
 

 

 

 

1 

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER 
CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO CAPODISTRIA 
RRA JUŽNA PRIMORSKA 
ULICA 15. MAJA 19 
6000 KOPER, SLOVENIJA 

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUŽNE PRIMORSKE 2014-2020 

 

DELOVNA SKUPINA ZA PODEŽELJE, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO,  

RIBIŠTVO IN NARAVNE DOBRINE 

 

 

Zapisnik 1. delavnice delovne skupine za podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in naravne 
dobrine (v nadaljevanju: delovna skupina PKGRND) v okviru priprave Regionalnega razvojnega 
programa 2014-2020 za Južno Primorsko (v nadaljevanju: RRP), ki je potekala v sredo, 6. 
februarja 2013, na Primorski gospodarski zbornici Slovenije.  

 
Prisotni: 

- Heidi Olenik, RRC Koper 
- Klemen Starc 
- Vedran Stepančič 
- Eda Benčič Mohar, ZVKDS, OE Piran 
- Egidij Bembič 
- Zdravko Vatovec, Društvo Capris 
- Robert Turk, ZRSVN, OE Piran 
- Snežana Levstik, KGZ Nova Gorica 
- Davor Mrzlić, KGZ Nova Gorica 
- Alenka Popić, Občina Piran 
- Heidi Bartolič, Društvo zdrav podjetnik, Koper 
- David Medica 
- Vinko Zupančič, Traven 
- Tomislav Bizjak 
- Ungrid Cunja Kocbek, Društvo »--- 1908« 
- Dane Podmenik, Zavod Eko-humanitatis 
- Martina Tomšič, KVART 
- Vlasta Sluban, ORA Krasa in Brkinov 
- Tomaž Zorman, Park Škocjanske jame 
- Ivanka Cunja, Pustova domačija Osp 

 
 
Delavnico sta moderirali koordinatorka delovne skupine PKGRND za RRP JP 2014-2020, Vlasta 
Sluban, ter predstavnica RRC KOPER, Larisa Kunst.   
 
 
PROGRAM DELA:  

1. uvod – predstavitev Strategije Evropa 2020 in Strategije razvoja Slovenije 2014-
2020  

2. glavne ugotovitve iz RRP 2007-2013 in povzetek SWOT analize 
3. delavnica – dopolnjevanje SWOT analize, identifikacija morebitnih projektov 
4. zaključki  
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Ad 1.: 

Vlasta Sluban predstavi evropski kontekst (Evropa 2020) ter nacionalni kontekst – Strategijo razvoja 
Slovenije 2014-2020. 

 

Ad 2.: 

Larisa Kunst predstavi glavne ugotovitve in dosežene cilje iz RRP 2007-2013 ter naniza nekatere 
projekte LAS Istre, izvedene v programskem obdobju. 

Snežana Levstik jo dopolni in pove potek aktivnosti vzpostavljanja treh ribiških pomolov v slovenski 
Istri. Vlasta Sluban naniza nekatere projekte, uresničene v sklopu LAS Krasa in Brkinov.  

 

Ad 3.:  

Larisa Kunst prisotne prosi, da se predstavijo in povedo katere inštitucije – področja zastopajo. Po 
predstavitvi da navodila za delo delavnice ter predlaga, da z ozirom na analizo SWOT, področja 
PKGRND, predstavijo svoja videnja (+ in -) ter povedo ali imajo že načrtovane projekte za umestitev 
v RRP JP 2014-2020. 

Heidi Olenik prisotnim pove, da so z ozirom na podeželje (le segment, na katerega se nanaša delo 
odbora PKGRND) aktualne Lokalne akcijske skupine (LAS-i), ki so v regiji štiri. Sama predstavlja LAS 
Istre medtem ko Vlasta Sluban predstavlja LAS Krasa in Brkinov. V fazi pripravljanja prejšnjega RRP 
JP LAS-ov v Sloveniji še ni bilo, zato niso bili konsistenčno vključeni v RRP-je. Glede na to, da so 
nekateri prisotni na delavnici že spraševali, kako bo s financiranjem projektov preko LAS-ov, Heidi 
Olenik pove, da je LAS Istre že porabil vsa dodeljena sredstva za obdobje 2007-2013, enako potrdi 
Vlasta Sluban za LAS Krasa in Brkinov, in da bodo nova sredstva na voljo šele v naslednjem 
programskem obdobju, ne prej. 

V nadaljevanju sledi določanje prednosti in razvojnih ovir v regiji, s katerimi se bo dopolnilo SWOT 
analizo: 

PREDNOSTI: 

- izboljšana prometna infrastruktura (v primerjavi z obdobjem 2007-2013) 
- izboljšana poseljenost (v primerjavi z obdobjem 2007-2013) 
- ekološko kmetijstvo je po razširjenosti drugo v Sloveniji 
- visoko število ekoloških kmetij 
- turistična usmerjenost, boljša ponudba nočitev na podeželju (v primerjavi z obdobjem 2007-

2013) 
- izboljšana ponudba domače hrane na podeželju (v primerjavi z obdobjem 2007-2013) 
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- turizem kot perspektiva 

OVIRE: 

- ni nosilca razvoja na področju turizma 
- nepremična dediščina propada 
- premajhna skrb za prostor 
- najemnina za kmetijska zemljišča je previsoka v primerjavi z drugimi regijami v Sloveniji 
- projekti za razvoj PKGRND so preveč razdrobljeni  
- banke ne podpirajo sofinanciranja projektov 
- nerešeno lastništvo zaradi dedovanj 
- zaradi visokih komunalnih prispevkov se otežuje profitno delovanje 
- pomanjkanje prenočišč na podeželju 
- arhitektura degradacija z ozirom na ohranjanje vasi 
- nezmožnost obnove arhitekturne dediščine zaradi zakonskih ovir (primer obnove mlina, 

investitor sodeluje pri projektu Valorizacija kulturne dediščine) 
- ne skrbi se dovolj za prostor 
- narava ni dovolj poudarjena v RRP 
- ni občinskih prostorskih načrtov 
- problem upravljanja z vodotokom (Dragonja) 
- mladi na podeželju nimajo perspektive za delo 
- na podeželju je premalo delovnih mest 
- cene nepremičnin so mladim nedostopne  

 

PROJEKTI: 

- valorizacija kulturne dediščine, nosilec Zavod za varstvo kulturne dediščine Piran 
- Srednja šola za ekološko kmetovanje 

  
 

 


