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O projektu SMART INNO

 Projekt združuje regije iz 

8 jadranskih držav: 18 partnerjev iz Albanije, BIH, Hrvaške, 

Grčije, Italije, Črne gore, Srbije, SLO

 Vodilni partner:

Provincia di Rimini (Italija)

 Čas trajanja projekta:

od 1.11.2013 do 31.3.2016



Glavni pričakovani rezultati: 

 spodbuditi sodelovanje med zainteresiranimi stranmi 

in oblikovalci politik z namenom povečanja RRI 

zmogljivosti;

 ustvariti mehanizme za MSP, ki bodo okrepili njihovo 

RRI zmogljivost in na ta način izboljšali njihovo 

konkurenčnost. 



Predvidene v SLO regijah:

• Konference, delavnice, seminarji 

• Poslovni angeli (Jadranska mreža) 

• Spletna platforma za investitorje 

• Krepitev inovacijskega potenciala v regiji:

 Pilotni projekti: 
• Slovenski inštitut tehnologij

• vzpostavitev regijske destinacijske organizacije 

Obalno-kraške regije

• vzpostavitev Centra za inovativnost 

in razvoj v Pivki

• pilotni projekt za start-up-e v 

Novi Gorici 

 Informiranje in obveščanje



Več o projektu:

 Spletna stran: www.smartinno.eu

 Kontaktna oseba: 

 vodja projekta, mag. Tina Jančar Matekovič

 tina.matekovic@rrc-kp.si, tel.: +386 5 66 37 590



Regijska destinacijska

organizacija: 

 RDO Istra-Kras



Regijska destinacijska

organizacija: RDO Istra-Kras

• Obalno – kraška regija ima približno 

četrtino vseh prenočitev v Sloveniji, 

• več kot 90% teh prenočitev je ustvarjenih 

v treh obmorskih občinah, 

• piranska občina sama pa ustvari več kot 

60% prenočitev Obalno – kraške regije

• Turizem predstavlja izredno pomembno 

gospodarsko panogo



• Slaba organiziranost, nepovezano in nerazpoznavno trženje in 

promocija (razdrobljenost turistične ponudbe),

• Pomanjkanje kakovostnih in izobraženih ter motiviranih 

kadrov v gostinstvu in turizmu.

• Pomanjkljiva, ponekod dotrajana turistična infrastruktura.

• Zamiranje mestnih jeder.

• Slaba povezanost med akterji/ponudniki v turizmu.

• Šibko sodelovanje med destinacijama Kras in Slovenska Istra.

• Pomanjkljiva turistična ponudba zaledja.

• Odsotnost sodelovanja lokalnega prebivalstva ter sprejemanje 

načina življenja, ki je značilno za turistične destinacije.

• Slabo prostorsko načrtovanje in varstvo ključnih prostorskih 

potencialov za razvoj turizma.

• Regija nima RDO-ja – edina regija v Sloveniji brez RDO-ja



• v letu 2010 in 2011 - razpis Ministrstva za 

gospodarstvo za vzpostavitev RDO

• oblikovalo se je 14 RDO-jev

• nosilec RDO Istra-Kras Turistično 

združenje Portorož – leta 2014 odstopilo 

od pogodbe

 

 pilotni projekt vzpostavitve RDO 

 v okviru projekta EU Smartinno



Izvedene aktivnosti

• konferenca v marcu 2015 – predstavitev 

dobrih praks iz Slovenije in Italije

• udeležba na sestankih delovne skupine, ki je 

pripravljala predstavitev regije za Expo 2015

• financiranje t.i. Image kataloga Istra-Kras  

• v juniju je bila organizirana strokovna 

ekskurzija v hrvaško Istro – namen spoznati 

model organiziranosti in trženja turizma v 

hrvaški Istri

• septembra - delavnica z vsemi 

zainteresiranimi deležniki s pripravo 

akcijskega načrta RDO





• usklajevanje besedila gradiva

• cilj: vzpostavitev delovne skupine in priprava 

strokovnih podlag za vzpostavitev RDO 

Obalno-kraške regije  - prioriteta RRP 2014 –

2020  namen

• povezati ključne akterje v turizmu (javni, 

zasebni in nevladni sektor)  vertikalno in 

horizontalno mreženje deležnikov turistične 

destinacije 

• vzpostavili njene ključne funkcije (strateško in 

operativno načrtovanje turistične ponudbe 

destinacije, izvajanje monitoringa, 

usposabljanje turističnih kadrov, predvsem pa 

vzpostavitev in tržno pozicioniranje destinacije, 

blagovnih znamk in integralnih turističnih 

proizvodov 

• promocija



 Hvala za vašo pozornost!

 Tina Primožič,

 vodja projektov


