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Osnovni podatki o projektu I

Program: Evropski program sklada za pomorstvo in ribištvo 2015 / ukrep 1.2.1.3. Pomorsko 
prostorsko načrtovanje (PPN)

Trajanje projekta: 24 mesecev (januar 2017 – januar 2019)

Vrednost projekta: 1.999.996 €

Cilja projekta, ki ju bodo naslavljale aktivnosti sta:

1. Podpora izvajanju Pomorskega prostorskega načrtovanja (v nadaljevanju PPN) v državah članicah EU;

2. Izvajanje konkretnih pobud za čezmejno izvajanje PPN, med državami članicami.
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Specifični  cilji projekta I

• Razumeti dejavnike in rabe, ki vplivajo na morsko območje v vzhodnem 
Sredozemlju, njihov potencialni kumulativni vpliv na okolje in predvidene 
prihodnje trende.

• Določiti prostorske zahteve za pomorske sektorje ter ukrepe za zmanjšanje 
konfliktov in spodbujanje sinergij, vključno z večnamensko uporabo morskih 
območij, na podlagi ekosistemskega pristopa. 

• Prepoznati in obravnavati pomembne vrzeli v podatkih, spodbujati izmenjavo 
podatkov,  skupno uporabo podatkov prek portalov (npr. EMODnet, ADRIPLAN 
itd.), s poudarkom na čezmejnih področjih in vprašanjih. 
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Specifični  cilji projekta II

• Raziskati potencialne prostorske zahteve za ohranjanje morja; zlasti izzive 
čezmejnega delovanja. 

• Spodbujati mehanizme za čezmejno sodelovanje pri izvajanju MSP, ki vključujejo 
vse pomembne zainteresirane strani v načrtovanje in v perspektivi v fazi 
upravljanja. 

• Spodbujati skladno izvajanje MSP in ICZM v skladu s strategijami in protokolom 
Barcelonske konvencije ter dosledno uporabo ekosistemskega pristopa na 
regionalni / podregionalni ravni. 

• Za konkretno obravnavo lokalnih in čezmejnih vprašanj MSP na izbranih področjih 
študija primerov (severni Jadran, Dubrovačko-neretvanska županija, slovenska 
obala, severovzhodno jonsko in egejsko morje).
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Osnovni podatki o projektu II

Vodilni partner:

• CORILA: Konzorcij za vodenje raziskovalnih aktivnosti na območju Beneške lagune (ITA)

Projektni partnerji:

• Ministrstvo za infrastrukturo in promet (ITA);

• Ministrstvo za okolje, prostor in morje (ITA);

• Hrvaški zavod za prostorski razvoj (HRV);

• Regionalni razvojni center Koper (SLO);

• Program Združenih narodov za okolje,

Sekretariat Barcelonske konvencije,

Sredozemski akcijski načrt (UNEP - MAP);

• Ministrstvo za okolje in energijo (GRČ);

• Državna tehnična univerza v Atenah (GRČ);

• Univerza iz Tesalije (GRČ);

• Univerza v Atenah (GRČ).

5



Cilj pilotnega projekta je priprava gradiva za osnutek pomorskega 
prostorskega načrta (PPN). 

Vsebina pilotnega projekta je sestavljena iz štirih sklopov: 

1. Pripravljalna (predhodna) faza; 

2. Analitična faza;

3. Faza načrtovanja;

4. Priprava zaključnega poročila. 

Pilotni projekt:
slovensko morje-obala
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Pripravljalna (predhodna) faza

Pregled:

• Pravne podlage: mednarodni okvir;

• Pravne podlage: nacionalni okvir;

• Opredelitev teritorialnega okvirja: določitev meje območja študije;

• Podatki in potrebne analize za PPN;

• Udeleženci nacionalna raven/lokalna raven.
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Analitična faza

• Pregled strateških in sektorskih razvojnih potreb in omejitev;

• Pregled sedanjih rab, režimov, konfliktov/sinergij na morju in kopnem;

• Analiza stanja;

• SWOT analiza.
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Faza načrtovanja

• Določitev in opredelitev možnih scenarijev razvoja (ocena posledic)

- Opredelitev več scenarijev bodočega razvoja in vrednotenje posledic:
- A Nadaljevanje trendov,
- B Pospešen demografski/gospodarski razvoj: Transport 
- C Pospešen demografski/gospodarski razvoj: Turizem
- D Poudarjen trajnostni razvoj

• Opredelitev vizije, prednostnih področij, (širših) ciljev, ukrepov in 
kazalnikov.

- Delavnica.
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Časovnica aktivnosti participatornega načrtovanja

Delavnica z udeleženci I: 20. junij 2018

Delavnica z udeleženci II: Konec septembra/začetek oktobra 2018 (scenariji,
vizija, cilji)

Delavnica z udeleženci III: November 2018 (osnutek PPN)

Predstavitev zaključnega
poročila:

December 2018/ Januar 2019

10



Hvala za pozornost!

11


