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Vizija regije

“Južna Primorska je gospodarsko 
uspešna regija z najvišjo 

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

bogastvih”.



Dolgoročni cilja regije

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

� Do konca leta 2013 bo v regiji vzpostavljen 
sistem trajnostnih oblik prometa, kar bo 
zmanjšalo rabo avtomobilov z XXXXX na 
XXXXX.



Prednostni nalogi regije 

� Mobilnost znotraj regije in povezanost 
navzven

� Znanje in tehnološki razvoj za razvoj 
gospodarstva



Programi RRPja

� Gospodarstvo,
� Človeški viri,
� Podeželje, kmetijstvo, ribištvo, 
� Okolje in okoljska infrastruktura. 



Progam gospodarstvo
Prioriteti programa gospodarstvo sta: 
� Višja dodana vrednost na enoto, 

proizvoda/storitve
� Več delovnih mest.

Ukrepi programa:
� Ukrep 1: Povezovanje za tehnološki razvoj,
� Ukrep 2: Povezanost regije navzven
� Ukrep 3: Razvoj turističnih storitev 



Ukrep 1: Povezovanje za tehnološki razvoj

� Cilji ukrepa:
� Spodbuditi razvoj novih svetovno konkurenčnih 

proizvodov z visoko dodano vrednostjo.
� Povečati število domačih podjetij na tujih trgih.

� Aktivnosti:
� Podpora razvoju podjetij
� Razvoj proizvodov in storitev 
� Povezovanje za nastope na trgih  



Ukrep 2: Povezanost regije navzven

� Cilji ukrepa:
� Povečati prometno dostopnost in prehodnost regije,
� Zmanjšati transportne stroške v gospodarstvu.

� Aktivnosti ukrepa: 
� Cestna prometna infrastruktura,
� Železniška prometna infrastruktura,
� Pomorska infrastruktura,
� Letališka infrastruktura. 



Ukrep 3: Razvoj turističnih storitev

� Cilji ukrepa:
� Okrepiti trajnostni značaj razvoja turizma kot 

elementa integralnega upravljanja kakovosti, 
zmanjšati okoljske vplive turistične dejavnosti 

� Razvoj podporne infrastrukture s ciljem pospešiti 
razvoj turizma v mestih in na podeželju

� Urediti upravljanje z obiskovalci ter trženje naravnih in 
kulturnih znamenitosti

� Povezovanje urbanega turizma s turistično ponudbo 
na podeželju 



Ukrep 3: Razvoj turističnih storitev

� Aktivnosti ukrepa:
� Turistična podporna infrastruktura, 
� Povezovanje in razvoj storitev v turizmu, 
� Upravljanje območij naravnih vrednot,
� Kultura,
� Trženje turizma in vzpostavitev destinacijske

management organizacijske strukture,
� Trajnostni razvoj turizma kot element integralnega 

upravljanja kakovosti    



Program - človeški viri
� Prioriteti programa:

� Zagotavljanje kakovostnega življenja in 
pogojev dela,

� Zagotovljene kakovostne družbene storitve.

� Ukrepi programa:
� Ukrep 1: Znanje za gospodarstvo,
� Ukrep 2: Učinkovite družbene storitve.



Ukrep 1: Znanje za gospodarstvo

� Cilji ukrepa:
�Vzpostavljanje družbe znanja,
�Vzpostavljanje inovativnega okolja.

� Aktivnosti ukrepa:
�Poklicno in vseživljenjsko izobraževanje,
�Univerzitetno izobraževanje in raziskovanje,
�Razvoj infrastrukture 



Ukrep 2: Učinkovite družbene storitve

� Cilji ukrepa:
� Krepitev socialne vključenosti,
� Zagotavljanje kakovosti življenja.

� Aktivnosti ukrepa:
� Krepitev kakovosti in izboljšanje dostopnosti do 

družbenih storitev za celotno prebivalstvo 
� Spodbujanje in krepitev odprte in tolerantne družbe
� Krepitev čezmejnega kulturnega prostora in 

mednarodne razpoznavnosti
� Promocija zdravja    



Program – podeželje, kmetijstvo, 
ribištvo

� Cilji programa:
� Višja dodana vrednost na enoto 

proizvoda/storitve,
� Ohranjeno število prebivalstva na podeželju.

� Ukrepa programa:
� Ukrep 1: Povezovanja ponudbe s trgi,
� Ukrep 2: Razvoj novih storitev in proizvodov 

v kmetijstvu in ribištvu.



Ukrep 1: Povezovanja ponudbi s trgi

� Cilji ukrepa:
�Višja dodana vrednost na enoto proizvoda,
�Razvoj podeželja. 

� Aktivnosti ukrepa:
�Povezovanje pridelave s predelavo in trženje,
�Podpora pri razvoju kmetijskih gospodarstev,
� Izboljšanje infrastrukture .



Ukrep 2: Razvoj novih storitev in 
proizvodov v kmetijstvu in ribištvu

� Cilji ukrepa:
�Konkurenčno podeželje,
�Višja kakovost življenja na podeželju

� Aktivnosti programa:
�Podpora razvoju novih storitev in produktov,
�Trženje novih storitev in produktov,
�Podpora ribištvu .   



Program: Okolje in okoljska infrastruktura 

� Prioriteti programa:
� Manjši vplivi na okolje
� Učinkovite javne storitve prilagojene potrebam razvoja

� Ukrepa programa:
� Ukrep 1: Trajnostna mobilnost v regiji
� Ukrep 2: Učinkovite javne storitve (odpadne vode, pitna voda, 

odpadki) 
� Ukrep 3: Učinkovito načrtovanje v prostoru
� Ukrep 4: Energetika 



Ukrep 1: Trajnostna mobilnost v 
regiji

� Cilj ukrepa:
�Razvoj alternativni oblik prometa in 

zmanjšanje osebnega prometa ter 
spodbujanje uporabe javnega prometa.

�Zmanjšanje onesnaženja zraka in hrupa ter 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.



Ukrep 1: Trajnostna mobilnost v 
regiji
� Aktivnosti ukrepa: 

� Opredelitev ciljev trajnostnega prometa v Slovenski 
Istri v povezavi s sosednjimi občinami oz. regijami 

� Javni promet, 
� Ureditev vozlišč za spodbujanje uporabe različnih 

oblik prometa,
� Analiza dostopnosti javnih vsebin,
� Podpora projektom podjetij za zmanjšanje vplivov 

prometa, 
� Nemotoriziran promet.



Ukrep 2: Učinkovite javne storitve (odpadne 
vode, pitna voda, odpadki)

� Cilji programa:
�Zagotoviti kakovostne komunalne storitve za 

prebivalce in gospodarstvo po ustreznih, 
stroškovno učinkovitih cenah. 

�Zagotoviti stroškovno učinkovito čiščenje 
odpadnih vod.

�Zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo.
�Zagotoviti kakovost vseh javnih storitev. 



Ukrep 2: Učinkovite javne storitve 
(odpadne vode, pitna voda, odpadki)

� Aktivnosti ukrepa:
�Okoljska infrastruktura v območjih poselitve in 

gospodarstva. 
�Javne storitve dostopne vsem družbenim 

skupinam. 



Ukrep 3: Učinkovito načrtovanje v prostoru

� Cilji programa:
�Skladen regionalni prostorski razvoj, 
�Konkurenčno policentrično urbano omrežje,
�Visoka kakovost bivanja v urbanih naseljih,
�Razvito podeželje z visoko kakovostjo 

bivanja.



Ukrep 3: Učinkovito načrtovanje v 
prostoru

� Aktivnosti ukrepa:
�Vzpostavitev uravnoteženega policentričnega 

urbanega omrežja. 
�Krepitev sodelovanja med mesti in občinami, 

krepitev sodelovanja z čezmejnimi urbanimi 
aglomeracijami. 

�Trajnostna urbana naselja.
�Mesta kulture.


