REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUŽNE PRIMORSKE 2014-2020
ODBOR ZA PODEŽELJE, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN NARAVNE DOBRINE

PREDLAGANI OZ. EVIDENTIRANI PROJEKTI:
21.11.2014
Prog.

Ukrp.

Št.
proj.
1. 3

Naslov
projekta

1

Krajinski park
Dragonja –
revitalizacija zaledja
slovenskega dela
Istre
2. 2

Nosilec oz.
predlagatelj

Outputi/Rezultati
projekta

Strokovna pomoč pri uresničitvi
Srednje šole in Inštituta za ekološko
kmetijstvo, Ureditev mreže peš in
kolesarskih poti, Ureditev opreme
parka in prehodov čez Škrline, Načrt
upravljanja s porečjem Dragonje in
čiščenje, Načrt kmetijske rabe na tem
področju, Ustanovitev mreže »ekocelic«

Priprave strokovnih podlag za izvedbo Srednje šole
in Inštituta za ekološko kmetijstvo, Priprava
načrtov opreme parka in drugih krajinskih ureditev,
Priprava načrta izvajanja in ciljev upravljanja s
porečjem Dragonja, Priprava načrta kmetijske rabe,
Spletna stran in promocijske publikacije, Grafično
oblikovanje za prikaz poti in znamenitosti,
Strokovna publikacija o suhogradnji, Ustanovljene
in delujoče »eko-celice«

Oblikovanje blagovne znamke
embalaža iz slovenskega lesa za sadje
in zelenjavo pridelano v primorskem
prostoru. Povečati dodano vrednost in
prepoznavnost primorskih ekoloških
kmetijskih pridelkov, z oblikovanjem
inovativne lesene embalaže. Izdelati
načrt promocije uporabe novo razvite

Oblikovana blagovna znamka embalaža iz
slovenskega lesa za sadje in zelenjavo pridelano v
primorskem prostoru. Izdelane lesene eko
embalaže za sadje in zelenjavo, v uporabi.

Martina Tomšič,
u.d.i.a/Ma.Sla

2
Prepoznavna
primorska blagovna
znamka ekoloških
proizvodov
primorskega
kmetijstva v leseni
embalaži

Cilji projekta

Univerza na
Primorskem

Ocenjena
vrednost
(0 = ni bilo
navedeno)

0

300.000

embalaže med pridelovalci. Načrt
ukrepov celostnega upravljanja z
embalažo s sledenjem sonaravni
učinkovitosti oziroma načelom
koncepta od zibeli do zibeli.

3. 2

1

Življenjska doba
zunanjih lesenih
elementov na
območju Južne
Primorske
4. 2

Določiti življenjsko dobo lesa in lesnih
materialov v različnih pogojih uporabe.
Spodbuditi rabo lesa na vseh nivojih
družbe. Postavitev terenskega polja, za
spremljanje življenjske dobe lesa na
prostem

Univerza na
Primorskem

2

Inovativne
tehnologije v
kmetijstvu za
povečanje
konkurenčnosti
pridelave na območju
Južno Primorske
regije.

Univerza na
Primorskem

Razviti in vključiti inovativne
tehnologije blaženja posledic
podnebnih sprememb v pridelovalne
procese hrane na območju Južno
Primorske regije.
Spremljanje meteoroloških
parametrov. Razvoj in verifikacija
prognostičnih modelov za
napovedovanje škodljivcev in bolezni
na Južno Primorskem območju.
Optimizacija pridelovalnih procesov v
predelavi izbranih kmetijskih rastlin.
Informiranje končnih uporabnikov.

Določena življenjska doba lesa in lesnih materialov
v različnih pogojih uporabe.
2 novo pridobljena projekta z gospodarstvom in 2
nova projekta z inštitucijami znanja iz Hrvaške in
Italije. Povečanje raziskovalnih ur v FTE – za 1 FTE.
Vsaj dve objavi ARRS letno. Sklenjeni sporazum z
vsaj 2 tujima raziskovalnima organizacija iz Italije in
Hrvaške.
Povečana rabo lesa v gradbeništvu v regiji – za 40
% ter povečano število lesenih stavb za 20 %
Razvite in vključene inovativne tehnologije blaženja
posledic podnebnih sprememb v pridelovalne
procese hrane na območju Južno Primorske regije.

245.000

370.000

5. 3

1

Projekt za trajnostni
razvoj in aktivno
revitalizacijo zaledja
Istre- Center za
trajnostno
soupravljanje
podeželja
6. 3

Zavod Eko-Humanitatis
(Dane Podmenik)

1

Kilometer nič –
avtohtono,
avtentično, zdravo

Občina Izola

Vzpostavitev in delovanje razvojnega
centra ter tematskih pod enot, Razvoj
enotne blagovne znamke visoko
kvalitetnih lokalnih produktov in
storitev (vključenih min. 20
ponudnikov, kmetij, podjetij), Razvoj in
trženje novih eko turističnih
programov/produktov (min. 5),
Usposobiti lokalne prebivalce za:
opravljanje eko turistične
interpretacije, strokovno delo na
področju ekološkega kmetijstva, delo z
ranljvimi skupinami, vodenje socialnih
podjetij, opravljanje tradicionalnih
(suhogradnja), zeliščarstvo (skupaj
min. 100 oseb), Ustvarjanje “zelenih”
delovnih mest neposredno na
podeželju (zaposlitev min. 10 oseb),
Rast števila ekoloških kmetij na 200,
števila ekoloških turističnih kmetij na
15 ter deleža ekoloških površin na
20%, Povečanje št. obiskov/nočitev v
zaledju (za 200 %), Vzpostavitev
socialnih podjetij/kooperativ (min. 2),
Vzpostavitev Geoparka “Kraški rob in
Dragonja”, Obnova suhozidov (min.
20), Pridobitev ter izvajanje razvojnih
in raziskovalnih projektov, Z izvajanjem
ciljne karierne orientacije povečati
zanimanje za poklice na podeželju.
Mreženje lokalnih pridelovalcev s
ponudniki-gostinci s ciljem oblikovati
in ponuditi dodano vrednost
turističnemu produktu Slovenske Istre;
do 80 odstotkov ponudbe lokalnih
pridelovalcev, organizirana mreža
ponudbe in povpraševanja, dodana

Vzpostavljen razvojni center, izdelana blagovna
znamka za ponujene produkte, trženje eko
produktov, usposobljeni eko pridelovalci za
opravljanje eko turistične interpretacije, nova
»zelena« delovna mesta, povečano število
ekoloških kmetij na 200 in št. eko turističnih kmetij
na 15, povečan delež eko površin za 20%, 200%
povečan delež nočitev v zaledju, pridobljeni in
izveden razvojni projekti.

920.000
Vzpostavljeno mreženje lokalnih pridelovalcev s
ponudniki in gostinci.

640.000

7. 3

vrednost turističnega produkta (višja
kakovost ponudbe), povečan obisk
ožje destinacije na segment kulinarike,
do 20 gastronomskih dogodkov na
letni ravni.
Podpirati razvoj lokalnih produktov,
vplivati na izboljšanje kakovosti in
količine lokalnih produktov, popestriti
ponudbo na podeželju, nuditi
prebivalcem in turistom/obiskovalcem
možnost, da kupujejo neposredno od
pridelovalcev, povečati število kmetov,
ki prodajajo svoje izdelke na tržnicah
oziroma drugih oblikah direktne
prodaje, izboljšanje usposobljenosti,
informiranosti in osveščenosti kmetov,
podjetnikov, društev in domačinov na
podeželju Krasa in Brkinov o pogojih in
priložnostih prodaje tipičnih lokalnih
produktov ter razvoju dodatne
ponudbe. Dvig kvalitete izdelkov,
pridelkov in storitev, ter vzpostavitev
novih tržnih poti.

1

Oživitev trženja in
konkurenčnosti
podeželja na Krasu in
v Brkinih
8. 3

Območna razvojna
agencija Krasa in
Brkinov

2

Celostni razvoj
podeželja

Boljša kakovost lokalnih produktov, bolj pestra
ponudba lokalnih produktov na podeželju,
omogočeno nakupovanje neposredno pri
pridelovalcih, večje št. kmetov, ki prodajajo
direktno ali na tržnicah, bolj informirani kmetje,
podjetniki, društva, domačini. Nove tržne poti.

Občina Sežana
(Mateja Gerzetič, Petra
Arko)

362.000
Obnova vaških jeder; ureditev površin
za skupne namene in potrebe v
podeželskih naseljih; ureditev
komunalne in prometne infrastrukture
ter povezav v naseljih; obnova in
izgradnja večnamenskih zgradb
skupnega pomena za medgeneracijsko

Urejeni skupni javni prostori za druženje
prebivalcev, pomoč ranljivim skupinam pri
vključevanju na trg dela, povezovanje prebivalstva,
zmanjševanje soc. izključenosti.
Nova delovna mesta, promovirane lokalne obrti,
trajna raba in ohranjanje naravnih danosti in
kulturne dediščine, ohranjena identiteta prostora,

595.000

9. 2

3
Zadrževanje padavin
za potrebe
namakanja

10. 3

Projektiva inženiring
Piran d.o.o.

1

Pridelava in trženje
zdrave hrane, tržnica
Hrpelje
11. 3

2

12. 1

1

Nova delovna mesta
v mestnem in vaškem
okolju

Obnova
konjerejskega dela
kobilarne
13. 1

Občina Hrpelje-Kozina
Interso, Koper
(Aleksander Batič)

Kobilarna Lipica

2

Ureditev
najpomembnejših
elementov kulturne
krajine Lipice »in
situ«

Kobilarna Lipica

druženje, kulturno-umetniško, športno
in drugo prostočasno dejavnost
lokalnega prebivalstva na podeželju;
tržnice lokalnih proizvodov; socialno
podjetništvo.
Predlaga se zadrževanje padavin za
potrebe namakanja oz. v ta namen
uporabiti, poleg novih zadrževalnikov,
tudi akumulacijo v obstoječem sistemu
melioracijskih jarkov.
Postavitev tržnice v občini Hrpelje.
Spodbujanje ohranjanje kmetijstva v
občini Hrpelje – Kozina. Omogočanje
lažjega trženja lokalnih kmetijskih
pridelkov. Promoviranje kmetijskih
proizvodov. Razvoj integrirane in
ekološke pridelave ter izdelava skupne
blagovne znamke.
Razvoj in promocija DDO – »delo v
domačem okolju«.

izobraženo lokalno prebivalstvo.

Obnova obstoječih hlevov in streh,
energetska sanacija kompleksa t.i.
Novega hleva (zunanjost, kar ni
vključeno v obstoječi projekt obnove),
vključujoč jahalnici in vse ostale
prostore; gradnja novega hleva.
Ureditev doline Marije Lurške,
območja vodnega zbiralnika, kala in
ledenice pri Malih Plinkovcih, obnova
vodnjaka Fontana, obnova obodnega
zidu, obnova ostalih suhozidov na
posestvu, obnova ograj, obnova
drevoredov (povozne površine,
drevesni fond, drugi potrebni posegi) –
ureditvijo sistema dostopa peš, s

Obnovljeni hlevi in strehe, energetsko sanirani
kompleks.

Uporaba akumulacije v obstoječem sistemu
melioracijskih jarkov.

0
Vzpostavljena tržnica v Hrpeljah.

450.000
0

80.000
Urejena dolina Marije Lurške in območja pri Malih
Plinkovcih, obnovljen zid in obnovljeni ostali
suhozidovi na posestvu, obnovljene ograje,
drevored in urejen sistem dostopa.

30.000

14. 3

2

Kulturnodediščinski
turizem na podeželju
15. 3

Društvo Baladur
(Eda Benčič Mohar)

1

Trajnostni center

Društvo ekologi brez
meja

konjem ali s kočijo (avtomatizacija dela
vrat, ureditev novih prehodov, kjer so
potrebni za povezavo omrežja poti…).
Vnesti na območju treh obalnih občin
kulturno dediščinski turizem, vezan na
mrežo obujenih starih pešpoti in
tovornih poti. Združevanje lastnikov
nepremičnin kulturne dediščine, ki
bodo revitalizirali svoje enote za
turistično namembnost. Gre za enote
nepremičninske dediščine kot;
domačije, vodni mlini, stavbe, hlevi,
hiše… Cilj je vzpostaviti visoko
kakovostno turistično ponudbo, ki
spoštuje, ohranja/obuja in s ponosom
ponuja tradicionalno krajevno
specifiko.
Uveljavljen mednarodni raziskovalni
center za področje JV Evrope in
aplikacija raziskav v Slovenski Istri na
področjih trajnostno kmetijstvo,
ohranjanje vodnih virov, ohranjanje
kulturne krajine, obnovljivi viri
energije, trajnostni inovativni turizem,
trajnostna gradnja, trajnostna raba
energije, Mednarodni izobraževalni
center, Celoletni mednarodni
trajnostni, izobraževalni in
prostovoljski turizem v zaledju
Slovenske Istre, Istrski trajnostni park,
namenjen prikazu tradicionalne istrske
kulturne zapuščine ter domačih
trajnostnih tehnologij, Do leta 2020
pridobljenih 6 milijonov evrov
finančnih sredstev Evropske Unije, ki
jih primorska regija brez Trajnostnega

Vzpostavljen kulturno dediščinski turizem na
območju, preko povezovanja lastnikov objektov,
obnove objektov, ki bodo služili namenu turizma.
Izoblikovana razpoznavna turistična smer kulturno
dediščinskega turizma, ki bo povezala akterje v
celoto s prepričljivo ponudbo, obnovljeni objekti.

3.500.000
En mednarodni raziskovalni center za področje JV
Evrope, več kot 1000 udeležencev izobraževanj
letno na teme trajnostnega razvoja, trajnostnega
kmetovanja, trajnostne gradnje,
medgeneracijskega sodelovanja, tradicionalne
obrti, trajnostnega bivanja. Celoletni mednarodni
trajnostni, izobraževalni in prostovoljski turizem v
zaledju Slovenske Istre. Cilj 6000 nočitev letno.
Istrski trajnostni park, namenjen prikazu
tradicionalne istrske kulturne zapuščine ter
domačih trajnostnih tehnologij.
Do leta 2020 pridobljenih 6 milijonov evrov
finančnih sredstev Evropske Unije.
Prenova in oživitev ene od zapuščenih istrskih vasi.
Novih 10 delovnih mest z visoko dodano
vrednostjo. Izpeljava 3 projektov socialnega
podjetništva. 50 posameznikom iz socialno ranljivih
skupin se letno ponudi brezplačno bivanje in
izobraževanja z namenom pridobivanja uporabnih

6.000.000

16. 3

2

Pustova domačija
Osp - kulturno
izobraževalno
središče (KIS)
Bržanije

Ivanka in Irena Cunja

centra ne bi mogla pridobiti, Povečana
privlačnost zaledja MOK za mlade in
visoko izobražen, Prenova in oživitev
ene od zapuščenih istrskih vasi –
merilo je obnova in ohranitev
tradicionalnega videza istrskega
podeželja ob zagotovitvi vse potrebne
infrastrukture za razvoj centra, Novih
10 delovnih mest z visoko dodano
vrednostjo v centru ali neposredni
bližini centra (raziskave in razvoj,
izobraževanje, socialno podjetništvo,
turizem, tradicionalna obrt),
Omogočiti 10 strokovnjakom
(prednostno domačinom), da se trajno
naselijo v okolici centra, Izpeljava 3
projektov socialnega podjetništva z
dokazljivimi pozitivnimi vplivi na
okoliške lokalne skupnosti, 50
posameznikom iz socialno ranljivih
skupin letno ponuditi brezplačno
bivanje in izobraževanja z namenom
pridobivanja uporabnih znanj, Na
trajnostni način udejanjiti načela
Regionalnega razvojnega programa v
zaledju Slovenske Istre.
Vzpostaviti TIC Bržanija, oblikovati
blagovno znamko Bržanija, vzpostaviti
muzejsko zbirko Bržanija (arheologija,
etnologija, zgodovina), organizirati
delavnice kulturne dediščine ter
predavanja, organizirati literarne
večere, organizacija letnih počitnic na
lokaciji, strokovna srečanja za širjenje
zavesti o kulturni dediščini,
vzdrževanje pešpoti, odprtje novih
delovnih mest.

znanj.

Obnovljen objekt Pustova domačija – objekt
kulturne dediščine, ki postane TIC, muzej. Izvedene
vaške aktivnosti na lokaciji.

186.900

17. 3

1

Izvajanje EU iniciative
za lokalni razvoj, ki ga
vodi skupnost CLLD
(Community Lead
Local Development)
18. 2

2

Dežela povezovalcev
19. 3

RC Novo mesto
RRA GIZ

Umestitev CLLD v strateške razvojne
dokumente na državni ravni in
priprava operativnih dokumentov za
razmejitev pristojnosti in izvajanje
programa CLLD. Priprava lokalni
razvojnih strategij v okviru Lokalnih
akcijskih skupin in izvajanje lokalnih
razvojnih strategij z izborom in
uresničevanjem izvedbenih projektov
na lokalni ravni.
Pripeljati turizem v vasi istrskega
zaledja; Organizacija različnih športnoturističnih prireitev, izobraževanje
domačinov, prireditev Povežimo
Soline.

ŠKID jaz sem najboljši
Portorož
(Mojmir Kovač)

2

Zasnovati razpoznavno turistično smer
kulturno dediščinskega turizma, ki bo
povezala vse akterje v celoto s
ponudbo.
podeželja,

Razvoj kulturno
dediščinskega
turizma na podeželju
MOK ter občin Izola
in Piran

Zavod za varovanje
kulturne dediščine
(Eda Benčič Moher)

Umeščen CLLD v strateške razvojne dokumente ter
pripravljene lokalne razvojne strategije ter izvedeni
projekti na lokalni ravni.

0
10.000 udeležencev na prireditvi Povežimo soline.
Po vaseh v zaledju organizirati “hiše odprtih vrat”
kjer bodo lahko turisti začutili utrip življenja na vasi
(različne delavnice). Organizirati različne vikend
pakete na temo istrsko ljudsko izročilo in zagotoviti
možnost prenočitev na vasi. Organizirati večje in
manjše tematske prireditve na vasi. Organizacija
športnorekreativnih prireditev s povdarkom na
ljudskem izročilu in zgodovini krajev. Otvoritev vsaj
treh vaških muzejev. V mestih organizirati
etnološke sejme. Odpreti TIC-e v vaseh.
Izvedena bo: profesionalizacija projektnega
vodenja in spletnega portala področja, razvoj
blagovne znamke, vzpostavitev turističnega
managmenta za uspešno trženje in pridobivanje
novih tržišč, vzpostavitev dobro vzdrževanih
rekreativnih in tematskih poti, obnova in zaščita
vodnih virov ob tematskih poteh (do 10 enot),
obnova in turistična oživitev vsaj 20 enot kulturne
dediščine, povečana samooskrba enot, trženje
lastnih izdelkov in živil (zaradi stimulacije razvoja
kmetijstva tudi v okviru turističnih kmetij), večja
osveščenost domačih prebivalcev o kulturnem,
estetskem prostorskem in gospodarskem pomenu
enot kulturne dediščine in osvojitev znanja o
njihovi pravilni obnovi (kot posledica izobraževanja

1.050.000

4.116.950

20. 3

1

Zasnova in
ustanovitev
krajinskega parka
Dragonja

Mestna občina Koper
(Marina Scheriani,
Tamara Kozlovič)

Zagotoviti potrebne strokovne podlage
in potrebne pravno – formalne
postopke za ustanovitev parka,
Ustanovitev parka Dragonja, Priprava
10-letnega načrta upravljanja, ter
določitev strateških ciljev, operativnih
ciljev in programskih ukrepov,
Zagotoviti organizacijsko strukturo
parka in finančno konstrukcijo, ter
potrebna finančna sredstva za
delovanje Parka, Izvesti komunikacijo z
vsemi ciljnimi skupinami s poudarkom
na lokalnih skupnostih, Pripraviti
srednjeročni program dela, ter
identificirati ključne razvojne projekte
s pripadajočimi finančnimi viri,
Zagotoviti visoko stopnjo varovanja in
aktivnega upravljanja z naravnimi
vrednotami in viri, Vzpostaviti
povezave med lokalnimi skupnostmi,
zagotoviti trajnostni razvoj in njihov
napredek, ter ustvariti pogoje za
kvalitetnejše življenje, Zagotoviti
učinkovito delovanje Parka,
naravovarstvenega nadzora in
izvajanje varstvenega režima, Izvesti
čim več razvojnih projektov, ustvariti
prepoznano blagovno znamko in
okrepiti identiteto parka

v sodelovanju s strokovnimi službami), izdelava
študije s kazalniki uspešnosti in ekonomsko
valorizacijo, propagandi materiali, promocija
dogodkov.
Analiza stanja in zasnova parka; pregled obstoječih
strokovnih podlag, analiza stanja in opredelitev
strateških, programskih ciljev, podpis sporazuma o
sodelovanju pri ustanovitvi parka, priprava osnutka
NU za park 2015 – 2025, zasnova organizacijske
strukture in služb, pristojnosti
Formalni postopki za ustanovitev parka;
vzpostavitev strukture vodenja in financiranja
projekta, uskladitev pravno formalnih postopkov in
ureditev dokumentacije, komunikacija z lokalnimi
skupnostmi na območju, strokovno in politično
usklajevanje predloga akta o ustanovitvi parka s
strani pristojnih institucij, ustanoviteljev, javna
obravnava predloga akta ter nadgradnja, potrditev
akta in ustanovitev parka
Zagon delovanja parka; identifikacija in izvedba
prednostnih projektov, priprava letnega programa
dela, vzpostavitev varstvenega režima, izvajanje
pristojnosti parka

890.000

21. 3

2

Obnova in ohranitev
stavbne dediščine v
(bodočem)
Krajinskem parku
Dragonja

OBČINA PIRAN (Manca
Plazar)

Ustanovitev krajinskega parka
Dragonja (KP Dragonja), Oblikovanje
Srednješolskega centra in inštituta za
ekološko kmetijstvo  Razvojnega
centra parka (objekt šole vključuje
tudi prostore za delavnice s področja
alternativnega kmetijstva za širšo
javnost; točko za pomoč pri
seznanjanju in prijavi na raznovrstne
razpise; oddelek za ohranjanje znanja s
področja tradicionalnega kmetijstva in
suhogradnje ipd.), Oblikovanje obrtne
cone DRAGONJA, Oblikovanje novih
prostorskih možnosti za delo na domu
v okviru občinskih prostorskih aktov,
Ureditev peš in kolesarskih poti
(vključujoč: izobraževalno, trim,
tematske, rekreativne poti),
Arhitekturna ureditev opreme parka
(počivališča, razgledišča, piknik
prostori, usmerjevalne in
predstavitvene table ipd.) in prehodov
čez Škrline, Načrt upravljanja s
porečjem Dragonje, Načrt kmetijske
rabe, Ustanovitev mreže »eko-celic
parka« v mestih (prodaja lokalnih
pridelkov; promocija in predstavitev
kulturne dediščine ter naravnih
vrednot zaledja; izobraževanje na
področju eko-kmetijstva v mikro-

Izdelana študija ustanovitve KP, Izbana lokacija
Srednješolskega centra in inštituta za ekološko
kmetijstvo - RC parka, Oblikovan predlog obrtne
cone, Izdelana projektna dokumentacija za
Srednješolski center in inštitut za ekološko
kmetijstvo - RC parka, Izdelani načrti opreme parka
in drugih krajinskih ureditev, Pripravljen načrt in
pričetek izvajanja ciljev upravljanja s porečjem
Dragonje, Pripravljen načrt kmetijske rabe, Izveden
razpis za JN.

2.000.000

okoljih stanovanjskih sosesk, mest –
samooskrbno vrtičkarstvo; ipd.),
Postati prepoznavni tudi kot
arhitekturna destinacija, Ustvariti fond
obrtnikov, ki obvladajo tradicionalne
tehnike gradnje, Širjenje pridobljenega
znanja v obliki delavnic – center znanja
tradicionalnih obrti, Razširitev
dejavnosti prenove/obnove na
preostala območja v občinah in izven.
22. 2

4

23. 2

4

Projekt Narava

Ohranitev avtohtonih
vrst
24. 2

Kobilarna Lipica

Univerza na
Primorskem

4

Park avtohtonih živali
in rastlin Hrastovlje

Kmetija Trček
Hrastovlje

Sanacija elementov naravne dediščine
na posestvu, revitalizacija drevesnega
fonda v odprti krajini
Popis genskih virov na terenu.
Genetska analiza in statistična
obdelava podatkov poljskih poskusov.
Izobraževanje in promocija.
Vzpostavitev samooskrbovalnih vrtov,
mediteranskih vrtov in kolekcijskih
nasadov tipičnih rastlinskih vrst
območja. Kolekcijski nasadi
predstavljajo zbirko diverzitete
rastlinske vrste na nekem območju, ki
lahko služi za raziskovalne,
izobraževalne in turistične namene.
Razvoj in uvedba storitev za trajno
delovanje didaktične kmetije po vzoru
podobnih lokacij v Angliji.
Ustvariti institucijo, ki bo upravljalec
lokacije. Razviti paket 10 storitev, ki
omogočajo pokrivanje stroškov
vzdrževanja lokacije in 10 delovnih
mest. Razviti sposobnost upravljanja

Sanirani elementi naravne dediščine na posestvu
Lipica, revitaliziran drevesni fond.
10.000
Ohranjene avtohtone kulturne rastline v Južni
Primorski. Vzpostavljeni poljski poskusi avtohtonih
rastlinskih vrst.
Identificirane avtohtone rastlinske vrste s
pridelovalnim potencialom.
Vzpostavljeni mediteranski vrtovi v regiji.
Vzpostavljeni demonstracijski samooskrbovalni
vrtovi v regiji.
Vzpostavljene kolekcije mediteranskih sadnih vrst.
Zagotovljen sadilni material avtohtonih rastlinskih
vrst.
195.000
Delujoča didaktična kmetija s spremljevalnimi
dejavnostmi in novimi delovnimi mesti, ustvariti
živinorejsko in rastlinsko gensko banko na tem
področju.

900.000

25. 3

1

Razvoj z naravo v
dolini reke Dragonje
26. 3

Zavod RS za varstvo
narave
(Robert Turk, Barbara
Vidmar)

1
Center
Mediteranskih kultur
- CMK

Univerza na
Primorskem, (Milena
Bučar Miklavčič)

lokacije, da lahko sprejme letno 10.000
obiskovalcev. Oblikovati razvojno
partnerstvo s 30 partnerji.
Narediti lokacijo atraktivno za
delovanje prostovoljcev. Ustvariti
živinorejsko in rastlinsko gensko banko
na tem področju.
Priprava procesnega in
komunikacijskega načrta projekta.
Sektorske analize: analiza namenske
rabe in želja prostorskega razvoja,
analiza gozdarstva in kmetijstva
(študija ekonomike kmetijstva v dolini
reke Dragonje), analiza turizma in
študija možnosti razvoja zelenega
turizma, analiza upravljanja z vodami
in načrti za rabo in urejanje, analiza
varstva narave, historična analiza rabe
tal, kartiranja ekosistemov z oceno
stanja ter navezava na ekosistemske
storitve, spletna in anketa na domu
lokalnega prebivalstva o pomenu
doline Dragonje za njihovo kvaliteto
bivanja ter ekonomsko preživetje.
2 delavnici za oblikovanje tematskih
strateških ciljev. 3 delavnice za
pripravo nabora operativnih ciljev,
2 delavnici za pripravo akcijskega
načrta. Spletna anketa o učinkih
projekta. Dokument Vizija z akcijskim
načrtom.

Strategija z Vizijo in cilji: dogovorjena vizija in
strategija za dolino Dragonje do leta 2030.
Akcijski načrt: okvirno opredeljen nabor usklajenih
sektorskih ukrepov (projektnih idej) preko katerih
bi uresničevali dogovorjeno strategijo.

570.000
Vzdrževanje in nadgradnja osnovne
infrastrukture, že vzpostavljene v
okviru projektov Sigma 1 in 2. Ureditev
kolekcijskih nasadov in spodbujanje

Vzpostavljen Center Mediteranskih kultur – CMK,
ki združuje: Izobraževalne programe; Raziskovalnorazvojne dejavnosti na področju sredozemskega
kmetijstva in oljkartsva; Spremljajoče dejavnosti

5.500.000

pridelave avtohtonih vrst.
Vzpostavitev samooskrbovalnih vrtov,
mediteranskih vrtov in kolekcijskih
nasadov tipičnih rastlinskih vrst
območja. Zagotavljanje genetske
pestrosti in popestritev lokalne
ponudbe z vključevanjem avtohtonih
rastlinskih vrst v prehrano in v
turistično ponudbo. Vzpostavitev
samooskrbovalnih vrtov,
mediteranskih vrtov in kolekcijskih
nasadov tipičnih rastlinskih vrst
območja. Vzpostavitev »tematskih
enot«, ki bodo prostorsko razpršene
po celotnem zaledju: Učno
izobraževalna ekološka kmetija (Sv.
Peter), Mojstrska in eko-socialna
kmetija ter center za promocijo eko
kmetijstva (območje Dragonje),
Izkustveni poligon trajnostne rabe
lokalnih virov in permakulture
(Pomjan), “Eko točka” (Dekani), Center
za starostnike in medgeneracijsko
sodelovanje (Kraški rob). Promocija
izobraževalnih aktivnosti in
mediteranske prehrane; vključitev
izobraževalnega programa
»mediteranska prehrana« v šolski
sistem, izobraževanje pridelovalcev,
vzpodbujanje mediteranske kulture na
celotnem območju: organiziranje
izobraževalnih delavnic za (od vrtcev
do starostnikov), od pridelovalcev do
potrošnikov, izobraževanje gostincev
na področju mediteranske prehrane
(sol, oljčno olje, ribe in v Istri pridelana
zelenjava), vzpodbujanje lokalne

(promocija, certificiranje živil, sodelovanje na EU
projektih, nove tehnologije, vzpostavitev matičnih
in kolekcijskih nasadov sredozemskih kultur, nove
tehologije )

27. 2

pridelave in povezave med skupinami
proizvajalcev, skupno trženje in
informiranje, vzpodbujanje projektov
kot so – kilometer nič.Nove
tehnologije v kmetijstvu in živilstvu.
Zagotoviti: zadostne količine vode za
namakanje kmetijskih površin Istre in
Krasa, rešitev vprašanja vodooskrbe v
regiji

3

Namakanje
kmetijskih površin
28. 2

3

Trajnostno in
učinkovito
gospodarjenje z
vodnimi viri
29. 2

30. 3

Davor Mrzlić

UIRS,
Dr. Nataša Ravbar

3

1

Raziskovalnoizobraževalni center
za tradicionalno in
ekološko kmetijstvo
Blagovna znamka

Dane Podmenik
Zavod Eko Humanitatis
Dane Podmenik

Sprejem strategije trajnostnega in
učinkovitega gospodarjenja z vodnimi
viri na regionalnem in občinskem
nivoju. Sprememba odnosa do porabe
pitne vode. Vključitev alternativnih
vodnih virov. Stabilizacija preskrbe s
pitno vodo in omogočanje preskrbe za
druge uporabnike. Povečanje
učinkovitosti pri uporabi vode.
Izboljšanje kakovosti vode.
Vzpostavljen center/park z vso
potrebno infrastrukturo/opremo.
Izvajanje programov izobraževanj in
usposabljanj. Izvajanje ekoturističnih
programov/produktov. Nova delovna
mesta- zapsolovanje ranljivih skupin.
Vzpostavljena semenska knjižnica.
Rast števila obiskovalcev oz. turistov.
Ohranjanje in promocija tradicionalnih
kmetijskih praks in običajev,
avtohtonih in tradicionalnih kultur.
Izvajanje raziskovanja, izobraževanja in
usposabljanja. Razvoj ekoturizma.
Promocija centra.
Ustanovljena zadruga z vključenimi

Zgrajena akumulacija in postavljen dodaten
cevovod za surovovodo; število kmetij oziroma
površine kmetijskih zemljišč z možnostjo
namakanja; število prebivalcev z varno in
kvalitetno oskrbo s pitno vodo; količina (koliko)
vode, zagotovljene za namakanje.
Spremenjeni trendi porabe vode. Sprejeti
dokumenti za vzpostavitev alternativnih načinov
zajemanja, shranjevanje in izrabe vode. Zmanjšanje
števila problematičnih obdobij oskrbe z vodo v
regiji. Število vključenih občin, ki so potrdile
strategijo. Št. vzpostavljenih vključitev alternativnih
vodnih virov.

0

274.000
Število izvedenih izobraževnj- min. 30, število
izvedenih raziskav, diplom ipd.- min. 10, število
obiskov v centru- min 500/letno, število novih
zaposlitev- min. 3 zaposlitve, število novih
ekoturističnih produktov- min. 3

Ustanovljena zadruga z vključenimi min. 10 eko

345.000
420.000

istrskih eko živilzadruga za tržno
povezovanje
ekoloških kmetij,
razvoj trajnostne
samooskrbe in
promocijo teritorija
Istre/Dragonje

31. 2

Zavod Eko Humanitatis

3

Integralni
ekoturistični produkt
Istre

Zavod Istraterra

min. 10 eko kmetijami. Nova
prepoznavna blagovna znamka za
lokalna eko živila z višjo kakovostjo.
Rast števila eko kmetij in obsega tržne
pridelave ter predelave eko živil. Nova
“zelena” delovna mesta- zaposlitev
min. 4 oseb (mladi in ranljive skupine).
Razvite nove tržni poti/kratke verige
prodaje za lokalna eko živilavzpostavljena spletna trgovina,
mobilna tržnica, trgovina, prodaja na
dom (tudi v Trst). Povečan obseg
lokalnih eko živil v javnih ustanovah in
turističnem sektorju. Razviti novi eko
živilski produkti. Vzpostavljen skupen
prostor za skladiščenje in predelavo
živil.
Razvoj integralnega ekoturističnega
produkta oz. ekoturistične destinacije
Istre (po vzoru primerov dobrih praks),
vzpostavitev razvojno-podpornega
okolja za razvoj in promocijo
ekoturizma ter krepitev človeškega in
socialnega kapitala na območju,
oblikovanje strokovnih podlag za
razvoj ekoturizma, vzpostavitev
blagovne znamke ekotutrističnega
produkta oz. destinacije Istre z lastnim
sistemov standardov in certificiranja
ter grozda ponudnikov ekoturizma,
izobraževanje, usposabljanje in
motiviranje lokalnih ponudnikov ter
prebivalstva s ciljem promocije
ekoturizma, priprave skupnih
turističnih produktov, vključevanja v
sistem blagovne znamke oz. grozda,
razvoja novih storitev ipd, razvoj

kmetijami, Vzpostavljena nova blagovna znamka za
lokalna eko živila z višjo kakovostjo, Povečan
obseg tržne pridelave in predelave eko živil v Istri
za min. 30 %, Nova “zelena” delovna mestazaposlitev min. 2 oseb (mladi in ranljive skupine),
Povečan obseg lokalnih eko živil v javnih ustanovah
in turističnem sektorju za min. 20 %.

Število razvitih novih ekoturističnih produktov na
podeželju Istre, število ponudnikov ključenih v
blagovno znamko/grozd, število izvedenih
izobraževanj, število nastopov na promocijskih
dogodkih, število promocijskih izdelkov, število
novih zaposlitev.

400.000

novih/inovativnih ekoturističnih
produktov v povezavi z lokalnimi viri
oz. potenciali (pohodništvo,
kolesarstvo, naravna in kulturna
dediščina, kulinarika, kmetijstvo),
povezan nastop na trgu in skupne
promocijske dejavnosti (nastop na
domačih in tujih sejmih, katalog,
spletni portal ipd.), ustvarjanje novih
delovnih mest v turizmu oz. na
podeželju.
32. 2

4

Ekstenzivna pašna
živinoreja kot orodje
za varovanje kulturne
krajine in biotske
raznovrstnosti in vir
visokovrednih
prehranskih izdelkov

Darja Zadnik,
KGZ Nova Gorica

Ocena genetskih virov avtohtonih
pasem in genetsko izboljšanje oz.
prilagoditev lokalnih avtohtonih pasem
na sodobne zahteve trga in primerno
učinkovitost gospodarjenja; razvoj
managementa (rabe) trajnega travinja
za boljše ekonomske efekte reje ob
večji odpornosti na vremenske pojave
in ohranjanju biološke raznovrstnosti
(ekološke zahteve varovanih vrst in
habitatnih tipov, ki se prednostno
ohranjajo); praktičen prikaz ustreznih
načinov kmetovanja na pilotnih
območjih; oblikovanje smernic, za
dolgoročnejše trajnostno
gospodarjenje ob vpoštevanju
ohranjanja biotske raznovrstnosti
(ekstenzivno kmetovanje);skrb za
zdravje in dobro počutje živali; razvoj
novih visokokakovostnih izdelkov na
osnovi tradicije in lokalne identitete;
osveščanje in izobraževanje javnosti o
pomenu »zelenega« kmetovanja za
dobrobit narave in družbe

Zbirane informacije in raziskovalna dela o stanju
genetike avtohtonih pasem in izvajanju dosedanjih
vzrejnih programov, raziskovanja in testiranja,
vzpostavljen nov sistem izboljšanja proizvodnih
lastnosti na pilotnih kmetijah; določene ekološke
zahteve varovanih vrst in habitatnih tipov, izdelana
izhodišča za gospodarjenje, ohranjanje biotske
raznovrstnosti; posneto stanje ekstenzivne
živinoreje projektnega območja, predlogi
optimalnega gospodarskega izkoriščanja površin s
sočasno zaštito biološkega ravnotežja in biološke
raznolikosti. Izbrane pilotne kmetije. Izveden
monitoring Natura 2000 območij in varovanih vrst
ter habitatnih tipov na pilotnih območjih.
Vzpostavljena optimalizacija sistema reje in
tehnoloških pristopov z vidika prireje živali željenih
klavnih kakovosti, izobraženi rejci avtohtonih
pasem.
Novi mesni in mlečni proizvodi od izbranih
avtohtonih pasem, njihova standardizacija, izolacija
in standardizacija mikrobnih avohtonih starter
kultur. Animirani rejci, predelovalci, trgovci in
gostinstva za promocijo in uporabo
visokokakovostnih proizvodov z lokalno identiteto.
Skupno interdisciplinarno delo pri ozaveščanju
prebivalstva o pomenu ekstenzivnih pašnih površin

1.550.000

in avtohtonih pasem.
33. 3

2

Arheolgija in kulturna
dediščina kot podlaga
trajnostnega razvoja
Obalno – kraške
regije
34. 3

Cilj projekta je ozavestiti javnost o
pomenu in potencialu arheološke
dediščine obravnavanega področja ter
jo vključiti v programe promocije in
oživljanja, in sicer preko: usmeritve v
evidentiranje in dokumentiranje,
raziskovanje in izobraževanje, ustrezno
ohranjanje in upravljanje ter promocijo
in oživljanje arheološke dediščine na
obalno kraškem področju za potrebe
načrtovanja prostorskih in razvojnih
načrtov, razvoja turizma in turističnih
proizvodov, za potrebe edukacije vseh
starostnih skupin. Cilj je tudi
vzpostaviti primere dobrih praks za
prenos v druga okolja in vzpostavitev
delovne skupine raziskovalcev,
specializirane za analize materialne
kulture, in posredovanje njenih
rezultatov za potrebe gospodarstva.

1.400.00
0

UP ZRS IDS
(Petra Štefančič)

1

Enota Krog – Centra
mediteranskih kultur

Vzpostavitev podatkovne baze arheološke
dediščine, zasnova in izdelava vodnika po lokacijah
arheološke dediščine (najdišča in institucije, ki
dediščino hranijo), spletna stran arheodediščina
Obalno-kraške regije, vzpostavitev 5 arheoloških
poti, baziranih na različnih vsebinskih zasnovah ter
poti kulturne dediščine Serenissime po obalnih
mestih, vzpostavitev kolesarske poti kulturne
dediščine in kulturno-naravoslovno doživljajsko
pot: »v iskanju mitološkega izročila«, posebna
spletna stran,
namenjena izobraževanju in svetovanju
gospodarskim deležnikom in drugim
zainteresiranim glede upravljanja, vzdrževanja
segmentov kulturne dediščine.

Občina Piran

Cilj projekta je urediti v prvi fazi je
rekonstruirati objekte na Krogu za
potrebe CMK, zaposliti 5-6 oseb
(trgovina in degustacija, svetovanje z
vidika ekološkega kmetovanja),
organizirati namakalne sisteme in
vodne zadrževalnike- za razvoj centra
za namakanje, trajni kolektivni nasadi
na Krogu (oljke, žižole, fige, granatno
jabolko, kaki, navadna jagodičnica arbutus, koprivovec – ladonia) in
pridelava zelišč. V drugi fazi ureditev
manjših demonstracijskih vrtov za
izobraževanje zelenjadarstva,

Rekonstruirani objekti na Krogu, zaposlene osebe,
urejeni namakalni sistemi, vzpostavljen center za
namakanje, urejeni trajni kolektivni nasadi na
Krogu ter urejeni manjši demo vrtovi za
izobraževanje. Povezovanje z Univerzami,
referenčnimi institucijami, lokalnim prebivalstvom,
ponudniki, pridelovalci in predelovalci sadja in
zelenjave. Okrepljeno ekološko pridelovanje,
razširjena ponudba.

0

povezovanje z Univerzami, širjenje trga
pridelovalcev, njihovo izobraževanje,
izobraževanja otrok ter osveščanje
porabnikov glede ekološkega načina
kmetovanja in pridelkov, sodelovanje
med institucijami, razširitev programa
in ponudbe z učnimi potmi,
demonstracijskimi vrtovi, tržnico,
trgovino, delavnicami, sodelovanjem z
gostinci, hotelirji, prodajalci itd.,
razširitev ponudbe z lokalnimi produkti
(tudi sol, riba itd.)
35. 3

36. 2

Cilj projekta je krepitev promocije
naravne in kulturne dediščine
slovenske Istre, s tem pa tudi
promocija in spodbujanje rasti
aktualnega gospodarstva,
promocija kmetijstva in kmetijskih
proizvodov ter turizma v regiji.

2

2

Doživljajsko kulturni turizem
Trajnostna
embalaža za
lokalne ekološke
kmetijske proizvode

Zavod Publika

Zavod Publika

Cilj projekta je s trajnostno
embalažo dodatno ovrednotiti
produkte lokalnega ekološkega
kmetijstva, s tem spodbuditi trženje

Opravljene potrebne raziskave posamične
dejavnosti - izvedene strokovne študije
(arhivskega gradiva). Pridobljeno ustrezno
dovoljenja za uporabo posamične lokacije
Izdelan scenarija za uprizoritev – tematsko pot
Oblikovana ekipa izvajalcev in sodelavcev pri
projektu (PR, finančni sektor). Izdelani kostumi
in rekviziti. Vzpostavljena mreža turističnih
agencij in turističnih centrov (ponudnikov
aranžmaja), pridelovalcev. Oblikovan turistični
aranžma doživljajsko-kulturnega turizma
Izvedena tematska pot, uprizoritev s
spremnimi dogodki (prodajo izdelkov,
degustacijami). Izvedeni prevodi scenarijev v
angleški, italijanski in nemški jezik. Pridobljena
ustrezna opreme za tehnično izvedbo prevodov
med potmi – predstavami. Vzpostavljena
povezava s tujimi turističnimi agencijami –
ponudba aranžmajev pri tujih turističnih
agencijah.
Ustrezno raziskan in opisan proces proizvodnje
razgradljive plastike iz ribjih lusk. Uspešno
opravljeno testiranje trajanja vodoodopornost
ter po potrebi opravljene izboljšave.

0

0

teh produktov in zvišati njihovo
prepoznavnost na trgu, pri tem pa
prispevati k ohranjanju celostne
podobe ekološkega kmetijstva in
okoljsko ozaveščene dejavnosti. Ob
tem je namen projekta spodbuditi
tudi nova, zelena delovna mesta v
industriji (delo, povezano s
postranskimi produkti ribištva oz. z
odpadnim materialom te panoge –
ribje luske) in omogočiti nova,
zelena delovna mesta lokalnim
industrijskim oblikovalcem
(oblikovanje embalaže).
37.
SKUPAJ (EUR)

Vzpostaljena proizvodna infrastruktura za
izdelavo trajnostne embalaže. Izdelana
potrebna oprema za oblikovanje embalaže.
Zagotovljen prostor za proizvodnjo in
oblikovanje. Vzpostavljena mreža odjemalcev
embalaže, proizvodnih delavcev (v začetku 2)
in oblikovalcev (v začetku 2). Zagon redne
proizvodnje embalaže in trženja lokalnih
kmetijskih ekoloških proizvodov.

33.299.85
0

