
     

Projekt SUPREME – delavnica za izvedbo pilotnega projekta na območju Slovenije, 

20.6.2018 ob 13. uri 

Cilj projekta SUPREME (SUporting maritime spatial Planning in the Eastern MEditerranean) je 

podpora državam članicam EU pri pomorskem prostorskem načrtovanju skladno z Direktivo 

2014/89/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko 

prostorsko načrtovanje v vzhodnem Sredozemlju in vzpostavitev čezmejnega sodelovanja pri 

tovrstnem načrtovanju. Namen projekta je podpora čezmejnemu, ekosistemskemu pristopu v 

procesu pomorskega prostorskega načrtovanja. 

Projektni partner v projektu SUPREME je Regionalni razvojni center Koper – Capodistria, kot partner 

opazovalec pa v projektu sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja, saj mora Republika Slovenija skladno z navedeno direktivo za območje 

slovenskega dela Jadranskega morja pripraviti pomorski prostorski načrt.  

V okviru projekta SUPREME se izvaja tudi pilotni projekt na območju Slovenije, v katerem bo zunanji 

izvajalec na osnovi razpoložljivih podatkov pripravil možne scenarije nadaljnjega razvoja na območju 

morja in obale, opredelil vizijo bodočega razvoja ter predlagal cilje, prioritete in ukrepe. Pogodbena 

izvajalca pilotnega projekta sta dr. Gregor Čok in dr. Manca Plazar.   

Projekt SUPREME, zlasti pilotni projekt na območju Slovenije,  predstavlja možnost za pripravo 

strokovnih podlag za pomorski prostorski načrt, saj bodo rezultati pilotnega projekta uporabljeni 

oziroma preverjeni in po potrebi nadgrajeni v formalnem postopku priprave pomorskega 

prostorskega načrta. 

Zato v okviru pilotnega projekta organiziramo delavnico z udeleženci pri urejanju prostora na lokalni 

ravni, na kateri se želimo pogovoriti glede vizije, širših ciljev, prioritet in skupnih ukrepov za razvoj 

slovenskega morja in obale. 

Delavnica bo v sredo, 20. 6. 2018 ob 13:00 v prostorih Primorske gospodarske zbornice v Kopru, 

Ferrarska 2. 
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Da bi bili na delavnici čim bolj uspešni, prilagamo program delavnice. Vljudno prosimo, da nam na 

delavnici predstavite vizijo razvoja svoje dejavnosti, ki je povezana z območjem morja in obale 

(bodoče potrebe in pričakovanja). 

Pogovarjali se bomo tudi o nacionalni viziji razvoja dejavnosti in rab na območju morja in obale.  

Vljudno vabljeni. 

Okvirni program delavnice z udeleženci pri urejanju prostora na lokalni ravni v okviru projekta 
SUPREME (naslovi prispevkov so delovni): 

 

12.45 – 13.00 Prihod, registracija 

13.00 – 13.05 Organizator Uvod 

13.05 – 13.20 Valentina Lavrenčič Direktiva PPN in njena 

implementacija v RS 

13.20 – 13.30 Slavko Mezek Projekt SUPREME: prispevek k 

implementaciji PPN 

13.30 – 14.00 Gregor Čok/Manca Plazar Povzetek stanja (raba, okolje, 

interakcija morje/obala) 

14.00 – 14.40 Udeleženci Razvoj dejavnosti v prihodnosti 

(dolgoročno, srednjeročno) 

14.40 – 15.00 Odmor za kavo 

15.00 – 15.40 Udeleženci Vizija (Jadran, morje pod 

jurisdikcijo RS) 

15.40 – 16.20 Udeleženci Elementi za scenarije 

16.20 – 16.30 Gregor Čok/Manca Plazar Zaključki 

 

 


