REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUŽNE PRIMORSKE 2014-2020
ODBOR ZA TURIZEM
PREDLAGANI OZ. EVIDENTIRANI PROJEKTI:
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Naziv
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Nosilec projekta

Cilj projekta

Output/rezultat

Ocenjena vrednost
(v EUR)

Spodbujanje razvoja gospodarstva ter ustvarjanje
novih delovnih mest.

Vzpostavljena organizirana destinacija, raziskave in
razvoj, izgradnja in ureditev potrebne podporne
infrastrukture.

5.200.000

Vzpostavitev RDO z destinacijskim managementom.

Vzpostavitev in delovanje Destinacijskega
managementa, spodbujanje povezovanja med
javnim, zasebnim in društvenim sektorjem,
promocija regije kot destinacije.

3.000.000

Namen projekta je dvig konkurenčnosti turistične
ponudbe v regiji preko dvigovanja kompetenčnosti
ljudi in ustreznih informacij/analiz, ki dajejo
javnemu in zasebnemu sektorju osnovo za razvoj
nadaljnje ponudbe.

Za potrebe nadaljnjega razvoja in dviga
konkurenčnosti regije je v projektu predvidena
izvedba usposabljanja. Izvedeno bo več delavnic z
vsebinami s področja komuniciranja in jezikovnih
znanj, marketinga in managementa v turizmu. Pri
pripravi in izvedbi usposabljanj bodo sodelovali tudi
strokovnjaki iz tujine. Prav tako bodo organizirane
strokovne ekskurzije z namenom proučitve dobrih
praks v tujini.

1.272.000

Razvoj zelenega turizma.

Geomantijska analiza prostora in oblikovanje
smernic razvoja s sodelovanjem domačinov ,
podjetniško svetovanje, izobraževanje, vzpostavitev
mreže zelenega turizma.

1

Vzpostavitev Geoparka
Kras

Občina Sežana

2

Regionalna destinacijska
organizacija

Nosilna RDO, 12
regionalnih
razvojnih agencij

3

Kompetenčni center za
turizem

Nosilec projekta je
Univerza na
Primorskem,
Fakulteta za
turistične študije –
TURISTICA v
partnerstvu z
lokalnimi/regionaln
imi turističnimi
organizacijami

4

Platforma zelenega
turizma

Zavod za celostni
razvoj HOLISTIKA,
Sežana

5

Vzpostavitev ustreznih prilagoditvenih aktivnosti
oziroma delujočih orodij (organizacijskih,
upravljavskih, trženjskih ter informacijskokomunikacijskih), ki bi subjektom, ki (na
Mobilne e-storitve za
Urbanistični inštitut različnih teritorialnih in funkcionalnih ravneh)
trženje turistične ponudbe
RS
tržijo Obalno-kraško regijo kot turistično
Obalno-kraške regije
destinacijo, omogočila hitri priključek sodobnim
turističnim tokovom in izkoriščanje priložnosti, ki
jih ponujajo sodobne mobilne tehnologije,
storitve in aplikacije.

Pregled dostopnih WCMS sistemov. Pregled
dostopnih programskih vmesnikov. Izbor vsebin ter
atributov. Načrtovanje
izdelava prototipa in implementacija prototipa.
Priprava vsebin, inštalacija in nos vsebin, testiranje
ter implementacija.

325.000

2

3

6

Univerza na
Primorskem,
Inštitut Andrej
Lesena trajnostna gradnja
Marušič; SME
za razvoj aktivnega turizma
Razširitev turistične ponudbe v regiji.
ViLLab Univerze na
v regiji
Primorskem;
Mestna občina
Koper

2

3

7

Ureditev športnega in
wellness centra Lipica

Kobilarna Lipica

Razvoj turizma v regiji, ohranjanje ter zagotavljanje
delovnih mest.

Prenova bazenskega kompleksa ter razširitev
ponudbe welness storitev z ostalimi storitvami.

5.000.000

2

3

8

Ureditev turističnega
kompleksa Maestoso s
pripadajočimi površinami

Kobilarna Lipica

Razvoj turizma v regiji, ohranjanje ter zagotavljanje
delovnih mest.

Funkcionalno-oblikovna prenova kompleksa – s
stavbo Casinoja vred, energetska prenova stavbe,
urejanje/preurejanje parkirišč.

1.000.000

Kobilarna Lipica

Razvoj turizma v regiji, ohranjanje ter zagotavljanje
delovnih mest.

Ureditev vstopnih točk na obodih posestva,
ureditev/oprema centralnega parkirišča (projekt
»Avtodom«); preureditev vstopnega platoja na
glavnem vhodu, vključno z reorganizacijo vstopanja
za tri ciljne skupine uporabnikov; ureditev otroškega
igrišča ter ureditev objektov za prodajo kart in
spominkov, info, sanitarije in kavarno.

1.000.000

Kobilarna Lipica

Revitalizacija in obnova kulturne dediščine ter
vzpostavitev pogojev za boljšo prezentacijo
kulturnega spomenika.

Obnova različnih objektov in površin ter definiranje
novih/dodatnih programskih vsebin za vse objekte,
kar je lahko povezovalni element z morebitnimi
zunanjimi partnerji

6.000.000

Dvig kvalitete ter popestritev ponudbe.

Dokončanje že izvedenih del pri trasiranju peš,
kolesarskih, konjeniških, kočijaških poti po posestvu
in izven njega, navezava na obstoječe in predvidene
poti v okolici; izdelava info gradiva, vključevanje v
informacijska in fizična omrežja zunanjih
ponudnikov.

10.000

10.500.000

2

2

2

3

3

3

9

Ureditev vstopnih površin
v kobilarno

10

Revitalizacija historičnega
jedra kobilarne –
vzpostavitev kulturnoturističnega centra
kobilarne

11

Projekt Poti

Kobilarna Lipica

Na podlagi analize zgraditi turistično naselje z
objekti, ki so namenjeni preživljanju prostega časa
po principu enostavno in naravno, vendar udobno.

950.000

2

3

12

Hotel Klub

Kobilarna Lipica

Razvoj turizma v regiji, ohranjanje ter zagotavljanje
delovnih mest.

Obnova hotelskega objekta po predvidenem
programu, kot dopolnitev (višje kategorijska)
ponudbe kompleksa Maestoso. Hotel bo namenjen
izobraževanju, izvajanju prakse za področje turizma
ter veterine – reja in delo s konji, na akademskem
nivoju.

2

3

13

Mednarodni konjeniški
center Lipica

Kobilarna Lipica

Izgradnja novega športnega centra za konjeniške
športe in vadbo konj.

Športni center

5.300.000

Golf Istra d.o.o.

Izgradnja prve golfske destinacije na obali, uspešno
obratovanje golf igrišča ter realizacija številnih
pozitivnih eksternalij na obalno gospodarstvo,
turizem, prebivalstvo

Število dnevnih gostov/igralcev: 100,
Predvideno število dodatnih nočitev na letni ravni:
50.000-70.000
Sinergijski učinki na turizem: okvirna ocena cca 10
mio EU

7.700.000

2

3

14

Projekt golf igrišče
Portorož v Sečovljah

2

2

3

3

15

2. faza prenove
sprejemnega centra PŠJ v
Matavunu 12

Park Škocjanske
jame

Do leta 2018 celovito preurediti Sprejemni center v
Matavunu št. 12 v Parku Škocjanske jame.

Celovita prenova objektov, novogradnja trgovine s
spominki in lokalnimi proizvodi, Izgradnja novih
“kraških” nadstreškov, tlakovanje vseh dvorišč in
platojev, nadomestna izgradnja gospodarsko
servisnega objekta. Ureditev vseh parkirišč in
izvedba vseh zunanjih ureditev (mejni kamniti zidovi,
klančine, ograje, družabni prostori, pogledi…).

16

Prenova vseh turističnih
pohodnih poti po parku in Park Škocjanske
okolici ter starih turističnih jame
poti po udornicah in jami.

Obnoviti, urediti turistične in pohodne poti na
zavarovanem območju Parka Škocjanske jame in
okolici parka ter v na novo urediti – podaljšati učno
pot Škocjan okoli udornice Globočak.

Ureditev in obnova poti ob kanjonu reke Reke,
razširitev učne pot Škocjan okoli udornice Sokolak
ter obnova stare turistične poti v Veliki dolini, pot
preko naravnega mosta in poti v širši okolici parka.

Ohranitev zgodovinske in kulturne vrednosti
kulturnih objektov in širši javnosti približati v celoto
povezane lokalne kulturne in naravne znamenitosti,
ki predstavljajo značilnost podeželja občine HrpeljeKozina.
Povezati vse turistične ponudnike v en produkt.

Izgradnja kolesarske poti, katera bo povezovala širše
območje krasa, Brkinov in zamejstva. Pot bo
umeščena tako, da bo povezovala pomembnejšo
naravno in kulturno dediščino občine ter turistične
ponudnike.

1.955.000

1.000.000

2

3

17

Izgradnja kolesarskih poti
po občini

Občina HrpeljeKozina s partnerji

2

3

18

Razvoj kolesarskih stez v
Sloveniji

12 regionalnih
Vzpostavitev kolesarske infrastrukture in med
razvojnih agencij in
regijsko povezovanje.
partnerji

2

3

19

Ribiški muzej

Občina Izola

Izkoristiti zgodovino ribištva v občini v turistične
namene.

Odprtje muzeja s pestro zbirko gradiv, eksponatov
ter pričevanj.

1.550.000

Muzej turizma

Nosilec projekta je
Zavod
Mediteranum iz
Pirana. Pri izvedbi
projekta bo
vzpostavljeno
sodelovanje z
Univerzo na
Primorskem
(Fakulteta za
turistične študije),
lokalnimi in
regionalnimi muzeji
in raziskovalnimi
inštituti.

Vzpostavitev stalne postavitve muzejske zbirke na
slovenski obali in aktivno vključevanje muzeja v
družbeno in turistično dogajanje. Muzej bo aktiven
dejavnik kohezije lokalnega prebivalstva znotraj
regije ter s sosednjimi regijami. Tako bo deloval v
smeri spodbijanja povezovanja v širšem čezmejnem
prostoru.

Muzej ene najpomembnejših gospodarskih
dejavnosti v regiji, prikaz potencialov regije na
področju turizma; postavitev stalne razstave;
raziskovalna publikacija/monografija; sodoben
spletni portal s predstavitvijo muzejske zbirke,
arhivskega gradiva in podatkov o razvoju turizma idr.

4840000

Občina Divača

Turistična infrastruktura – vzpostavitev kolesarske
poti
mladinski turizem - vzpostavitev hostla
kulturni turizem - vzpostavitev kulturno-upravnega
središča, turistična promocija.

Kolesarske poti; hostel; muzej; prostori za društva in
glasbeno šolo; občinsko-upravni prostori;
vzpostavitev kulturne dvorane; promocijski dogodki,
nastopi na sejmih; promocijski material, novi
turistični produkti; kmečka tržnica.

1.658.500

2

2

3

3

20

21

Turizem v občini Divača

650.000

Kolesarska infrastruktura

