4.3 Medkulturna komunikacija 

Kljub vse intenzivnejšim čezmejnim stikom med južnoprimorsko regijo, Furlanijo – Julijsko 
krajino in Istarsko županijo, med velikim delom prebivalstva vztrajajo stereotipi o pripadnikih 
sosednjih narodov, ki v določeni meri ovirajo kulturno, včasih pa tudi gospodarsko čezmejno 
sodelovanje. 
Podprojekt je namenjen preprečevanju novih konfliktov in preseganju preteklih mednacionalnih 
konfliktov in nesporazumov. V ta namen je potreben celovit pogled na preteklost, ki ne sledi 
ozkim nacionalnim 'mitom' temveč poskuša z znanstvenimi metodami doumeti zgodovino. 
Projekt izhaja iz potrebe po izboljšanju pogojev za čezmejno in širše mednarodno sodelovanje, 
po preseganju enostranskih pogledov na preteklost in po zmanjšanju ovir za razvoj 
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konstruktivnih stikov, tako na medosebnem kot tudi medregionalnem ter meddržavnem nivoju. 
Potrebno je izboljšati odnose in zbližati poglede na skupno preteklost z namenom, da 
omogočimo skupno prihodnost. Hkrati bo projekt pripomogel k premoščanju težav v 
komuniciranju med ljudmi, družbami in oblastmi v obmejnem prostoru in posledično k 
izboljšanju pogojev za sosedsko oziroma obmejno razumevanje in sodelovanje ter spodbujanje 
čezmejne komunikacije. Potrebno je izobraževanje človeških virov v smislu skupne evropske 
pripadnosti. 
 
Univerza, z ustanovitvijo Centra za jezike in medkulturno komunikacijo, se pridružuje izzivom 
vključevanja Slovenije v evropske tokove, kjer sta znanje jezika in medkulturne komunikacije 
temeljna pogoja za uspešno delovanje posameznika in strokovnih skupin. Podprojekt želi razviti 
dejavnosti, ki bodo prispevale k boljšemu študijskemu in delovnemu uspehu študentov. Med cilji 
usposabljanja vseh diplomantov Univerze na Primorskem je obvladovanje vsaj dveh tujih jezikov 
na 3. ali 4. ravni evropskih stopenj (višja raven in raven učinkovitosti). Obstoj centra pa bi 
nedvomno zaznamoval prostor, v katerem bi deloval, saj bi s kroženjem študentske populacije, 
prisotnostjo tujih in domačih ekspertov ter organizacijo mednarodnih srečanj oblikoval poseben 
utrip sobivanja s prebivalci v okolju. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:    Univerza na Primorskem 
Vrednost projekta:  1.400.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.200 100 100  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je že v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Strategija prostorskega razvoja Slovenije  
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Priložnost za boljše medkulturno sodelovanje, kajti okolje 
spodbuja večjezičnost in medkulturno komunikacijo. 

Regionalni  Celotna regija. 
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3 RAZVOJNI PROJEKTI PROGRAMA 
PODEŽELJE, KMETIJSTVO, 
RIBIŠTVO IN GOZDARSTVO 

3.1 Ukrep: Povezovanje ponudbe s trgi 

3.1.1 Aktivnost: Povezovanje pridelave s predelavo pri razvoju novih produktov in 
storitev, spodbujanje oblik dopolnilnih dejavnosti, trženje  

3.1.1.1 Urejanje prometa z ribo 

V okviru NSN za ribištvo 2007-2013 so predvidene vzpostavitev mest iztovora rib, izpeljava 
nacionalne kampanje promocije večje potrošnje rib v prehrani, razvoj prepoznavne znamke in 
postavitev ribiške tržnice v Izoli.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Subregija 
Nosilec:   Država 
Vrednost projekta:  500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
500    

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2008 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Program razvoja ribištva 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Trg z ribami ni vzpostavljen oziroma je neurejen. Zaradi tega ga bo 
potrebno ustrezno pravno urediti in zatem začeti s promocijo ribištva 

Regionalni  Projekt je subregionalnega značaja, je pa pomemben za razvoj celotne 
regije v smislu prepoznavnosti in ohranjanja subregionalnih razlik.  

3.1.1.2 Tržnice 

Izgradnja centralne tržnice in manjših vaških tržnic, eko tržnice, razvoj in trženje kmetijskih 
pridelkov in izdelkov širše ter znotraj regije, ureditev zapuščenih vaških objektov in odkupnih 
prostorov, spodbujanje razvoja zelenjadarstva in sadjarstva. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   LAS 
Vrednost projekta:  4.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.000  3.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
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Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Program razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Razvoj podeželja je pomemben za ohranjanje poseljenosti, ravno tako 
pa je potreben razvoj kmetijstva.   

Regionalni  Celotna regija 

3.1.1.3 Zaščita tipičnih pridelkov in izdelkov, trženje in promocija 

Zaščita blagovne znamke za vino, olivno olje in drugih, zaščita avtohtonega istrskega goveda, 
trženje kakovostnih pridelkov in izdelkov za posamezne dele celotnega območja (npr. Istra, 
Brkini) spodbujanje in razvoj pridelave fig, medu, zelenjadarstva, cvetličarstva in ostalega.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   KGZ 
Vrednost projekta:  2.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.200 800   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Program razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Razvoj podeželja je pomemben za ohranjanje poseljenosti, ravno tako 
pa je potreben razvoj kmetijstva   

Regionalni  Celotna regija 

3.1.1.4 Razpršeni hotel  

Uvedba razpršenih hotelov v vaseh je primerna tam, kjer zaradi nekoncentrirane in neprimerne 
infrastrukture celostna ponudba ni možna. Zato uvajamo nov koncept hotela, kjer je v eni hiši 
recepcija, v drugih hišah prenočišča, v tretji možnost prehrane. Projekt bi prispeval k ohranjanju 
poseljenosti in bi imel pozitivne učinke na ponudbo drugačnih storitev. Na podoben način pa je 
potrebno urediti tudi hotele za mladino. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Zasebniki 
Vrednost projekta:  10.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
4.000  6.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2009 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Program razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Dopolnjevanje turistične ponudbe je potrebno zaradi diverzifikacije in 
povečanja kakovosti ponudbe.  

Regionalni  Projekt je razpršen po celotni regiji na tiste lokacije, ki imajo posebne 
in zanimive vsebine.   
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3.1.1.5 Razvoj podeželja na čezmejnem območju Krasa (Carso) 

Potrebno je vzpodbuditi krepitev kmetij, razvoj pridelave in predelave kmetijskih pridelkov, 
odpravljati administrativne prepreke za učinkovitejši razvoj podeželja, učinkovito tržiti pridelke in 
proizvode podeželja - ustanoviti krovno blagovno znamko Kras (Carso), vezano na trajnostni 
pristop in celovito trženje Krasa, spodbujati dejavnosti, ki tvorijo in krepijo identiteto prostora.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Kras 
Nosilec:   Ora Krasa in Brkinov  
Vrednost projekta:  1.500.000. € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.200 200 100  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Nacionalni strateški načt razvoja podeželja 2007-2013, Program 

razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Razvoj podeželja je pomemben za ohranjanje poseljenosti, ravno tako 
pa je potreben razvoj kmetijstva na čezmejnem območju Krasa. 

Regionalni  Projekt je subregionalnega značaja, je pa pomemben za razvoj celotne 
regije v smislu prepoznavnosti in ohranjanja subregionalnih razlik. 

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

3.2.1 Aktivnost: Spodbujanje modernizacije kmetijskih gospodarstev 

3.2.1.1 Diverzifikacija kmečkih gospodarstev, razvoj dopolnilnih dejavnosti tudi 
ribištva 

Razvoj dopolnilnih dejavnosti in obrti, osmice, turistične kmetije, predelovalni obrati, 
prenočitvene kapacitete, izgradnja »razpršenega hotela«, ….izletniški turizem, konjeniške 
postojanke, vinarstvo in ponudba na vinski cesti, torklje, etnološka ponudba, ureditev mlinov. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Kmetijska gospodarstva  
Vrednost projekta:  5.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.000  4.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Program razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Razvoj podeželja je pomemben za ohranjanje poseljenosti, ravno tako 
pa je potreben razvoj kmetijstva.  

Regionalni  Razpršenost kmetijskih gospodarstev po celotni regiji je pomembna za 
razvoj podeželja in regije kot celote, zato je treba razvijati 
diverzificirane dejavnosti, ki bodo omogočale normalen razvoj.   
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3.2.1.2 Agrarne operacije 

Načrtovanje in izgradnja namakalnih sistemov, ureditev vodnih akumulacij, dokončanje 
komasacij, reševanje problematike lastništva - priprava strokovnih podlag in pilotskih projektov. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   KGZ 
Vrednost projekta:  5.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.000  4.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen 
Skladnost s strategijami:   Program razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Razvoj podeželja je pomemben za ohranjanje poseljenosti, ravno tako 
pa je potreben razvoj kmetijstva.   

Regionalni  Razpršenost kmetijskih gospodarstev po celotni regiji je pomembna za 
razvoj podeželja in regije kot celote, zato je treba razvijati 
diverzificirane dejavnosti, ki bodo omogočale normalen razvoj.   

3.2.1.3 Spodbujanje investicij v kmetijska gospodarstva s sofinanciranjem urejanja 
prostorov in opreme za primarno kmetijsko pridelavo 

Projekt vključuje sofinanciranje novogradenj in obnove hlevov, nakupa opreme, osnovne 
plemenske črede, postavitve zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo in mehanizacijo v 
vrtnarski proizvodnji, kmetijske mehanizacije, nakup gospodarskih objektov, ureditev prostorov s 
pripadajočo opremo, namenjenih neposredni prodaji kmetijskih pridelkov iz lastne primarne 
proizvodnje oziroma kmetijskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti na kmetijah   
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   KGZ 
Vrednost projekta:  15.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.000  14.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Gre za vrsto zasebnih projektov, od katerih so nekateri že pripravljeni 
Skladnost s strategijami:   Program razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Razvoj podeželja je pomemben za ohranjanje poseljenosti, ravno tako 
pa je potreben razvoj kmetijstva.   

Regionalni  Razpršenost kmetijskih gospodarstev po celotni regiji je pomembna za 
razvoj podeželja in regije kot celote, zato je treba razvijati 
diverzificirane dejavnosti, ki bodo omogočale normalen razvoj.   

3.2.1.4 Sonaravno kmetovanje 

Spodbujanje in usmerjanje v sonaravno kmetovanje, kmetovanje na zavarovanih območjih, pašna 
živinoreja, trajnostni razvoj podeželja, izobraževanje, protipožarna zaščita, … 
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Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Država skozi izvajanje državnih inštrumentov  
Vrednost projekta:  Po programu  

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
    

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Gre za vrsto zasebnih projektov, od katerih so nekateri že pripravljeni. 
Skladnost s strategijami:   Program razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Razvoj podeželja je pomemben za ohranjanje poseljenosti, ravno tako 
pa je potreben razvoj kmetijstva.   

Regionalni  Razpršenost kmetijskih gospodarstev po celotni regiji je pomembna za 
razvoj podeželja in regije kot celote, zato je treba razvijati 
diverzificirane dejavnosti, ki bodo omogočale normalen razvoj.   

3.2.1.5 Ureditev objektov za predelavo  

V regiji je potrebno določiti in urediti objekte za skupne predelovalne obrate, ki bodo več 
kmetijskim gospodarstvom omogočili konkurenčnejšo predelavo in proizvodnjo. S tem 
projektom pa je potrebno povezati tudi trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   KGZ 
Vrednost projekta:  4.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.000  3.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2009 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen.  
Skladnost s strategijami:   Program razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Razvoj podeželja je pomemben za ohranjanje poseljenosti, ravno tako 
pa je potreben razvoj kmetijstva.   

Regionalni  Razpršenost kmetijskih gospodarstev po celotni regiji je pomembna za 
razvoj podeželja, po drugi strani pa je za doseganje stroškovne 
učinkovitosti potrebno urediti centralne predelovalne obrate.  

3.3 Ukrep: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 

3.3.1 Aktivnost: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 

3.3.1.1 Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 

Za stroškovno učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi je potrebno urediti gozdne poti in vlake, 
kmetijskim gospodarstvom pa je potrebno podpreti tudi nabavo gozdarske opreme. 
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Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe:  Celotna regija 
Nosilec:   Lastniki gozdov  
Vrednost projekta:  3.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
500  2.500  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Gre za vrsto zasebnih projektov, od katerih so nekateri že pripravljeni. 
Skladnost s strategijami:   Program razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Učinkovitost gozdarstva je slabša, kot je to potrebno zaradi zahtev 
trgov 

Regionalni  Celotna regija.. 

3.3.1.2 Povečanje protipožarne varnosti v naravi 

Na podlagi obstoječega kartografskega gradiva in konkretnih situacij na terenu je potrebno z 
vsemi zainteresiranimi izločiti površine, ki so namenjene za nekakšne protipožarne pasove za 
zaščito izbranih zemljišč in objektov pred požari v naravnem okolju. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   KGZ 
Vrednost projekta:  500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
100  400  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2009 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt ni pripravljen  
Skladnost s strategijami:   Program razvoja podeželja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

V regiji je potrebno zagotoviti požarno varnost gozdov. 

Regionalni  Celotna regija. 
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4 RAZVOJNI PROJEKTI PROGRAMA 
OKOLJE IN OKOLJSKA 
INFRASTRUKTURA 

4.1 Ukrep: Trajnostna mobilnost v regiji (medregionalna, regionalna, na 
ravni somestja) 

4.1.1 Aktivnost: Vzpostavitev trajnostne mobilnosti 

4.1.1.1 Vzpostavitev sistema trajnostne mobilnosti v regiji 

V regiji je potrebno opredeliti cilje trajnostnega prometa in opraviti analizo dostopnosti javnih 
vsebin. Na tej osnovi je potrebno pripraviti načrt trajnostnega prometa in ga uskladiti z 
občinskimi prostorskimi akti. Zatem bo treba izvesti celovit program ukrepov za uvedbo sistema 
trajnostne mobilnosti, kot so enotni vozni red in plačilni sistem. Za izvajanje celotnega sistema pa 
vzpostaviti logistični center za vodenje potniškega prometa. Vzporedno s tem bo potrebno 
dograditi del infrastrukture za trajnostno mobilnost (postajališča, multimodalni prometni 
terminali, parkirišča, infrastruktura za nemotoriziran promet – pešpoti, informacijski sistem - 
logistični center za vodenje javnega potniškega prometa ipd.), vzpostavljeni bodo podporni 
ukrepi občin in države, izvedene bodo akcije osveščanja prebivalstva za spreminjanje transportnih 
navad. 
   
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Občine 
Vrednost projekta:  Cca. 30.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
10.000 10.000 12.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2008 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen, pripravljajo se cilji trajnostnega prometa 
Skladnost s strategijami:   Državni razvojni program  
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

V regiji je izrazit problem notranje mobilnosti, ki ovira gospodarski 
razvoj in zmanjšuje kakovost življenja. 

Regionalni  Projekt mora povezati tako urbane dele regije in podeželje, da bo tako 
zagotovljena javna služba na celotnem območju regije.  
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4.2 Ukrep: Učinkovite javne storitve (odpadne vode, pitna voda, odpadki)  

4.2.1 Aktivnost: Okoljska infrastruktura v območjih poselitve in gospodarstva  

4.2.1.1 Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo, posodobitev vodovodnih sistemov 
za zmanjšanje izgub, zamenjava vodovodnega omrežja iz azbestno-
cementnih cevi  

Vodovodni sistem je treba urediti v smislu regionalne povezave in okrepitve vodnega vira. 
Vzporedno s tem pa je treba pristopiti k manjšim ureditvam oziroma ožjim sistemom 
vodooskrbe v subregijah Brkini, Kras, Slovenska Istra in drugod. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Država  
Vrednost projekta:  55.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
35.000 15.000 5.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2010 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v pripravi  
Skladnost s strategijami:   Strategija vodoskrbe  
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Vodovodni sistem v regiji ne zadovoljuje potreb.  

Regionalni  Projekt je regionalnega značaja, saj bo upošteval vse vodovodne 
sisteme.  

4.2.1.2 Spodbujanje zmanjševanja onesnaženosti in količin odpadnih voda 

V regiji bo potrebno z ukrepi za zmanjševanje porabe vode razbremeniti vodne vire in 
vodovodni sistem. Zato bomo pripravili analize stanja, pripravili načrt in organizirali projekt 
zmanjševanja rabe vode ter ju začeli izvajati. Projekt bo vključeval tudi analizo možnosti zbiranja 
deževnice, uporabe manjših vodnih virov, upravljanje in zavarovanje lokalnih vodnih virov, 
oblikovanje usmeritev za izkoriščanje deževnice in manjših vodnih virov, usmeritve za rabo 
zadržanih in sekundarnih voda ter za zmanjševanje onesnaženosti in količin odpadnih voda 
(prebivalstvo, industrija, kmetijstvo, balastne vode). V okviru slednjega bodo izvedeni pilotni 
projekti. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Občine 
Vrednost projekta:  1.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
400 300  300 

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2010 2013 
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Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Nacionalni program varstva okolja  
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Zaloge in vodovodni sistem na dolgi rok ne bodo mogli zadovoljevati 
potreb regije in velikih porabnikov vode. 

Regionalni  V projekt morajo biti vključeni vsi vodovodni sistemi regije. 

4.2.1.3 GOJUP - gospodarjenje z odpadki Južne Primorske 

Izgradnja enotnega sistema ločenega zbiranja odpadkov po občinah z zbiralnicami, izgradnja 
občinskih zbirnih centrov (občinski zbirni centri sprejemajo vse vrste odpadkov iz 
gospodinjstev), od koder bodo vsi zbrani odpadki potovali v regijski nivo obdelave, izgradnja 
dveh regijskih centrov s sortirno linijo za ločeno zbrane odpadke, s kompostarno za predelavo 
organskih odpadkov, s tovarno za obdelavo in pripravo ostanka odpadkov za nadaljnjo snovno 
izrabo ter urejeno odlagalno polje za obdelan inerten ostanek odpadkov. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   konzorcij javnih podjetij 
Vrednost projekta:  35.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
19.000 6.000 10.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2008 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Nacionalni program varstva okolja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Regija še nima urejenega celovitega sistema ravnanja z odpadki. 

Regionalni  Projekt bo vključeval celotno regijo in se povezal s sosednjimi 
regijami.  

4.2.1.4 Sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav v porečjih reke Reke in v Slovenski Istri.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Komunala Koper, Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, 

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica 
Vrednost projekta:  47.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
25.000 10.000 12.000  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Del projekta je že v izvajanju, v pripravi pa so še preostali deli 

celotnega sistema. 
Skladnost s strategijami:   Nacionalni program varstva okolja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Regija še nima urejenega celovitega sistema ravnanja z odpadnimi 
vodami.  

Regionalni  Projekt bo vključeval celotno regijo in se povezal s sosednjimi 
regijami.  
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4.3 Ukrep: Učinkovito načrtovanje v prostoru z regionalnimi podpornimi 
aktivnostmi 

4.3.1 Aktivnost: Krepitev trajnostnega razvoja in kakovosti bivanja v naseljih, 
revitalizacija mest in naselij 

4.3.1.1 Revitalizacija urbanih in ruralnih naselij ter krepitev trajnostnega razvoja 

Za regijo je treba pripraviti integralne programe revitalizacije urbanih in podeželskih naselij, vasi 
in tudi integralne programe trajnostnega razvoja (Agenda 21, shema EMAS). V teh okvirih bo 
potrebno predlagati ustrezne inštrumente. Izvedeni bodo projekti revitalizacije/prenove 
objektov. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   občine 
Vrednost projekta:  5.500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
3.000 1.000 1.500  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen  
Skladnost s strategijami:   Izvajanje regionalnih razvojnih programov, Strategija prostorskega 

razvoja Slovenije 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Zagotoviti kakovost življenja na podeželju in v mestih, povečati 
konkurenčnost mest in naselij. 

Regionalni  V projekt bo vključena celotna regija.  

4.3.2 Aktivnost: Krepitev upravljanja in tehnološke opremljenosti 

 
4.3.2.1. Informacijsko komunikacijska podpora na področju okolja in urejanja prostora 
 
V okviru projekta je potrebno zagotoviti sodobno informacijsko podporo dejavnosti 
prostorskega planiranja in urejanja prostora kot npr. kataster komunalnih naprav.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   občine 
Vrednost projekta:  600.000 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
300 300   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Občinske službe, pristojne za urejanje prostora potrebujejo učinkovito 
IKT podporo.  

Regionalni  V projekt bo vključena celotna regija.  
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4.3.3 Aktivnost: Priprava in sprejem novih prostorskih planov 

4.3.3.1 Priprava skupnih strokovnih podlag občin za prostorske akte 

Projekt bo obsegal pripravo skupnih strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov (področja 
prometa, turizma, kmetijstva in varstva kmetijskih zemljišč, varovanja kulturne dediščine, vodnih 
virov, ohranjanja narave) in tako olajšal sprejem skupnih prostorskih aktov za tista področja, kjer 
je to potrebno.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Občine 
Vrednost projekta:  1.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
 1.000   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2008 2013 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Strategija prostorskega razvoja Slovenije   
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Regija je pristopila k pripravi Regionalne zasnove prostorskega razvoja 
za Južno Primorsko. Projekt bo zaradi zakonskih sprememb izveden v 
prilagojeni obliki  

Regionalni  Projekt mora zaradi zagotavljanja učinkovitosti v prostoru vključiti vse 
občine v regiji in predvideti sodelovanje s sosednjimi regijami.   

 

4.4 Ukrep: Sodelovanje z državo pri skupnih nalogah  

4.4.1 Aktivnost: Vzpostavitev upravljanja in povezovanje zavarovanih območij 

4.4.1.1 Vzpostavitev upravljanja in povezovanje zavarovanih območij 

Ureditev aktivnega varstva zavarovanih (naravnih in kulturnih) območij zahteva postavitev 
institucionalnega modela in sistema upravljanja. Z načrti upravljanja izbranih območij, s 
povezovanjem in skupno promocijo zavarovanih območij pa bo potrebno vzpostaviti aktivno 
upravljanje teh območij. V okviru tega projekta bo potrebno jasno ločiti naloge in pristojnosti 
države ter lokalnih oziroma regionalnih organizacij. Lokalne oziroma regionalne institucije lahko 
prevzamejo naloge upravljanja, vodenja in povezovanja območij z drugimi dejavnostmi medtem 
ko mora država jasno določiti varstvene režime in zagotoviti financiranje tistih delov, ki so 
nacionalnega pomena.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Država 
Vrednost projekta:  750.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
400 350   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2010 2013 
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Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen razen manjših območij v regiji. 
Skladnost s strategijami:   Natura 2000 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Upravljanje narave je potrebno povezati z upravljanjem turistične 
destinacije. 

Regionalni  Projekt bo povezal vsa naravna območja in območja varovanja 
kulturne dediščine v regiji.  

4.4.2 Aktivnost: Upravljanje z okoljem Južne Primorske  

4.4.2.1 Načrt upravljanja z okoljem na območju Južne Primorske 

Projekt je usmerjen v vzpostavitev širokega partnerstva za varstvo okolja in biodiverzitete v regiji, 
v pripravo študij, programa regionalnega varstva okolja - opredelitev prioritetnih ukrepov skupaj 
z njihovo časovno in finančno opredelitvijo ter promocijo v javnosti. 
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Občine, Univerza na Primorskem 
Vrednost projekta:  2.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.500 500   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2009 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt še ni pripravljen  
Skladnost s strategijami:   Nacionalni program varstva okolja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potreben je sistematičen pristop k varstvu okolja za območje celotne 
regije. 

Regionalni  Pri projektu bodo sodelovale vse občine v regiji. 
  

4.5 Ukrep: Energetika 

4.5.1 Aktivnost: Regionalna energetska zasnova  

4.5.1.1 Izdelava energetskih zasnov občin v regiji in izvedba ukrepov 

V regiji je treba izdelati skupno energetsko zasnovo iz občinskih zasnov. Tako bo regija ustrezno 
razumela regionalne potrebe po energiji in dobila ustrezne podlage za dolgoročni razvoj 
energetskega sistema. V zasnovi bo upoštevala sisteme učinkovite rabe energije, sisteme za 
zmanjševanje rabe energije ter na regionalni ravni načrtovala skupne energetske sisteme. Izvedeni 
bodo pilotni projekti.   
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Celotna regija 
Nosilec:   Občine 
Vrednost projekta:  1.500.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
500 1.000   

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2010 2013 
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Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt ni pripravljen, nekatere občine pa so že izdelale energetske 

zasnove za svoja območja.  
Skladnost s strategijami:   Nacionalni program varstva okolja, Trajnostna energija  
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Potrebe regije še niso znane. 

Regionalni  Program bo obsegal celotno regijo.  
 

4.6 Ukrep: Upravljanje z obalnim območjem  
Morje in morska obala sta v Sloveniji redki dobrini, obenem pa velika razvojna potenciala 
(turizem, transport). Pomembna sta z vidika ohranjanja biodiverzitete in varstva narave, naravnih 
virov, kulturne dediščine in krajine ter kakovostnega življenja v regiji. Upravljanje zahteva 
integralen pristop. 

4.6.1 Vzpostavitev podpornih ukrepov 

4.6.1.1 Priprava in uskladitev podpornih ukrepov upravljanja z obalnim območjem  

Za obalno območje je potrebno pripraviti in uskladiti celovit sistem upravljanja, ki bo obsegal 
pregled in uskladitev različnih ukrepov varstva in rabe (območij narave in biodiverzitete, naravnih 
virov, rekreacijskih in turističnih dejavnosti, prometa,...). Pripraviti bo treba prostorski plan rabe 
morja, dopolniti sistem monitoringa, pripraviti ustrezne strokovne podlage za problematiko 
balastnih voda, izvesti akcije promocije, informiranja in ozaveščanja.  
 
Tabela: Tehnični podatki projekta 
Območje izvedbe: Obalne občine 
Nosilec:   Država, občine 
Vrednost projekta:  2.000.000 € 

EU in država Občine Zasebni viri Drugi Viri financiranja v 1.000€ 
1.200 400 400  

Čas izvajanja: Začetek: Konec: 
 2007 2010 
 
Tabela: Ustreznost projekta 
Stopnja pripravljenosti  Projekt je v pripravi 
Skladnost s strategijami:   Nacionalni program varstva okolja 
Potrebe regije glede na analizo 
stanja 

Zaradi čedalje večjih pritiskov na obalno območje je potrebno 
uskladiti režime rabe.  

Regionalni  Pri projektu bodo sedelovale občine Slovenske Istre in država. 
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A new start for the Lisbon Strategy Brussels, 02.02.2005, COM (2005) 24 
Communication from President Barroso in agreement with Vice-President Verheugen 

11. Regionalni razvojni program Južne Primorkse 2002-2006   
12. Guidelines on Criteria and Modalities of Implementation of Structural Funds in Support 

of Electronic Communications   
13. Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology  
14. Information society and regional development  
15. Mainstreaming equal opportunities for women and men in Structural Fund programmes 

and projects  
16. Uredba 1260/99 z dne 21.6.1999 (splošen predpis o strukturnih skladih/Council 

regulations (EC) No. 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on 
Structural Funds) dopolnjen z uredbami (EC) No 1447/2001, (EC) No 1105/2003,  

17. Uredba 1159/2000 z dne 30.5.2000 (predpis o informairanju in publiciranju/Commission 
Regulation (EC) No 1159/2000 of 30 May 2000 on information and publicity measures 
to be carried out by the Member States concerning assistance from the Structural Funds). 

18. CAMP Slovenija – Coastal Area Management Programme. 
19. http://www.alpeadria.org/origini/geogra/019/019_s.htm 
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20. Zasnova prostorskega razvoja v Južni Primorski in program ukrepov za njeno izvajanje, 
naročnik; Republika Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor in RRC Koper – RRA 
Južna Primorska, izvajalec ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo 
okolja Novo mesto, d.o.o. in podizvajalec Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. 

21. Poročilo o sprejemljivosti, Strokovna podpora pri preverjanju Regionalnega razvojnega 
programa Južne Primorske  2007-2013, OPEN DOOR Iris Suban s.p. 

 
 
Viri podatkov za kazalnike: 

1. ACER Novo Mesto d.o.o., Regionalna zasnova prostorskega razvoja Južne Primorske, 
zaključno poročilo 2. faze, 2006. 

2. Direkcija RS za ceste, promet 2004, 2005. 
3. JP Kraški vodovod d.o.o.; podatki o oskrbi z vodo. 
4. JP Rižanski vodovod d.o.o.; podatki o oskrbi z vodo. 
5. JP Komunala Sežana d.o.o; podatki o komunalnih storitvah. 
6. Luka Koper, Polletno poročilo 2006. 
7. Ministrstvo za kulturo; Register kulturne dediščine, podatki za leto 2005. 
8. MOPE ARSO; Monitoring kakovosti morja, brakičnih voda in voda za življenje in rast 

morskih školjk in morskih polžev v letu 2005. 
9. MOPE ARSO, URL: http://www.arso.gov.si/podro~cja/vode/poro~cila_in_ 

publikacije/Vodno_bogastvo_6morje.pdf#search=%22morske%20poplave%22, citirano 
21. 8. 2006. 

10. MOPE ARSO; meritve onesnaženosti zraka v Kopru od 18. Januarja do 26. Junija 2005, 
URL: http://www.koper.si/dokument.aspx?id=10277 , citirano 21. 8. 2006. 

11. Podatki občin Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Sežana, Komen, Divača, Hrpelje-
Kozina in RRC Koper. 

12. Preračuni OIKOS; preračuni s pomočjo programa Arc Map iz kartografskih podlag 
pridobljenih od Geodetske uprave RS, MOPE ARSO, EIONET in ACER Novo Mesto 
d.o.o.  

13. SLONEP: www.slonep.net, citirano 21. 8. 2006, podatki o nepremičninah. 
14. Slovenska turistična organizacija; podatki o turističnem obisku za leti 2004 in 2005. 
15. SURS; Statistični letopis 2004. 
16. SURS; Statistični letopis 2005. 
17. SURS; Popis 2002. 
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Preglednica celotnega programa cilji, ukrepi, aktivnosti  
 
Raven programa Vsebina 
Cilja programa: Regija bo do konca leta 2013 povečala dodano vrednost na prebivalca na 20.000 in tako zmanjšala zaostanek za sosednjo italijansko regijo Furlanijo in 

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. 
Znanje in tehnološki razvoj za razvoj gospodarstva Prioriteti 

Infrastruktura za trajnostni razvoj 
Programi  Gospodarstvo Človeški viri Podeželje, kmetijstvo ribištvo Okolje in okoljska infrastruktura 
Cilji na ravni 
programov  

1. Višja dodana vrednost na enoto 
proizvoda/storitve 
2. Več delovnih mest 

1 Vzpostavljati družbo znanja za 
trajnostni razvoj regije 
2. Dvigniti raven kakovosti življenja

1. Višja dodana vrednost 
proizvodov/storitev 
2. Ohranjeno število prebivalstva na 
podeželju 
3. Razvoj podeželja na osnovi 
trajnostnih oblik kmetijstva, 
gozdarstva in turizma 

Manjši vplivi na okolje in naravo, 
Učinkovite javne storitve,  
Regionalne podporne aktivnosti, 
Skupno reševanje nalog 
regionalnega pomena, 
Okrepiti celovito upravljanje z 
obalnim območjem. 

Povezovanje za tehnološki razvoj: Znanje za gospodarstvo  Povezovanje ponudbe s trgi Trajnostna mobilnost v regiji 
• Podpora razvoju podjetij 
• Razvoj proizvodov in storitev  
• Povezovanje za nastope na 

trgih 

• Poklicno in vseživljenjsko 
izobraževanje  

• Univerzitetno izobraževanje in 
raziskovanje  

• Razvoj infrastrukture 

• Povezovanje pridelave s 
predelavo pri razvoju novih 
produktov in storitev, 
vzpodbujanje oblik dopolnilnih 
dejavnosti, trženje   

• Vzpostavitev trajnostne 
mobilnosti 

Povezanost regije navzven • Učinkovite družbene storitve Razvoj novih storitev in 
proizvodov v kmetijstvu in ribištvu 

Učinkovite javne storitve 

Ukrepi in 
aktivnosti 

• Cestna prometna infrastruktura 
• Železniška prometna 

infrastruktura  
• Pomorska infrastruktura  
• Razvoj informacijsko-

komunikacijskih tehnologij 

• 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 

 
 

• Spodbujanje modernizacije 
kmetijskih gospodarstev 

• Okoljska infrasturkura v 
območjih poselitve in 
gospodarstva 
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Razvoj turističnih storitev: 
• Turistična podporna 

infrastruktura  
• Povezovanje in razvoj storitev 

v turizmu 
 
 
 

 Izboljšanje gospodarske vrednosti 
gozdov 
• Izboljšanje gospodarske 

vrednosti gozdov 

Učinkovito načrtovanje v prostoru 
z regionalnimi podpornimi 
aktivnostmi 
• Krepitev trajnostnega razvoja 

in  kakovosti bivanja v  
naseljih, revitalizacija mest in 
naselij  

• Krepitev upravljanja in 
tehnološke opremljenosti 

• Priprava in sprejem novih 
prostorskih planov 

 
 
Sodelovanje z državo pri skupnih 
nalogah 
• Ohranjanje narave in 

biodiverzitete  
• Varstvo, raba in urejanje voda 
• Upravljanje z okoljem Južne 

Primorske 
 
 
Energetika 
• Regionalna energetska zasnova  

in ukrepi za učinkovitejšo rabo 
energije 

 
 
Upravljanje z obalnim območjem 
• Vzpostavitev javno zasebnega 

partnerstva  
• Priprava prostorske in 

projektne dokumentacije 
• Izvedba prioritetnih investicij  
• Vzpostavitev podpornih 

ukrepov 
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Kazalniki za spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa 
 
Raven 
programa 

Vsebina/cilj Kazalnik  Želena smer 
kazalnika 

Stanje  Ciljno stanje 
2013 

Regija bo do konca leta 2013 povečala dodano 
vrednost na prebivalca na 20.000 in tako zmanjšala 
zaostanek za sosednjo italijansko regijo Furlanijo in 
Julijsko krajino. 

Dodana vrednost na prebivalca v 
€ 

▲ 
 

13.843 20.000 

Delež gospodinjstev priključenih 
na javno kanalizacijsko omrežje 
(v%) 

▲ 
 

Podatek se še pripravlja Podatek se še 
pripravlja 

Kakovost kopalnih voda (število 
neustreznih vzorcev) 

▼ 
 

18,00 5,00 

Število osebnih vozil na 1.000 
prebivalcev 

▼ 
 

512,20 400,00 

Cilji programa 

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. 

Količina prepeljanega tovora po 
železnici v tonah 

▲ 
 

7.700.000 13.000.000 

Dodana vrednost na zaposlenega 
(€) 

▲ 
 

29.068,60  35.000 Gospodarstvo – cilja  
1. Višja dodana vrednost na enoto 
proizvoda/storitve 
2. Več delovnih mest Število delovnih mest delež v 

Sloveniji (%) 
● 5,8 6  

Delež prebivalcev z višjo in 
visoko izobrazbo (%) 

▲ 13,90 20,00 Človeški viri – cilja 
1. Vzpostavljati družbo znanja za trajnostni razvoj 
regije 
2. Dvigniti raven kakovosti življenja  

Indeks staranja ▼ 140,50 130 

Dodana vrednost na zaposlenega 
(€) 

▲ 
 

29.068,60  35.000 Podeželje, kmetijstvo ribištvo – cilji: 
1. Višja dodana vrednost proizvodov/storitev 
2. Ohranjeno število prebivalstva na podeželju 
3. Razvoj podeželja na osnovi trajnostnih oblik 
kmetijstva, gozdarstva in turizma 

Povečana gostota prebivalstva v 
občinah zaledja (Ilirska Bistrica, 
Komen, Divača, Hrpelje Kozina) 

▲ 
 

28 35 

Delež recikliranih odpadkov  ▲ Podatek se še pripravlja Podatek se še 
pripravlja 

Program 

Okolje in okoljska infrastruktura – cilji: 
1. manjši vplivi na okolje in naravo, 
2. učinkovite javne storitve,  
3. regionalne podporne aktivnosti, 
4. skupno reševanje nalog regionalnega pomena, 

Delež gospodinjstev priključenih 
na javno kanalizacijsko omrežje 
% 

▲   
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 Pripravljena regionalna zasnova 
prostora in izvedbeni akti skladni 
z njo  

 NE DA 

 Delež aktivno upravljanih 
območij v % 

▲ 3 5 

 

6. okrepiti celovito upravljanje z obalnim območjem. 

Štvilo zaščitenih habitatov  ▲ 88 109 
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Indikativni pregled projektov na ravni aktivnosti  
 

Raven Skladnost Projekt     
Finance 
projekta 
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0 

€ 

Regionalni 1 Gospodarstvo Povezovanje za 
tehnološki razvoj 

Tehnološki park 2007 2010 5.000 

Regionalni 1 Gospodarstvo Povezovanje za 
tehnološki razvoj 

Izgradnja poslovnih 
con 

2007 2013 32.500 

Regionalni 1 Gospodarstvo Povezovanje za 
tehnološki razvoj 

Razvoj finančnih 
instrumentov za start-
up in spin-off podjetja  

2008 2013 10.000 

Regionalni 1 Gospodarstvo Povezovanje za 
tehnološki razvoj 

Spodbujanje 
podjetniške inovacijske 
kulture 

2007 2013 500 

Regionalni 1 Gospodarstvo Povezovanje za 
tehnološki razvoj 

Krepitev regionalnih 
razvojnih potencialov 
(IN-PRIME)  

2007 2013 21.000 

Regionalni 1 Gospodarstvo Povezovanje za 
tehnološki razvoj 

Storitve podpornega 
okolja 

2007 2013 3.000 

Državni 1 Gospodarstvo Povezanost regije 
navzven 

Izgradnja oziroma 
modernizacija cestnega 
omrežja 

2007  2013    

Državni 1 Gospodarstvo Povezanost regije 
navzven 

Turistično-gospodarska 
cesta Adrialpika 

 2011 2017    

Državni 1 Gospodarstvo Povezanost regije 
navzven 

Drugi železniški tir  2007 2013    

Državni 1 Gospodarstvo Povezanost regije 
navzven 

Pomorski potniški 
terminal 

 2007 2013  6.500 

Državni 1 Gospodarstvo Povezanost regije 
navzven 

Multimodalni logistični 
center 

NP NP   

Regionalni 1 Gospodarstvo Povezanost regije 
navzven 

Razvoj regionalne IKT 
hrbtenice 

2010 2013 3.000 

Regionalni 1 Gospodarstvo Razvoj turističnih 
storitev 

Tematske poti  2009 2013 2.500 

Regionalni 1 Gospodarstvo Razvoj turističnih 
storitev 

Postavitev avtokampov 2007 2013 6.000 

Regionalni 1 Gospodarstvo Razvoj turističnih 
storitev 

Ureditev promenade 
ob celotni dolžini obale

2009 2013 12.000 

Regionalni 1 Gospodarstvo Razvoj turističnih 
storitev 

Ureditev kolesarske 
mreže v južnoprimorski 
regiji 

2009 2013 5.000 

Regionalni 1 Gospodarstvo Razvoj turističnih 
storitev 

Upravljanje regije kot 
destinacije 

2008 2013 1.500 

Regionalni 1 Gospodarstvo Razvoj turističnih 
storitev 

Razvoj turističnih 
subregionalnih 
destinacij (Brkini, 
Slovenska Istra)  

2010 2013 6.000 

Sub-
regionalni 

1 Gospodarstvo Razvoj turističnih 
storitev 

Razvoj čezmejne 
turistične destinacije 
Kras (Carso) 

2007 2013 4.500 
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Nadaljevanje tabele (1) 
 

Raven Skladnost Projekt     
Finance 
projekta 
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€ 

Regionalni 2 Človeški viri Znanje za 
gospodarstvo 

Širitev ponudbe 
programov za 
dvigovanje ravni pisnih 
in drugih temeljnih 
spretnosti in programi 
za osipnike in 
marginalizirane skupine 
ljudi 

2007 2013 1.500 

Državni 2 Človeški viri Znanje za 
gospodarstvo 

Razvoj in širitev mreže 
informacijskih in 
svetovalnih storitev ter 
storitev poklicne 
orientacije in  razvoj 
mreže javno dostopnih 
točk vseživljenjskega 
učenja 

2007 2013 1.500 

Regionalni 2 Človeški viri Znanje za 
gospodarstvo 

Center za poklicno in 
vseživljenjsko 
izobraževanje 

2007 2013 2.000 

Regionalni 2 Človeški viri Znanje za 
gospodarstvo 

Regionalna štipendijska 
shema 

2007 2013 1.000 

Regionalni 2 Človeški viri Znanje za 
gospodarstvo 

Ustanovitev 
univerzitetnega 
kampusa   

2007 2013 37.500 

Regionalni 2 Človeški viri Znanje za 
gospodarstvo 

Izboljšanje in višanje 
ponudbe študijskih 
programov 

2007 2013 1.000 

Regionalni 2 Človeški viri Znanje za 
gospodarstvo 

Regionalni čezmejni 
center za design na 
Univerzi na 
Primorskem 

2007 2013 1.000 

Regionalni 2 Človeški viri Znanje za 
gospodarstvo 

Ustanovitev Centra 
mediteranskih kultur 

2007 2013 5.000 

Regionalni 2 Človeški viri Znanje za 
gospodarstvo 

Podporne ustanove 
univerzitetnega 
izobraževalnega sistema

2007 2013 3.000 

Regionalni 2 Človeški viri Znanje za 
gospodarstvo 

Študentski kampus v 
Kopru 

2007 2013 30.000 

Regionalni 2 Človeški viri Učinkovite in 
kakovostne 
družbene storitve       

Celostni razvoj socialne 
oskrbe 

2007 2013 13.000 

Regionalni 2 Človeški viri Učinkovite in 
kakovostne 
družbene storitve       

Celostni razvoj 
zdravstvenih storitev 

2007 2013 2.600 

Regionalni 2 Človeški viri Učinkovite in 
kakovostne 
družbene storitve       

Celostni razvoj 
športno-rekreacijskih 
dejavnosti 

2007 2013 16.000 
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Nadaljevanje tabele (2)  
 

Raven Skladnost Projekt     
Finance 
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Regionalni 2 Človeški viri Učinkovite in 
kakovostne 
družbene storitve       

Izboljšanje prostorskih 
pogojev za kulturne 
dejavnosti 

2007 2013 24.000 

Regionalni 2 Človeški viri Učinkovite in 
kakovostne 
družbene storitve       

Trženje kulturne 
dediščine 

2007 2013 12.000 

Regionalni 2 Človeški viri Učinkovite in 
kakovostne 
družbene storitve  

Vzpostavitev mreže 
kulturnih ustanov 

2007 2013 5.000 

Regionalni 2 Človeški viri Učinkovite in 
kakovostne 
družbene storitve  

Skupna promocija in 
sodelovanje 

2007 2013 950 

Regionalni 2 Človeški viri Učinkovite in 
kakovostne 
družbene storitve    

Razvojne možnosti 
manjšinskih identitet 
 

2007 2013 900 

Regionalni 2 Človeški viri Učinkovite in 
kakovostne 
družbene storitve     

Medkulturna 
komunikacija 

2007 2013 1.400 

Državni 3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

Povezovanje 
ponudbe s trgi  

Urejanje prometa z ribo 2008 2013 500 

Regionalni 3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

Povezovanje 
ponudbe s trgi  

Tržnice 2009 2013 4.000 

Regionalni 3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

Povezovanje 
ponudbe s trgi  

Zaščita tipičnih 
pridelkov in izdelkov, 
trženje in promocija 

2007 2013 2.000 

Regionalni 3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

Povezovanje 
ponudbe s trgi  

Razpršeni hotel  2009 2013 10.000 

Sub-
regionalni 

3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

Povezovanje 
ponudbe s trgi 

Razvoj podeželja na 
čezmejnem območju 
Krasa (Carso) 

2007 2013 1.500 

Regionalni 3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

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

Diverzifikacija kmečkih 
gospodarstev, razvoj 
dopolnilnih dejavnosti 
tudi ribištva 

2007 2013 5.000 
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Nadaljevanje tabele (3) 
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Regionalni 3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

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

Agrarne operacije 2008 2013 5.000 

Regionalni 3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

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

Spodbujanje investicij v 
kmetijska gospodarstva 
s sofinanciranje 
urejanja prostorov in 
opreme za primarno 
kmetijsko pridelavo 

2007 2013 15.000 

Državni 3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

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

Sonaravno kmetovanje       

Regionalni 3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

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

Ureditev objektov za 
predelavo  

2009 2103 4.000 

Regionalni 3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

Izboljšanje 
gospodarske 
vrednosti gozdov 

Izboljšanje 
gospodarske vrednosti 
gozdov 

2007 2013 3.000 

Regionalni 3 Podeželje, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
gozdarstvo 

Izboljšanje 
gospodarske 
vrednosti gozdov 

Povečanje protipožarne 
varnosti v naravi 

2007 2013 500 
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Nadaljevanje tabele (4) 
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Regionalni 4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Trajnostna 
mobilnost v regiji 
(medregionalno, 
regionalno, na ravni 
somestja) 

Vzpostavitev sistema 
trajnostne mobilnosti v 
regiji 

2008 2013 30.000 

Državni 4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Učinkovite javne 
storitve (odpadne 
vode, pitna voda, 
odpadki)  

Ureditev oskrbe 
prebivalstva s pitno 
vodo ter posodobitev 
vodovodnih sistemov 
za zmanjšanje izgub in 
zamenjave 
vodovodnega omrežja 
iz azbestno-cementnih 
cevi ter oskrba s pitno 
vodo 

2010 2013 55.000 

Regionalni 4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Učinkovite javne 
storitve (odpadne 
vode, pitna voda, 
odpadki)  

Spodbujanje 
zmanjševanja 
onesnaženosti in 
količin odpadnih voda 

2010 2009 1.000 

Regionalni 4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Učinkovite javne 
storitve (odpadne 
vode, pitna voda, 
odpadki)  

GOJUP - 
gospodarjenje z 
odpadki Južne 
Primorske 

2007 2013 35.000 

Sub-
regionalni 

4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Učinkovite javne 
storitve (odpadne 
vode, pitna voda, 
odpadki)  

Sistem odvajanja in 
čiščenja komunalne 
odpadne vode  

2007 2013 47.000 

Regionalni 4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Učinkovito 
načrtovanje v 
prostoru 

Revitalizacija urbanih in 
ruralnih naselij ter 
krepitev trajnostnega 
razvoja 

2008 2013 5.500 

Regionalni 4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Učinkovito 
načrtovanje v 
prostoru 

Informacijsko 
komunikacijska 
podpora na področju 
okolja in urejanja 
prostora 

2007 2013 600 

Regionalni 4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Učinkovito 
načrtovanje v 
prostoru 

Priprava skupnih 
strokovnih podlag 
občin za prostorske 
akte 

2008 2013 1.000 

Državni 4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Sodelovanje z 
državo pri skupnih 
nalogah  

Vzpostavitev 
upravljanja in 
povezovanje 
zavarovanih območij 

 2010 2013   750 
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Regionalni 4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Sodelovanje z 
državo pri skupnih 
nalogah  

Načrt upravljanja z 
okoljem za območje 
Južne Primorske 

2007 2009 2.000 

Regionalni  4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Energetika Izdelava energetskih 
zasnov občin v regiji in 
izvedba ukrepov 

2010 2013 1.500 

Regionalni  4 Okolje in 
okoljska 
infrastruktura 

Upravljanje z 
obalnim območjem 

Priprava in uskladitev 
podpornih ukrepov 
upravljanja z obalnim 
območjem 

2007 2010 2.000 

Skupaj  510.200 
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