
 

 

A K T I V N O S T I 
 

SUPREME naslavlja različne izzive pomorskega 

prostorskega načrtovanja v štirih korakih: 

 

1. ZAČETNA OCENA STANJA 

 Analiza  območja vzhodnega Sredozemlja za potrebe 

priprave PPN 

 Zagotovitev regionalne usklajenosti na temeljih 

Barcelonske konvencije in njenih protokolov 

 Razvoj konceptualne metodologije za čezmejne 

vidike PPN 

 

2. RAZVOJ SODELOVANJA PRI POMORSKEM 

PROSTORSKEM NAČRTOVANJU 

 Analiza skupnih ciljev na območju vzhodnega 

Sredozemlja  

 Vzpostavitev mehanizma za trajno in operativno 

mreženje med državami članicami na območju 

 

3. PODPORA DRŽAVAM ČLANICAM PRI 

POMORSKEM PROSTORSKEM NAČRTOVANJU 

 Prostorske potrebe, trendi v pomorskem sektorju         

in z njimi povezani kumulativni vplivi  

 Podatkovne in informacijske zahteve PPN 

 Orodja in metode za podporo procesu PPN 

 Vključevanje deležnikov 

 Opredelitev najprimernejših geografskih območij za 

pripravo PPN na državni ravni 

 Koordinacija sektorskih politik  

 Medsebojno vplivanje kopnega in morja ter odnos do 

celovitega upravljanja obalnih območij (ICZM) 

 

4. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA 

POMORSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 

   

   P A R T N E R J I 
 

  HRVAŠKA 
 Hrvatski zavod za prostorni razvoj (CISD) 

 

  ITALIJA 
 Ministrstvo za infrastrukturo in promet (MIT) 

 Ministrstvo za okolje, prostor in morje (MATTM) 

 Konzorcij za vodenje raziskovalnih aktivnosti na območju 

Beneške lagune (CORILA) 

 Univerza IUAV iz Benetk 

 CNR, Inštitut za oceanografijo (ISMAR-CNR) 

 

  GRČIJA 
 Ministrstvo za okolje in energijo (YPEN)  

 Državna tehnična univerza Atene (NTUA) 

 Univerza iz Tesalije (UTH) 

 Narodna in Kapodistrijeva univerza Atene (NKUA) 

 

  SLOVENIJA 

 Regionalni razvojni center Koper (RRC Koper) 
 

PROGRAM ZDRUŽENIH NARODOV ZA   

OKOLJE/MEDITERANSKI AKCIJSKI NAČRT 

Sekretariat Barcelonske konvencije 
 Regionalni center za informacijske in komunikacijske 

aktivnosti (INFO-RAC) 

 Regionalni center Program prednostnih aktivnosti 

(PAP/RAC) 
 

 

 

 

 

KONTAKT 

Slavko Mezek 

RRC Koper (projektni partner) 

slavko.mezek@rrc-kp.si 

http://www.msp-supreme.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt 

SUPREME 
podpora pomorskemu prostorskemu 

načrtovanju v vzhodnem Sredozemlju 

 

SUporting maritime spatial Planning in the 

Eastern MEditerranean 
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CILJI IN NAMENI 

 
SUPREME se osredotoča na dva prednostna cilja:  

 

- Podpora izvajanju pomorskega prostorskega 

načrtovanja (Direktiva 2014/89/EU) državam 

članicam EU na območju vzhodnega Sredozemskega 

morja. 

- Zasnova predloga metodologije za čezmejno PPN. 

 

Obravnavano območje vključuje Jadransko, Jonsko, 

Egejsko, ter Levantinsko morje. V projektu 

sodelujejo 4 države članice EU (Italija, Slovenija, 

Hrvaška, Grčija) ter program Združenih narodov za 

okolje/Mediteranski akcijski načrt, ki bo predvsem 

zagotavljal skladnost aktivnosti z Barcelonsko 

konvencijo. 

 

Direktiva PPN od članic zahteva pripravo 

pomorskega prostorskega načrta do leta 2021. 

Določba Direktive (11. člen) zahteva sodelovanje 

držav članic EU na skupnih morskih območjih, kar 

je ključni pogoj za učinkovito načrtovanje. Projekt 

SUPREME vzpostavlja poti za sodelovanje skozi 

preverbo nekaterih konceptov, orodij in rešitev. 

 

PPN hkrati predstavlja instrument za doseganje 

ciljev in implementacijo ukrepov, ki jih predvideva 

Strategija za Jadransko-jonsko makroregijo. 

SPECIFIČNI CILJI:  

 
1. Promocija mehanizmov za čezmejno sodelovanje pri 

izvajanju PPN, z vključevanjem vseh relevantnih deležnikov. 

 

2. Promocija ozaveščanja ter razumevanja dejavnikov in rab 

morja, ki potencialno vplivajo na morska območja, predvsem 

njihove kumulativne vplive. 

 

3. Identifikacija prostorskih potreb pomorskih sektorjev in 

predlog ukrepov za zmanjšanje konfliktov na morju ter 

promocija sinergijskih učinkov. 

 

4. Raziskati potencialne prostorske zahteve za ohranjanje 

morskega okolja, predvsem izzive za sodelovanje na čezmejni 

ravni. 

 

5. Identifikacija manka podatkov in podpora skladnosti 

podatkovnih analiz na meddržavni ravni; promocija izmenjave 

podatkov. 

 

6. Promocija skladnega izvajanja PPN in protokola ICZM 

Barcelonske konvencije ter konsistentna aplikacija  

ekosistemskega pristopa. 

 

7. Naslavljanje konkretnih izzivov PPN na izbranih območjih, 

spodbujanje in podpora razvoju PPN na ravni držav.  
 

 

 

PILOTNE ŠTUDIJE 
 

SUPREME izvaja 5 pilotnih študij: 

 

1. Severni Jadran (Italija: regije Furlanija-Julijska 

krajina, Benečija, Emilija-Romanja) 

2. Slovenska obala (Slovenija) 

3. Dubrovniško-neretvanska županija (Hrvaška) 

4. Notranje Jonsko morje – Korintski zaliv (Grčija) 

5. Mirtojsko morje (preliv Peloponez – Kreta) 

(Grčija) 

 

 

 

 


