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1. UVOD  

 

Obalno-kraška regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Obsega občine Divača, 

Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Mestno občino Koper, Piran in Sežana, po novem pa tudi občino 

Ankaran (z regijo pri razvojnih vprašanjih sodeluje tudi občina Ilirska Bistrica, tako razširjeno 

regijo imenujemo Južna Primorska). Obalno-kraška regija obsega 1.044  km2, v njej je 1.7.2013 

živelo 112.154 prebivalcev.  

 

Regionalni razvojni program (RRP) vključuje ključne analize, vizijo razvoja ter podrobnejši opis 

prioritet in ukrepov, časovni načrt za izvedbo, okvirni finančni načrt in predvidene vire 

financiranja. Opredeljeni so tudi sistemi spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja 

RRP ter informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP.  

 

V pričujočem povzetku RRP so navedeni regionalni potenciali južnoprimorske regije, njene 

razvojne prednosti in ovire, predstavljeni so vizija, strateški razvojni cilji in prioritete, opisana je 

razvojna specializacija regije. V zadnjem poglavju so predstavljeni ključni projekti regije: 

nacionalni projekti, ki imajo strateški pomen za regijo, regijski projekti strateškega pomena in 

regijski projekti nacionalnega pomena. Vsi omenjeni projekti so predstavljeni v 12. poglavju 

RRP. Pri tem poudarjamo, da navedeni projektni predlogi ne predstavljajo nabora projektov, 

pripravljenih za umestitev v prvi dogovor za razvoj regije, saj Razvojni svet južnoprimorske 

regije o tem vprašanju še ni razpravljal. Regija namreč še pričakuje potrditev RRP s strani 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

 

 

 

2. REGIONALNI POTENCIALI, RAZVOJNE PREDNOSTI IN OVIRE 

 

Obalno-kraška regija je edina slovenska regija, ki leži ob morju, s katerim so povezani ključni deli 

njenega gospodarstva. Po razvitosti se je redno uvrščala med najboljše v Sloveniji, takoj za 

osrednjeslovensko regijo, v zadnjem obdobju pa je zaostala tako za svojimi najbolj razvitimi 

sosedi čez mejo kot tudi v primerjavi s slovenskimi regijami (po indeksu razvojne ogroženosti).   

 

Največ bruto dodane vrednosti ustvari v storitvenih dejavnostih, med katerimi so najbolj 

zastopani trgovina, gostinstvo (turizem) in promet (steber je trgovsko pristanišče v Kopru), po 

drugi strani pa upada delež gradbeništva in predelovalnih dejavnosti. Pristanišče ima dobre 

perspektive za nadaljnji razvoj. Turistični sektor ima dolgo tradicijo, razvito turistično 

infrastrukturo in turistične produkte. 

 

Finančna in gospodarska kriza, predvsem pa kapitalsko izčrpavanje podjetij, so regijo prizadeli 

bolj kot nekatere druge regije, kar se kaže predvsem v visokem padcu gospodarske aktivnosti. 

Podjetja v regiji so po izgubah in zadolženosti nad povprečjem, regija je po letu 2008 izgubila 

veliko delovnih mest, upadla je stopnja delovne aktivnosti, povečala se je stopnja brezposelnosti 

(nadpovprečna je v kategoriji starejših, močno se je povečala tudi med mladimi). Težave v 

gospodarstvu, večja brezposelnost in nižje plače se posledično kažejo v nižji ekonomski moči 

prebivalstva regije in tudi v naraščanju revščine in socialne izključenosti. Regija se danes po 



 

najpomembnejših kazalcih raziskovalno-razvojnih dejavnosti (po deležu inovacijsko aktivnih 

podjetij,  izdatkih za raziskave in razvoj, po številu  zaposlenih v tej dejavnosti) uvršča v spodnjo 

polovico slovenskih statističnih regij.  

 

Ključni razvojni potenciali so geostrateška lega v povezavi s koprskim trgovskim pristaniščem in 

napovedmi prihodnjih blagovnih tokov; razvoj turistične ponudbe (vključno s športnim 

turizmom) in učinkovitejše trženje na temelju že zgrajene in nove infrastrukture ter kompetenc; 

krepitev vloge znanja in povezovanje/sodelovanje v gospodarstvu; ustvarjalni potenciali ljudi 

vključno z brezposelnimi; promocija zdravega mediteranskega sloga življenja, pridelovanje 

kakovostne hrane v povezavi z razvojem podeželja, trajnostni vzorci gospodarjenja  in življenja 

(npr. promet, energetika, prostorsko urejanja) ter kakovostno okolje, kulturna dediščina in 

narava.  

 

 

 

3. RAZVOJNA VIZIJA, CILJI IN PRIORITETE 

 

3.1.  VIZIJA 

 

Vizijo razvoja regije Južna Primorska za obdobje 2014-2020, kot so jo opredelili partnerji v 

procesu priprave dokumenta, lahko povzamemo v naslednje:  

 

Južna Primorska - Evropsko okno v svet. Regija uspešnega gospodarstva visoke kakovosti 

bivanja na temelju ustvarjalnosti ljudi in trajnostnega gospodarjenja z dobrinami. 

 

Za uresničitev vizije je nujen gospodarski preboj za preusmeritev nesprejemljivih trendov vse 

manjše stopnje zaposlenosti, povečevanja števila ljudi, ki jim grozita revščina in socialna 

izključenost, usihanja družbenih storitev, ki so ključnega pomena za kakovost življenja, in 

krepitev trajnostnih vzorcev proizvodnje, potrošnje in prostorske organizacije v regiji.  

 

Evropsko okno v svet pomeni razvoj regije, ki bo temeljil na morju in obmorski legi (tu segajo 

pomorske poti najgloblje v srednjo Evropo), pristanišču, kot vozlišču logističnih, transportnih in 

blagovnih povezav ter storitev, pa tudi na trajnostnem razvoju turizma v priobalnem in 

zalednem Krasu kot pomembnemu elementu vključevanja regije v svet.  

 

Regija se danes po najpomembnejših kazalcih raziskovalno-razvojnih dejavnosti (RRD) (po 

deležu inovacijsko aktivnih podjetij med vsemi podjetji v regiji, po bruto domačih izdatkih za 

RRD (% od regionalnega BDP), po številu  zaposlenih v RRD) uvršča med najslabše oz. v spodnjo 

polovico slovenskih statističnih regij. Eden ključnih ciljev regije v naslednjem programskem 

obdobju je vzpostavitev infrastrukture oz. krepitev dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij (RRI), 

na področjih, kjer ima regija kompetence in kapacitete, ob večji vlogi univerz (predvsem 

Univerze na Primorskem) ter v povezavi s ključnimi družbenimi, okoljskimi in tržnimi izzivi. 

 
 
 



 

3.2. STRATEŠKI RAZVOJNI CILJI REGIJE 

 

1. Konkurenčna regija  

Regija bo okrepila konkurenčnost gospodarstva, predvsem sektorjev prometa in skladiščenja,  

turizma (naravni in kulturni turizem, športni turizem, gostinstvo), predelovalnih dejavnosti ter 

inovativnih in v svet usmerjenih malih in srednjih podjetij (MSP). Koprsko pristanišče bo 

najuspešnejše pristanišče v mreži severno-jadranskih pristanišč, dobro prometno povezano s 

svojim zaledjem, vodilno po inovativnosti in skrbi za okolje. Turizem bo v svetu prepoznaven po 

integralnih in tematskih turističnih proizvodih, ki vključujejo tudi naravne in kulturne danosti, z 

uveljavljenimi trženjskimi znamkami za območji Krasa in Slovenske Istre, s pomembno 

usmeritvijo v zeleni in kulturni turizem. 

 

2. Ustvarjalna, inovativna regija 

Razvoj regije bodo podpirali centri znanja. Na področju RRI bo vzpostavljeno oz. okrepljeno 

sodelovanje med znanstveno-raziskovalnimi institucijami, univerzami in gospodarstvom, 

sodelovanje med podjetji (grozdenje) ter njihovimi združenji. 

 

3. Ljudem prijazna, vključujoča regija  

Dosežena bo relativno visoka raven socialne vključenosti in nizkega tveganja revščine, predvsem 

z raznovrstno ponudbo delovnih mest. Pri tem bodo ključni: učinkovita infrastruktura za razvoj 

podjetništva, krepitev usposobljenosti za trg dela, podjetnosti in podpora inovativnim oblikam 

zaposlovanja, vključno s socialnim podjetništvom ter podporne storitve socialnega varstva. 

Okrepili bomo različne oblike storitev za otroke, mlade, za ljudi s posebnimi potrebami, za 

starejše, kot tudi programe na področju zdravja, kulture. 

 

4. Regija z razvitim podeželjem in trajnostnim gospodarjenjem z naravnimi in kulturnimi 

dobrinami 

Regija bo okrepila pridelavo visokokvalitetne hrane, vključno s hrano iz morja (ribištvo, 

marikultura, solinarstvo), ob večji vlogi znanja in s širokim povezovanjem proizvajalcev. 

Kakovostna, v regiji pridelana hrana bo pomemben element pri razvoju turizma, pa tudi 

kakovosti življenja prebivalcev. Razvoj podeželja bo vključeval ukrepe za varstvo in razvoj 

kulturne dediščine, ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti.  

 

5. Regija  s trajnostnim gospodarjenjem z energijo, okoljem, prostorom 

Regija bo okrepila sistem trajnostne mobilnosti, dogradila infrastrukturo za varstvo okolja, 

močno izboljšala učinkovitost rabe energije in zagotovila večji delež obnovljivih virov energije, 

izboljšala prostorsko načrtovanje in upravljanje s prostorom. Svoje urbane potenciale bo 

globalno okrepila s sodelovanjem s sosednjimi mesti, tudi v čezmejnem prostoru. 

 

 

3.3. PRIORITETE RAZVOJA REGIJE  

 

PRIORITETA 1: KREPITEV KONKURENČNOSTI GOSPODARSTVA IN ZAPOSLOVANJE 

 

Cilja prioritete sta višja konkurenčnost ključnih sektorjev v regiji (transportno-logističnega, 

turizma, vključno s kulturnim turizmom, predelovalnih dejavnosti) in porast bruto dodane 



 

vrednosti na zaposlenega v regiji kot rezultat tega. Dosežena bosta z razvojem glavnih 

gospodarskih panog regije, to so transporta-logistike, predelovalnih dejavnosti in turizma. 

Država bo izvedla ukrepe - izgradnjo manjkajoče transportne infrastrukture. Večja bo vloga 

znanja v ključnih dejavnostih, pri podpori obstoječim MSP (grozdenje, internacionalizacija) ter 

spodbujanju nastajanja novih podjetij, predvsem v perspektivnih dejavnostih na temelju znanja. 

Poseben ukrep bo namenjen vzpostavitvi centrov znanja (na področjih logistike, turizma in 

kmetijstva-podeželja ter zdravstvene preventive, obnovljivih virov in zdravega bivanjskega 

okolja), ki bodo povezali akterje univerze in raziskovalne inštitute, podjetja, podporne 

inštitucije, stanovska združenja in ostale razvojne akterje v širšem prostoru. Krepitev 

podjetništva in novonastala inovativna podjetja s tržnim potencialom bodo prispevala k širitvi 

ekonomske baze in novim delovnim mestom. Vzpostavljeni bodo boljši pogoji tudi za nova 

podjetja iz naslova neposrednih tujih investicij. Del ukrepov bo usmerjenih v razvoj turizma, 

predvsem v tesnejše sodelovanje akterjev in z vključevanjem kulturne in naravne dediščine – 

vzpostavitev Regijske destinacijske organizacije in njenih funkcij pri strateškem in operativnem 

načrtovanju, razvoju novih produktov, marketingu, razvoju kadrov, pa tudi pri vzpostavitvi 

turistične infrastrukture in obnovi ter oživljanju kulturne dediščine. Tu sta pomembna 

predvsem dva projekta: Vzpostavitev atraktivne promenade ob celotni slovenski obali in širitev 

ponudbe trajnostnih turističnih storitev v povezavi z njo ter vzpostavitev geoparka Kras. Zadnji 

sklop ukrepov je namenjen spodbujanju zaposlovanja in usposabljanja za delo.  

 

 

PRIORITETA 2: KREPITEV KVALITETE ŽIVLJENJA IN VKLJUČUJOČA DRUŽBA 

 

Ukrepi in aktivnosti znotraj te prioritete so usmerjeni v izboljšanje pogojev za življenje različnih 

kategorij prebivalstva regije, tako najmlajših, vključenih v vrtce in osnovne šole, mladine, kot 

tudi ostarelega prebivalstva in ranljivih ciljnih skupin. Prav tako so aktivnosti usmerjene v 

krepitev zdravja in aktivnega načina življenja vsega prebivalstva. V to prioriteto sodijo tudi 

aktivnosti zagotavljanja ustreznejših stanovanjskih pogojev prebivalstva regije. Zaradi 

pomembnih socialnih učinkov, vključno z zaposlitvenimi možnostmi (kreativne industrije), ki jih 

ima kultura na prebivalstvo, so v tej prioriteti zajeti tudi ukrepi in aktivnosti, ki stremijo k 

trajnejšem razvoju kulturne ponudbe in dostopnosti kulture nasploh. Z aktivnostmi in 

investicijami na različnih področjih družbenega življenja (otroško varstvo, šolstvo, zdravje, 

kultura in šport) in z izvajanjem programov za različne ciljne skupine (starejši, invalidi, mladi, 

ranljive skupine, osebe s težavami v duševnem zdravju) bomo izboljšali pogoje za življenje 

prebivalstva regije.  

 

 

PRIORITETA 3: RAZVOJ PODEŽELJA IN TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z NARAVNIMI IN 

KULTURNIMI DOBRINAMI 

 

Prioriteta vsebuje programe: Ohranjanje narave in biodiverzitete, Sonaravno kmetijstvo, Razvoj 

podeželja in Razvoj ribištva. Glavni cilj programa Ohranjanje narave in biodiverzitete je 

prispevati k ugodnemu stanju ciljnih zavarovanih vrst in habitatnih tipov ter razvoju dejavnosti 

na območjih Nature 2000, ki temeljijo na aktivnem ohranjanju narave in kulturne dediščine, 

povezane z naravo. Ukrepi bodo usmerjeni na območje Krasa z Brkini in območje Slovenske 

Istre. Predvideni so ukrepi za razvoj turistične, parkovne infrastrukture ter prenova objektov 

kulturne dediščine. To bo povečalo privlačnost območij in vzpostavilo pogoje za razvoj 



 

dejavnosti, predvsem zelenega turizma in kmetijstva. Obenem bo ukrep prispeval k zmanjšanju 

pritiska na naravo in ogrožene habitate. Na območjih Natura 2000 bomo podprli celostno 

upravljanje, prilagojeno pogojem varovanih območij. Zato bomo na območju Krasa vzpostavili 

upravljanje v okviru geoparka Kras, ki bo usmerjeno v razvoj specifičnih naravnih potencialov 

ob upoštevanju omejitev varovanega območja. Tudi na območju Slovenske Istre (območje 

Dragonje) bomo podprli participativno celostno upravljanje. 

 

Program Sonaravno kmetijstvo izpostavlja pomen integralnega pristopa in krepitve sodelovanja 

akterjev kmetijstva, ribištva in turizma, ob podpori znanstveno raziskovalne sfere na drugi 

strani. V okviru ukrepa Krepitev vloge znanja bomo povezali akterje v inovacijsko partnerstvo, ki 

bo usmerjalo raziskovanje in spodbujalo aplikacijo rezultatov v praksi. Okrepili bomo vlogo 

Centra mediteranskih kultur za dvig sektorja na višjo strokovno raven:  pri uvajanju standardov 

kakovosti, certificiranju in nadzoru, pri povezovanju proizvajalcev, promocijskih aktivnostih, 

raziskovalno-razvojnih dejavnostih ter izobraževanju, na vseh ravneh. Spodbujali bomo različne 

vrste povezovanja (med proizvajalci samimi, s potrošniki, z zadrugami) za večjo 

profesionalizacijo, za večjo kakovost ter večjo tržno uspešnost proizvodnje. Ukrep Krepitev 

naravnih potencialov bo usmerjen predvsem v dolgoročno zagotavljanje zadostnih količin vode, 

v pripravo strokovnih podlag, projektno-tehnične dokumentacije in izvedbo projektov 

namakanja.   

 

 

PRIORITETA 4: INFRASTRUKTURA, OKOLJE IN TRAJNOSTEN PROSTORSKI RAZVOJ 

 

Prioriteta obsega programe Prometna infrastruktura, trajnostna mobilnost; Trajnostna 

energetika; Infrastruktura za varstvo okolja (komunalne odpadne vode, komunalni odpadki), 

Oskrba s pitno vodo; Podporne storitve za prostorsko načrtovanje; Trajnostni razvoj urbanega 

somestja.  

 

Cilja programa Prometna infrastruktura, trajnostna mobilnost sta dva: zagotoviti potrebno 

prometno infrastrukturo za uspešen razvoj gospodarstva (pristojnosti države) ter krepiti 

trajnostne oblike mobilnosti kot cenejše in okolju prijaznejše.  Prvi ukrep bo vključil projekte 

prometne infrastrukture, ki bodo del celovite Resolucije o nacionalnem programu razvoja javne 

prometne infrastrukture. Drugi ukrep Trajnostna mobilnost je usmerjen v vzpostavitev 

učinkovitega sistema trajnostne mobilnosti, ki bo izhajal iz regionalnega pristopa in zajema 

aktivnosti na ravni strateškega, prostorskega načrtovanja, pripravo tehnične dokumentacije in 

izvedbo projektov, pa tudi podpornih aktivnosti, kot so vzpostavitev centra za mobilnost, 

krepitev javnega prometa, informatizacija, promocijske aktivnosti ipd.  

 

Program trajnostna energetika vključuje ukrep Učinkovita raba energije, ki obsega energetske 

sanacije javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti ter projekte sanacije javne razsvetljave in 

podporne aktivnosti. Vlaganja bodo zmanjšala stroške za energijo, oživila gradbeništvo, 

zmanjšala ogljični odtis. Ukrep Potenciali alternativnih in obnovljivih virov energije bo obsegal 

pripravo strokovnih podlag za oceno potenciala za energetsko izrabo toplote morja in 

geotermalnega vira oz. potencialno zanimivih virov ter pripravo študije izvedljivosti (tehnične 

možnosti izrabe ter ekonomičnost postavitve elektrarne). Izvajal se bo projekt plinifikacija 

Obale.   

 



 

Program Infrastruktura za varstvo okolja bo v okviru ukrepa Odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih voda podprl izvajanje investicij operativnih programov za aglomeracije nad 2000 PE 

ter podprl sanacijo dotrajanih kanalizacijskih omrežij v obalnih mestnih središčih.  

 

Cilj programa Oskrba s pitno vodo je zagotovitev dolgoročno varne, redne in cenovno ugodne 

oskrbe s kvalitetno pitno vodo na področjih Krasa, Brkinov, Ilirske Bistrice in Obale za 

naslednjih 30 let. 

 

Podporne storitve za prostorsko načrtovanje:  aktivnosti bodo usmerjene v izboljšanje razvojnih 

potencialov in večjo konkurenčnost čezmejne urbane mreže, okrepljene bodo dejavnosti za 

pripravo strateških projektov regijskega pomena. Vzpostavljeno bo tesnejše sodelovanje pri 

pripravi strokovnih podlag, investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za ključne 

regijske projekte,  kar bo med drugim znižalo stroške in okrepilo usmerjenost k skupnim ciljem 

v regiji. Podprli bomo sodelovanje akterjev v mestnih jedrih za njihovo oživitev in izboljšanje 

privlačnosti tako za prebivalce kot za turiste. Vzpostavljeno bo integralno upravljanje z obalnim 

območjem, pripravljeni bodo prostorski dokumenti za morje (na podlagi pred kratkim sprejete 

Direktive o prostorskem načrtovanju morja) in obalni pas. Območje potrebuje usklajeno 

prostorsko zasnovo za obalno somestje Koper-Izola-Piran, ki bi izpostavila usklajeno 

načrtovanje in urejanje ključnih prostorskih vsebin. Ena takih je ureditev ožjega obalnega pasu. 

Cilj je ureditev promenade vzdolž celotne slovenske obale, ob kateri bodo nanizani projekti v 

povezavi z razvojem turizma, ohranjanjem kulturne dediščine, rekreacije, varstva narave, 

trajnostne mobilnosti, urbane prenove, s tem se bodo odprle nove zaposlitvene možnosti.  

 

 

 

4. RAZVOJNA SPECIALIZACIJA REGIJE 

 

Najpomembnejše dejavnosti v regiji so transport - logistika, predelovalne dejavnosti ter turizem. 

Navedene dejavnosti izstopajo po ustvarjeni bruto dodani vrednosti in po številu zaposlenih v 

dejavnostih.    

 

Regija bo zato v naslednjem programskem obdobju okrepila dejavnosti RRI, na področjih, kjer 

ima kompetence in kapacitete, ob večji vlogi univerz (predvsem Univerze na Primorskem) ter v 

povezavi s ključnimi družbenimi, okoljskimi in tržnimi izzivi. Kjer je to potrebno, bo tudi 

vzpostavila za to potrebno infrastrukturo.  

 

V RRP smo identificirali naslednje ključne družbene, okoljske in tržne izzive: transport, logistika, 

trajnostni turizem, pridelava in trženje kakovostne hrane, zdrav življenjski slog, pametna okolja 

(pametna mesta, pametno pristanišče, pametna skupnost), trajnostna energija (URE, OVE), 

trajnostna mobilnost in raba obnovljivih materialov za zdravo bivanjsko okolje. 

 

K izvajanju Strategije pametne specializacije (SPS) bo regija prispevala s tem, da bo okrepila 

zmogljivosti in vzpostavila/okrepila infrastrukturo za ustvarjalno uporabo znanja ter podprla 

učinkovitost podjetniških vlaganj v RRI, usmerjeno v celovite rešitve, od ponudbe 

proizvodov/storitev do netehnoloških vsebin (poslovni modeli, organizacijske in procesne 

inovacije, oblikovanje).  

 



 

Spodbujali bomo povezovanje ključnih partnerjev (podjetij/ostalih RRI subjektov) za doseganje 

kritične mase – tako v regiji, na nacionalni ravni ter v čezmejnem prostoru, pa tudi širše, na ravni 

EU.  

 

Vzpostavili oz. okrepili bomo naslednje strukture za krepitev RRI na ključnih problemskih 

področjih: 

 

Transport, logistika, trajnostna mobilnost SIT – Slovenski inštitut tehnologij 

Trajnostni turizem RDO – Regionalna destinacijska organizacija 

Pridelava in trženje kakovostne hrane CMK – Center mediteranskih kultur 

Zdrav življenjski slog Univerza na Primorskem 

Pametna okolja Grozd IKT (pametna mesta, pametno 

pristanišče…) 

Obnovljivi materiali in zdravo bivanjsko 

okolje 

Univerza na Primorskem 

 

 

 

5. KLJUČNI PROJEKTI REGIJE 

 

5.1. NACIONALNI PROJEKTI, KI IMAJO STRATEŠKI POMEN ZA REGIJO 

 

1) Železniški tir Koper – Divača 

2) Pristaniška infrastruktura (podaljšanje pomola I - za potrebe rasti kontejnerskega 

prometa; nadgradnja operativnih obal in priveznih mest v bazenu II in III; druga 

povezovalna infrastruktura znotraj območja pristanišča) 

3) HC Koper – Dragonja, HC Jagodje – Lucija 

4) AC od Postojne/Divače proti Hrvaški (oz. Jelšanam) 

5) Zagotavljanje kvalitetne in cenovno ugodne vode v regiji 

 

Utemeljitev potrebnosti projektov z vidika doseganja želenega razvoja regije 

 

Ad. 1) in 2) Železniški tir Koper – Divača in Pristaniška infrastruktura (podaljšanje 

pomola I za potrebe rasti kontejnerskega prometa; nadgradnja operativnih obal in 

priveznih mest v bazenu II in III; druga povezovalna infrastruktura znotraj območja 

pristanišča) 

 

Najpomembnejša gospodarska dejavnost v regiji in temelj bodočega razvoja je transport – 

logistika, s trgovskim pristaniščem Koper. Dejavnost transport - logistika je v letu 2012 

prispevala kar 29,2 % vse dodane vrednosti v regiji, ob tem da je zaposlovala 22,1 % vseh 

zaposlenih. Ustvari kar trikrat višjo bruto dodatno vrednost v regiji, kot jo ta dejavnost v 

povprečju v Sloveniji. Perspektive rasti trgovine med Azijo in Evropo (po poti skozi Sueški 

prekop) so zelo dobre. Posledično se pričakuje rast obsega pretovora v Luki Koper. Ta naj bi se 

po projekcijah povečal s sedanjih 16 mio ton (brez transhipmenta) do leta 2030 na 33 mio ton 

(realistični scenarij). Do leta 2030 naj bi se okrog 62 % celotnega pretovora v Luki Koper 



 

prepeljalo na trge zalednih držav prek železnice. Če ne bo prišlo do izgradnje drugega tira na 

progi Koper – Divača in do pravočasnih vlaganj v pristaniško infrastrukturo, bo prišlo do 

preusmerjanja blagovnih tokov bodisi v druga pristanišča ter na italijansko železniško omrežje 

oz. na slovensko avtocestno omrežje, s tem pa ne bo izrabljena ključna razvojna priložnost 

regije.1 Izgradnja drugega železniškega tira  ter pravočasna vlaganja v pristaniško infrastrukturo 

so zato ključnega pomena za uspešen razvoj regije.  

 

Ad. 3)  in 4)  HC Koper – Dragonja, HC Jagodje – Lucija in AC Postojna/Divača - Jelšane 

 

V regiji avtocestno omrežje še ni popolnoma dokončano. Manjkajo še odseki hitrih cest na Obali 

in AC odsek od Postojne/Divače proti Hrvaški (oz. Jelšanam). Izgradnja AC od Postojne/Divače 

proti Hrvaški (oz. Jelšanam) je v interesu regije. AC bo izboljšala povezanost predvsem območja 

Ilirske Bistrice s centrom Slovenije in hrvaško Reko, kar bo imelo pozitivne učinke tako na 

gospodarstvo območja, prometno varnost, okolje, življenjske pogoje v naseljih ob sedanji državni 

cesti Postojna-Jelšane.  

 

Dokončanje omrežja HC na območju obalnih občin bo imelo pozitivne učinke, pri čemer je iz 

vidika regionalnega razvoja potrebno izpostaviti tudi naslednje:  

 Omrežje HC mora zagotoviti razbremenitev najbolj dragocenega obalnega prostora 

tranzitnega prometa. Zato se mora HC Jagodje-Lucija končati v Luciji in do hrvaške meje 

potekati kot 2-pasovna cesta nižjega ranga. Ta HC cesta ne sme prevzeti tranzitnega 

prometa proti Hrvaški.  

 HC Koper – Dragonja je tista, ki naj prevzame tranzit proti hrvaški Istri. Zato mora biti 

dokončana čim prej, sicer bo tranzit proti Hrvaški stekel po cesti Koper-Lucija in 

povzročil mnoge negativne posledice v obalnem pasu (prometno preobremenjenost, 

okoljsko onesnaženje, degradacijo območja ipd).  

 Ker je turizem kot ena ključnih gospodarskih panog v regiji močno odvisen tudi od 

kakovosti okolja/prostora, bi lahko napačen koncept zasnove in termina izvedbe v 

precejšnji meri nevtraliziral pozitivne učinke same izgradnje.   

 

Ad. 5)  Zagotavljanje kvalitetne in cenovno ugodne vode v regiji 

 

V regiji ni zadovoljivo rešeno vprašanje zagotavljanja dolgoročne varne oskrbe s kvalitetno pitno 

vodo. Obalni del regije se posebej v sušnih obdobjih (med turistično sezono) sooča s 

pomanjkanjem pitne vode. Nekatera območja preostalega dela regije se oskrbuje s pitno vodo 

preko hidravlično neustreznega vodovodnega sistema, nekatera območja pa še sploh niso 

povezana na varno in nadzorovano vodovodno omrežje. Regija tudi nima zagotovljenih 

zadostnih količin vode za kmetijstvo.  

 

Vprašanje oskrbe s kakovostno pitno vodo je predpogoj nadaljnjega razvoja oz. celo ohranitve 

sedanje ravni razvoja regije. 

 

S projektom Oskrba prebivalcev s pitno vodo Obale in Krasa bi povezali tri vodovodne sisteme 

(kraškega, ilirskobistriškega in obalnega) v skupen in varen oskrbovalni sistem ter s povečanjem 

kapacitete črpanja na vodnem viru Klariči, s povečanjem pretočnosti transportnih cevovodov iz 

                                                             
1   Jože P. Damjan, Koristi in stroški povečane dinamike pretovora iz Luke Koper prek slovenskega ozemlja. 



 

Klaričev in Ilirske Bistrice do stične točke na Rodiku, s sanacijo hidravlično najbolj neustreznih 

vodovodnih odsekov ter z izgradnjo novih vodovodnih odsekov zagotovili zadostne količine 

pitne vode v celi regiji za nadaljnjih 30 let.  

 

 

5.2.  REGIJSKI PROJEKTI STRATEŠKEGA POMENA 

 

 

PRIORITETA 1: KREPITEV KONKURENČNOSTI GOSPODARSTVA IN ZAPOSLOVANJE 

 SIT – Slovenski inštitut tehnologij (vrednost: 12,7 mio EUR) 

 Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih  materialov in 

zdravega bivanjskega okolja (vrednost: do 60,0 mio EUR) 

 Tehnološki center in platforma za razvoj pametnega okolja (smart community) 

(vrednost: 10,3 mio EUR) 

 Integrirane storitve za MSP (vrednost: 5,3 mio EUR) 

 Izgradnja poslovne cone oz. ekološke poslovne cone z južno obvoznico v mestu Sežana 

(vrednost: 3,9 mio EUR) 

 Središče za oblikovanje in obdelavo kamna: Kamnoseško-razvojno izobraževalni center 

Krasa (vrednost: 1,6 mio EUR) 

 MIC - Medpodjetniški izobraževalni center  (vrednost: 4,3 mio EUR) 

 REKACE – Regijski karierni center (vrednost: 2,8 mio EUR) 

 Garancijska shema – Regionalni razvojni sklad Južna Primorska (vrednost: 18,0 mio 

EUR) 

 Sofinanciranje razvojnih projektov za nastajanje novih start-up podjetij in inovativnih 

proizvodov ter spodbujanje njihove globalne rasti (vrednost: 1,8 mio EUR) 

 

 

PROGRAM: RAZVOJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA 

 Infrastruktura Geoparka Kras (vrednost: 3,8 mio EUR) 

 Pomorski potniški terminal Koper (Cruise Slovenia) (vrednost: 3,0 mio EUR) 

 Regionalna destinacijska organizacija (vrednost: 2,8 mio EUR) 

 Sonaravna ureditev obalnega pasu: Ureditev obale Koper-Izola (vrednost: 6,8 mio EUR) 

 Sonaravna ureditev obalnega pasu: Ureditev pešpoti med Lucijo in Sečovljami, ureditev  

privezov v kanalu Sv. Jerneja (vrednost: 3,0 mio EUR)  

 Sonaravna ureditev obalnega pasu: Ureditev skladišč soli v Portorožu (vrednost: 4,8 mio 

EUR) 

 Projekt golf igrišče Portorož v Sečovljah (vrednost: 7,7 mio EUR) 

 

 

PRIORITETA 2: KREPITEV KVALITETE ŽIVLJENJA IN VKLJUČUJOČA DRUŽBA 

 Sredozemski življenjski slog – Vzvod zdravja (vrednost: 15,0 mio EUR) 

 Ustvarjalno središče Slovenske Istre (vrednost: 4,8 mio EUR) 

 Mreža storitev za starejše in invalide - Medgeneracijsko skupnostno središče (vrednost: 

3,3 mio EUR) 

 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Primorske (vrednost: 1,2 mio EUR) 



 

 Družinski center - programi za otroke, mladostnike in starše (vrednost: 2,8 mio EUR) 

 Mreža bivalnih kapacitet z nastanitveno podporo za ranljive skupine (vrednost: 8,0 mio 

EUR) 

 Center za mentalno zdravje (vrednost: še ni opredeljena) 

 

 

PRIORITETA 3: RAZVOJ PODEŽELJA IN TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z NARAVNIMI IN 

KULTURNIMI DOBRINAMI 

 Center Mediteranskih kultur (vrednost: 13,5 mio EUR) 

 Natura 2000: Razvoj z naravo v porečju Dragonje (vrednost: 2,0 mio EUR) 

 Natura 2000: Upravljanje geoparka Kras (vrednost: 1,5 mio EUR) 

 Regionalni program namakanja kmetijskih zemljišč in izvedba prioritetnih investicij 

(vrednost: še ni opredeljena) 

 

 

PRIORITETA 4:  INFRASTRUKTURA, OKOLJE IN TRAJNOSTEN PROSTORSKI RAZVOJ 

 Izboljšanje dostopnosti na območju pristanišča – nov(i) vhod(i) (vrednost: 11,0 mio 

EUR) 

 Trajnostna mobilnost – Vzpostavitev sistema trajnostne mobilnosti (vrednost: 20,8 mio 

EUR) 

 Regionalna mreža in  sanacije javnih stavb in razsvetljave v lasti lokalnih skupnosti 

zaradi večje energetske učinkovitosti (vrednost: 42,0 mio EUR) 

 Infrastruktura za čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode (vrednost: 34,8 mio 

EUR) 

 Oskrba s pitno vodo (vrednost: še ni opredeljena) 

 Trajnostni prostorski razvoj čezmejne urbane mreže (vrednost: 1,8 mio EUR) 

 Mestni marketing - Grozd ponudnikov za oživitev starih mestnih jeder (vrednost: 1,7 mio 

EUR) 

 Sonaravna ureditev obalnega pasu: Integralno upravljanje in priprava prostorske 

dokumentacije (vrednost: 1,1 mio EUR) 

 Tehnična podpora za pripravo regijskih projektov (vrednost: 1,5 mio EUR) 

 

 

5.3.  REGIJSKI PROJEKTI NACIONALNEGA POMENA  

 

 Regijska štipendijska shema (vrednost: 2,0 mio EUR) 

 Podjetno v svet podjetništva (vrednost: 5,0 mio EUR) 

 Garancijska shema – Regionalni razvojni sklad Južna Primorska (vrednost: 18,0 mio 

EUR) 

 Sofinanciranje razvojnih projektov za nastajanje novih start-up podjetij in inovativnih 

proizvodov ter spodbujanje njihove globalne rasti (vrednost: 1,8 mio EUR) 

 Spodbujanje socialnega podjetništva, zaposlovanja in kreativnosti v slovenskih regijah 

(vrednost: še ni opredeljena) 

 Podpora manjšim projektom NVO (vrednost: 2,0 mio EUR) 

 Regionalna destinacijska organizacija (vrednost: 2,8 mio EUR) 



 

 Regionalno prostorsko načrtovanje – trajnostni razvoj Slovenije  (vrednost: cca. 0,5 mio 

EUR) 

 Trajnostna mobilnost - Vzpostavitev sistema trajnostne mobilnosti (vrednost: 20,8 mio 

EUR) 

 

 



 

 PRILOGA 1 

 

Seznam projektov



PRIORITETA 1: KREPITEV KONKURENČNOSTI GOSPODARSTVA IN ZAPOSLOVANJE 

 

Zap.št. Naziv projekta Nosilec projekta in 

partnerji 

Vrednost 

projekta (v EUR) 

Vir financiranja Časovni načrt projekta Prioriteta in ukrep, v katera se 

uvršča projekt 

1. SIT – Slovenski inštitut 

tehnologij 

Nosilec projekta: 

Univerza na Primorskem  

Potencialni partnerji: 

Luka Koper, MO Koper, 

podjetja, UIP, RRC Koper 

12.716.000 ESRR, 
Čezmejni, 
Transnacionalni, 
Medregionalni 
programi, 
Zasebni viri. 

2015-2020 Program 1: Krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva 
Ukrep 1: Raziskave, razvoj in 
inovativnost za rast konkurenčnosti 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta:  

Za slovensko gospodarstvo so značilna nizko ali srednje tehnološka podjetja, zato je prestrukturiranje panog v smeri ustvarjanja višje dodane vrednosti z boljšim izkoriščanjem 
in upravljanjem ustvarjene intelektualne in industrijske lastnine (avtorske in sorodne pravice, patenti, modeli, blagovne in storitvene znamke, geografske oznake) nujen korak 
za večjo konkurenčnosti v domačem in mednarodnem prostoru. 
Ustanovitev Slovenskega Inštituta Tehnologij, ki bo prevzel vodilno vlogo razvojnega centra v JZ Sloveniji za tehnološki preboj Primorske. Vloga SIT bo določanje razvoja na 

prioritetnih tehnoloških področij in zagotavljanje horizontalnega povezovanja v celotni verigi razvoja znanja, ki se izvaja na temelju strateškega partnerstva med 

gospodarstvom in akademsko sfero.  

Že v teku projekta bodo vzpostavljeni pogoji za učinkovito samo-financiranje, in sicer na podlagi kombiniranja različnih virov sredstev iz nacionalnih, regionalnih in evropskih 
raziskovalnih ter razvojnih programov, javno-zasebnih partnerstev in neposrednih sodelovanj z gospodarstvom.  
V okviru projekta je predvideno oblikovanje specializiranih razvojnih jeder znotraj centra, v katerih bodo delovali vrhunski domači in mednarodni strokovnjaki iz akademskega 

in poslovnega okolja. 

Vizija projekta je vzpostaviti propulzivno raziskovalno-tehnološko in inovacijsko okolje, ki bo povezovalo raziskovalni in inovacijski potencial regije in ga dolgoročno umestiti v 

Evropsko raziskovalno infrastrukturo, s poudarjeno komponento sodelovanja z gospodarstvom za podporo gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Strateški cilj je 

oblikovanje stalne razvojno-tehnološke in inovacijske platforme v obliki razvojnega centra za uspešno upravljanje znanja in izboljšanje inovacijskega sistema v regiji. V SIT bo 

ustvarjeno okolje, spodbudno za nastajanje vrhunskih tehnologij - povezanih z morjem in drugimi aktualnimi družbenimi izzivi. 

Ciljna skupina: raziskovalci in inovatorji, podjetja, študenti 

Nameni in cilji:  

- vzpostavitev policentričnega modela znanstveno-tehnološkega razvoja v regiji, ki temelji na povezanosti raziskovalne in inovacijske dejavnosti,  
- ustvariti kakovostna in konkurenčnejša delovna mesta, 
- razvoj mednarodnega podiplomskega študija, ki temelji na naravoslovju in tehniki, 
- vključitev SIT v Evropsko raziskovalno infrastrukturo, 
- v okviru SIT ustanovitev odcepljenega visokotehnološkega podjetja, 
- povečanje zasebnega vlaganja v RR v regiji, 
- povečanje prihodkov od sodelovanja z gospodarstvom in intelektualne lastnine, 
- vzpostavljen sistem upravljanja pravic intelektualne lastnine, 
- povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja z ureditvijo Ekonomske cone v Kopru in izboljšanjem pogojev za opravljanje dejavnosti, 

predstavitvenih orodij ter realizacija vseh ostalih dosežkov predvidenih v spodaj prikazanih aktivnostih projekta. 

Opis aktivnosti:  

- pripravljalna faza: strateški in izvedbeni dokumenti, organizacijske strukture, priprava dokumentacije), 
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- vzpostavitev inštituta, sodelovanje s podjetji, RR aktivnosti, 
- rast SIT, prenos in implementacija podpore razvoja novih tehnologij v srednjih in malih podjetjih ter Univerzitetna knjižnica UP,  trajna povezava z gospodarstvom, vpetost v 

globalne raziskovalne in razvojne trende in aktivno partnerstvo. 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

Kvalitativni kazalniki: 
- ustanovljen SIT in sprejeti in potrjeni strateški in izvedbeni dokumenti, 
Kvantitativni kazalniki: 
- število zaposlenega visokokvalificiranega kadra (slovenski in tuji strokovnjaki, 
- sredstva od sodelovanja z gospodarstvom (raziskovalni projekti),  
- mednarodna mobilnost visokokvalificiranega in podpornega osebja, 
- število skupnih RR projektov gospodarstva in znanstveno- raziskovalnih institucij, 
- število ustanovljenih Spin-off podjetij, 
- število ustvarjenih novih delovnih mest (na regijo in na ravni RS), 
- število vloženih nacionalnih in mednarodnih patentnih prijav na patentni urad, ki so opravili popoln preizkus patentne prijave, 
- število odobrenih in prodanih patentov, 
- število inovacij, 
- število blagovnih znamk na trgu. 
Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

2. Center odličnosti za 

raziskave in inovacije 

na področju 

obnovljivih materialov 

in zdravega 

bivanjskega okolja 

(InnoRenew CoE) 

Nosilec projekta: 

Univerza na Primorskem  

Partnerji: Fraunhofer 

Institute for Wood 

Research – Wilhelm-

Klauditz-Institut, Univerza 

v Mariboru, Zavod za 

varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, Zavod 

za gradbeništvo Slovenije, 

Inštitut za celulozo in 

papir, Zavod E-Oblak, 

Nacionalni inštitut za 

javno zdravje ter 

Regionalna razvojna 

agencija Ljubljanske 

urbane regije 

Potencialni partnerji: 

Luka Koper, MO Koper, 

podjetja, UIP, RRC Koper 

Do 60.000.000 H2020 Widespread, 
Operativni program 
za izvajanje 
Evropske kohezijske 
politike v obdobju  
2014 -2020, 
Transnacionalni, 
Medregionalni 
programi, 
Zasebni viri. 

2016-2021 Program 1: Krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva 
Ukrep 1: Raziskave, razvoj in 
inovativnost za rast konkurenčnosti 
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Opis 

projekta 

Povzetek projekta:  

Namen projekta je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja ter z njegovim 

delovanjem omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Izkoriščujoč raznoliko znanje in veščine partnerjev konzorcija, ter 

partnerstvo z mentorskim inštitutom Fraunhofer WKI, bo InnoRenew CoE razvijal nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije. 

Ciljna skupina: raziskovalci in inovatorji, podjetja, študenti 

Nameni in cilji:  

Glavni cilj - Izvajanje raziskav in inovacij na področju pametnega, trajnostnega in sodobnega grajenega okolja za vse generacije ter s tem omogočiti transformacijo Slovenije v 
družbo osredotočeno na: trajnostni razvoj, ciklično gospodarstvo, blaginjo ljudi ter uporabo njenih obnovljivih virov. 
Osnovni cilji: 

 Izboljšanje kakovosti in pomembnosti znanstvenega dela na področju obnovljivih materialov 
 Tesno sodelovati z gospodarstvom in javnostjo  
 Izboljšati sprejemanje ter uporabo temeljnih in aplikativnih raziskav v industriji 
 Razviti nove izdelke, tehnologije in storitve 
 Z novimi načrti upravljanja inovacij izboljšati njihovo uvajanje v industrijsko prakso 
 Razvoj novih podjetij in razvoj novih ali izboljšava obstoječih poslovnih modelov ter modelov upravljanja 
 Spremljanje inovacijske dejavnosti v industriji obnovljivih materialov 
 Okrepiti mednarodno sodelovanje in mobilnost med znanstveniki, raziskovalci in študenti 
 Podpora državnim in drugim vladnim organom pri izvajanju njihove službe 

 
Opis aktivnosti:  

- pripravljalna faza: strateški in izvedbeni dokumenti, organizacijske strukture, priprava dokumentacije), 
- vzpostavitev inštituta, sodelovanje s podjetji, RR aktivnosti, 
- Rast InnoRenew, prenos in implementacija podpore razvoja novih tehnologij v srednjih in malih podjetjih, trajna povezava z gospodarstvom, vpetost v globalne raziskovalne in 

razvojne trende in aktivno partnerstvo. 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

Kvalitativni kazalniki:  
- ustanovljen Centra odličnosti InnoRenew CoE in sprejeti in potrjeni strateški in izvedbeni dokumenti, 
- vzpostavljena infrastrukture centra odličnosti InnoRenew CoE, 
- izvedeni projekti. 
Kvantitativni kazalniki: 
- število zaposlenega visokokvalificiranega kadra (slovenski in tuji strokovnjaki, 
- sredstva od sodelovanja z gospodarstvom (raziskovalni projekti),  
- mednarodna mobilnost visokokvalificiranega in podpornega osebja, 
- število skupnih RR projektov gospodarstva in znanstveno- raziskovalnih institucij (predvsem iz evropskih in/ali regionalnih javnih virov), 
- število ustanovljenih Spin-off podjetij, 
- število ustvarjenih novih delovnih mest (na regijo in na ravni RS), 
- število vloženih nacionalnih in mednarodnih patentnih prijav na patentni urad, ki so opravili popoln preizkus patentne prijave, 
- število odobrenih in prodanih patentov, 
- število inovacij, 
- število blagovnih znamk na trgu, 



 
Povzetek RRP JP 2014-2020 

5 
 

- število novih ali izboljšanih poslovnih modelov ter modelov upravljanja. 
Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    
3. Tehnološki center in 

platforma za razvoj 
pametnega okolja 
(smart community) 

Nosilec projekta in 

partnerji:  

Harpha Sea d.o.o. Koper, 

Robotina d.o.o., 3port 

d.o.o. 

 

10.250.000 ESRR 
Čezmejni, 
Transnacionalni, 
Medregionalni 
programi, 
Zasebni viri,  

2015-2020 Program 1: Krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva 
Ukrep 1: Raziskave, razvoj in 
inovativnost za rast konkurenčnosti 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta:  

Mesto ter občina Koper s pristaniščem Luka Koper razvijajo koncept pametne luke ter pametne občine. Zelo dobro je razvit GIS s potrebnimi prostorskimi podatki o 
infrastrukturi ter drugih elementih, ki so osnova za razvoj pametnega mesta. Vzpostavljen je tudi daljinski nadzor nad porabo vode, elektrike, položajem mestnih avtobusov, 
prometa v križiščih (krožiščih), stanjem zraka ter vode. Obstajajo tudi sistemi nadzora ter upravljanja so trenutno še nepovezani med seboj, zato je potrebno vzpostaviti 
tehnološko podlago za nadzorno in povezovalno vozlišče, ki bo nudila osnovo za vzpostavitev skupnega nadzornega centra. Primer mesta Koper in Luke Koper bo služil kot 
pilotni primer. V naslednjih fazah projekta se koncept prenese na lokalne centre, v  zaključnem obdobju projekta pa v krovni regionalni center, saj je razvoj pametnih okolij 
lahko uspešen le, če je v razvoj vključena celotna regija. 
Lokalna podjetja združena v platformi bodo skupaj načrtovala razvoj tako, da bodo pokrila celoten spekter potrebnih orodij za delovanje takšnega okolja. Projekt se bo vezal na 

vse ostale projekte v regiji, ki so kompatibilni s konceptom pametnega okolja (predvsem Slovenski inštitut tehnologij, demo center za japonske partnerje, center energetike, 

mobilnost...) predvsem pa na razvojne plane občin ter Luke Koper. 

Koncept “pametnega okolja” predvideva, da je neko okolje dovolj tehnološko razvito, da lahko pametno vodi ter planira posamezne funkcije delovanja v skupnosti (promet, 
poraba energije, vode, pa tudi intervencije ob nesrečah, zdravstvo....). Kolikor se le da, so odzivi na spremembe avtomatizirani ali vsaj centralno vodeni. Vse odločitve slonijo na 
realnih podatkih, ki jih v centre odločanja pošiljajo posamezni pametni podsklopi (n.pr, števci za vodo, porabo elektrike, zasedenosti parkirišč, prihodov avtobusov..).  
Centri po dejavnostih: V regiji bomo gradili pametno okolje tako, da bodo opremljeni posamezni sklopi v okolju (energetika, promet..) s pametnimi (daljinsko nadzorovanimi ter 
upravljanimi) senzorji ter drugimi avtomatskimi napravami. Ti bodo omogočali sprotno spremljanje stanja ter reagiranje na trenutne potrebe okolja. V okviru posameznega 
sklopa bodo vzpostavljeni centri, najprej na lokalni ravni (kraji, občine) in potem združeni v regijske.  
Centralni odločitveni centri: Vsi podatki iz centrov po sklopih pa bodo povezani tudi v centralni lokalni ter v zaključni fazi regijski center za odločanje na lokalnem nivoju ali na 
nivoju regije. 
Tehnološki center/platforma: V sklopu projekta bomo ustanovili tehnološki center/platformo, ki bo identificirala obstoječe in planirane sisteme nadzora ter razvila in 
vzpostavila potrebno tehmološko bazo (senzoristika, povezave, orodja za delovanje centrov), ki bo služila kot osnova za hiter razvoj pametnega okolja. Platforma se bo 
osredotočila za razvoj štirih podsklopov pametnega okolja in sicer: center za promet, okolje, energetika, storitve ter analize, planiranje in izredne razmere. 
Ciljna skupina: občani, lokalni upravljalci, regionalno razvojni centri. 

Nameni in cilji:  

- razviti pametno okolje v regiji, 
- pridobiti produkte, ki jih bodo lokalna podjetja tržila na svetovnem trgu, 
- s pomočjo tehnološke platforme vzpostaviti regijsko-nadzorni center, ki bo služil kot funkcijsko vozlišče produktov pametnega okolja z namenom spremljanja, upravljanja in 
planiranja, 
- nova delovna mesta. 

Opis aktivnosti:  

-  vzpostavitev platforme, 
- razvoj produktov za lokalne centre, 
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- vzpostavitev lokalnega centra (Luka, mesto Koper), 
- razvoj regionalnega centra, 
- vzpostavitev ostalih lokalnih centrov, 
- vzpostavitev regionalnega centra, 
- komercialne aktivnosti na svetovnem tržišču. 
Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje Mestne občine Koper, občine Hrpelje -Kozina    

4. Integrirane storitve za 

MSP 

Nosilec projekta in 

partnerji:  

CPP Piran, PINA, OOZ KP, 

OOZ SŽ, OOZ IZ, PGZ, ORA 

Krasa in Brkinov, RRC KP, 

Rotunda, UP FM, UP ZRS 

CSG 

5.336.000 ESRR, ESS, 
Čezmejni, 
Transnacionalni, 
Medregionalni 
programi, 

2014-2020 Program 1: Krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva 
Ukrep 2: Podpora nastajanju in rasti 
podjetij 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta:  

Projekt je usmerjen k povezovanju dejavnosti in koordiniranemu sodelovanju  podjetniških podpornih organizacij (PPO), z namenom ponuditi specializirane podporne storitve 

podjetjem JP regije na področju internacionalizacije (širjenja poslovanja), inoviranja in  mednarodnega razvojno-tehnološkega sodelovanja s tujimi podjetji in raziskovalno-

razvojnimi organizacijami. 

Vse hitrejše spreminjanje okolja, hiter tehnološki napredek in spremenjena struktura trgov ter naraščajoča konkurenca terja od podjetij nenehno prilagajanje, povečevanje 
učinkovitosti, zniževanje stroškov, inoviranje in iskanje novih priložnosti na domačih in tujih trgih. Iz tega posledično nastajajo potrebe po specializiranih znanjih (in storitvah), 
ki jih podjetniki večinoma ne morejo zagotoviti samo s svojimi kadrovskimi viri, zato se zanje obračajo na podjetniške podporne organizacije (PPO) ali druge poslovne subjekte 
na trgu, ki jim lahko ponudijo želene storitve. 
Ob tem se izkazuje, da je trenutna ponudba storitev PPO na regionalnem nivoju fragmentirana, nepovezana in včasih ne zadošča potrebam in izzivom, ki jih imajo podjetniki in s 
katerimi se obračajo na PPO. Zato je namen projekta vzpostaviti trajnostno sodelovanje med PPO Obalno-kraške regije, pripraviti in ponuditi celovit nabor podjetniških 
podpornih storitev, ki bodo usmerjene na MSP in bodo odgovarjale dejanskim potrebam, ki jih zaznavamo PPO s strani podjetnikov v zadnjih letih. 
Končni namen projekta ni ustanavljanje novih podpornih institucij, temveč koordiniranje, nadgradnja ter izboljšanje obstoječih storitev/vsebin, ki jih ponujajo različni 
projektni partnerji z namenom večje usklajenosti ter dopolnjevanja med storitvami in večjih multiplikacijskih učinkov za podjetnike s poudarkom na širjenju njihovega 
poslovanja na tuje trge. 
Ciljna skupina: mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialni podjetniki, inovatorji, izvozna podjetja, mlad. 

Nameni in cilji:  

- konkurenčnejša in internacionalizirana MSP JP regije, 
- bolje izobraženi podjetniki, managerji in zaposleni,  
- celostna podpora za inovativno start up podjetništvo, 
- povečana ozaveščenost glede socialnega podjetništva in družbeno odgovornega podjetništva, 
- izboljšan položaj in konkurenčnost gradbenega sektorja v regiji. 
Opis aktivnosti:  

Projekt je razdeljen v več delovnih sklopov:  
1. Upravljanje projektnega partnerstva in koordinacija projektnih aktivnosti. 
2. Komunikacija in promocija projekta ciljnim skupinam.  
3. Storitve za internacionalizacijo MSP JP.  
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4. Usposabljanje in izobraževanje MSP za internacionalizacijo, ter mentoring in coaching aktivnosti za inoviranje in mednarodno razvojno-tehnološko sodelovanje.  
5. Specializirane storitve za trženje tehnologij, inovacij in znanja MSP, zaščita njihove intelektualne lastnine ter vključevanje v mednarodne razvojno-raziskovalne projekte.  
6. Storitve za zagon in podporo socialnemu podjetništvu, izobraževalnim vsebinam in kreativnim industrijam.  
7. Storitve podjetnikom-začetnikom,  na začetku podjetniške poti skupaj s promocijo in mentorstvom v podjetništvu.  
8. Storitve za vzpostavitev grozda oziroma mreže v panogi gradbeništva – Primorski gradbeni grozd. 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

Splošni kazalniki:  
- št. novih podjetij JP regije, ki poslujejo izven Slovenije, 
- št. novih trgov na katerih poslujejo podjetja JP regije, 
- št. novih gradbenih grozdov v JP, 
- delež prihodkov od prodaje v tujini podjetij JP regije v celotnih prihodkih. 
Specifični kazalniki (skupni):  
- št. podjetnikov in zaposlenih v podjetjih udeležencev na izobraževanjih,  
- št. svetovanj, mentoriranj in »coachinga«,  
- št. zaščitenih blagovnih znamk, modelov, patentov podjetij JP regije, 
- št. MSP udeleženih na mednarodnih sejmih, poslovnih misijah in »brokerage« srečanjih,  
- št. MSP, ki so internacionalizirala svoje poslovanje kot posledico koriščenja podpornih storitev v okviru projekta, 
- št. MSP vključenih v raziskovalno-razvojne projekte programov EU,  
- št. novoustanovljenih podjetij v regiji, 
- št. novoustanovljenih podjetij s statusom socialnega podjetja, 
- št. izvedenih osnovnih svetovanj ciljnim skupinam, 
- št. izvedenih e-Vem postopkov, 
- št. izvedenih informativno-promocijskih in tematskih delavnic na temo podjetništva, 
- vzpostavljen grozd oz.  mreža na področju gradbeništva, 
- št. vključitev / pristopov podjetijv gradbeni grozd JP regije na leto. 
Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

5. Izgradnja poslovne 
cone oz. ekološke 
poslovne cone z južno 
obvoznico v mestu 
Sežana 

Nosilec projekta in 

partnerji:  

OBČINA SEŽANA, ki 
zastopa javni interes 
ORA-Območna razvojna 
agencija Krasa in Brkinov, 
INKUBATOR d.o.o. Sežana 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica 
Sežana 
Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor   

3.850.000 ESRR, Kohezijska 
sredstva, 
Zasebni viri,  

2014-2020 Program 1: Krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva 
Ukrep 3: Zagotovitev 
infrastrukturnihpogojev za nove 
gospodarske dejavnosti 
 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta:  

Namen projekta je ustvariti pogoje podjetnikom in gospodarstvenikom za razvoj njihovih dejavnosti, kar bo spodbudilo gospodarski razvoj in zaposlovanje tako na lokalni, kot 
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tudi na regionalni ravni. Za izgradnjo poslovne oz. ekološke poslovne cone je potrebno zagotoviti projektno dokumentacijo, ustrezno javno infrastrukturo in pristopiti k 
prometni ureditvi  območja z zagotovitvijo ustreznih prometnih povezav. 
Cilj Ekološke poslovne cone je izboljšati ekonomsko uspešnost vključenih gospodarskih subjektov, pri čemer se maksimalno zmanjša vplive na okolje. Projekt vključuje zeleno 

načrtovanje infrastrukture in poslovnih objektov v coni (v skladu s standardi za učinkovito rabo naravnih virov ter z uporabo obnovljivih materialov in virov), čistejšo 

proizvodnjo, preprečevanje onesnaževanja, energijsko učinkovitost, ter večje medsebojno sodelovanje vključenih subjektov. 

Ciljna skupina: gospodarski subjekti- prednostno tisti z višjim tehnološkim razvojem, dejavnostmi z višjo dodano vrednostjo in ustrezno potrebo po visoko usposobljenih 
kadrih in večjimi zaposlitvenimi možnostmi. 
V primeru ekološke poslovne cone so ciljna skupina gospodarski subjekti, ki stremijo k učinkoviti rabi naravnih virov in nizkemu onesnaževanju. 

Nameni in cilji:  

Vzpostaviti pogoje z javno in komunalno infrastrukturo za razvoj podjetništva in obrti na območju, ki ustreza s prostorskimi akti opredeljeni namenski rabi. 
V primeru ekološke poslovne cone pa gre za skupek proizvodnih in storitvenih gospodarskih subjektov na skupni lokaciji, ki si prizadevajo za okrepljeno okoljsko, ekonomsko 
in socialno delovanje s sodelovanjem pri upravljanju okolja in virov. Cilj tako klasične kot ekološke poslovne cone je ekonomski uspeh vključenih gospodarskih subjektov. 
Vendar pa je ekološka poslovna cona oblikovana tako, da pripomore k manjši rabi energije in surovin in tako, da se čim bolj ščiti okolje. Poslovni subjekti, ki so del cone, iščejo 
sinergije, se povezujejo in sodelujejo, hkrati pa poslujejo do okolja čim bolj prijazno.  
Iz študije izvedljivosti izhaja, da naj bi 15 milijonov evrov vreden projekt ekološke poslovne cone, ki naj bi zajemala površino 23 hektarjev prinesel okoli 465 novih delovnih 
mest (združena prva in druga faza izgradnje). 
Predvidena je gradnja v dveh fazah. V prvi fazi bi bilo okrog 54. 000 m2 komunalno opremljenih parcel (okrog 11 ha bruto površine). 

Opis aktivnosti:  

Na osnovi izdelane študija izvedljivosti ekološke poslovne cone in možnih umestitev poslovnih con je najprej na osnovi ustreznih analiz potrebna izbira ene izmed potencialno 

možnih lokacij. Sledi priprava projektne dokumentacije in nato vzpostavitev podpornega okolja predvsem javne infrastrukture za potrebe novih investitorjev in razvoj 

podjetniške pobude. Potrebno bo zasnovati in vzpostaviti prometni sistem, ki bo omogočil tako prometno navezovanje na avtocestno in železniško omrežje in ustrezno 

dostopnost do površin namenjenih poslovni  oziroma ekološki poslovni coni. V primeru ekološke poslovne cone bi bila potrebna tudi izgradnja južne obvoznice in zagotovitev 

sredstev iz državnega proračuna. 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

100-120 novih delovnih mest. 

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje občine Sežana    

6. Središče za 

oblikovanje  in 

obdelavo kamna: 

Kamnoseško-razvojno 

izobraževalni center 

Krasa 

Nosilec projekta in 

partnerji:  

Občina Sežana 

1.631.000 ESS, 
Nacionalni viri, 
Občinski viri, 

2014-2020 Program 3: Zaposlovanje in 
usposabljanje 
Ukrep 3: Znanje in kompetence za 
delo 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta:  

Višja strokovna šola za oblikovanje materialov in fotografijo je nastala na pobudo lokalne skupnosti, izvajanje programa financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport. Šola deluje v prostorih Visokošolskega središča Sežana, ne razpolaga pa s prostori, v katerih bi lahko izvajali praktični del študijskega programa oblikovanja kamna. 
Zato šola gostuje s svojim programom v podjetju Marmor d.d. Sežana, ki študentom in profesorjem nudi svoje prostore. Brez njihove pomoči, šola ne bi mogla obstajati. Izdelki, 
ki nastajajo v učnem procesu so že nadgradnja proizvodnje kamnitega stavbnega pohištva in predstavljajo že dodano vrednost kamnarskih izdelkov. Šola postaja aktualna tudi v 
slovenskem prostoru, kar je razvidno iz različnih sorodnih komunikacij. Poleg tega ima zelo veliko podporo tudi pri Obrtni zbornici – sekciji kamnosekov in sekciji za 
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umetnostno obrt, kakor tudi pri dr. Bogataju, ki spremlja kulturno dediščino s tega področja in je pobudnik ustanovitve mreže rokodelskih centrov Slovenije, v okviru katere je v 
Sežani predvidel center za obdelavo kamna. 
Višja strokovna šola za oblikovanje materialov in fotografijo Sežana nima lastnih delavnic za obdelavo in oblikovanje kamna, zato je nujno potreben objekt, ki bo omogočal 

izobraževanje in promocijo kamnarskih izdelkov. Zbrana lokacija za izgradnjo Središča se nahaja v industrijski coni. Središče bo imelo učno delavnico, učilnico, namenjeno 

podpori CNC tehnologiji, ločene garderobe in sanitarije ter promocijski center, ki bo namenjen razstavljanju eksponatov, nastalih v učnih delavnicah in v okoliški podobni 

industriji. Promocijski center bo imel tudi prodajno funkcijo za potrebe obiskovalcev središča. 

Ciljna skupina: študentje, podjetja, lokalna skupnost, turisti. 

Nameni in cilji:  

Krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v regiji in bo vključevala tudi naložbo v javni visokošolski zavod, ki 
bo deloval povezano s potrebami gospodarstva, obrti in drugimi prednostnimi področji razvoja. 
Specifični cilji projekta so ustanovitev Kamnoseško-razvojno izobraževalnega centra Krasa, kar pomeni poleg izobraževanja tudi turistično promocijo obdelave kamna in 
kamnoseških izdelkov, skupaj s trženjem končnih produktov. 
Cilji do 2020 so komunalna ureditev 2052 m² površin za potrebe središča za oblikovanje in obdelavo kamna in izgradnja novega objekta v skupno neto površini 745,10 m², 1 

nova zaposlitev, izvajanje 1 študijskega programa: V objektu se bo izvajal višješolski študijski program oblikovanje materialov - oblikovanje in obdelava kamna, za kar načrtuje 

nabavo CNC tehnologijo za obdelavo kamna, strojno žago, delovne mize, ročno orodje, pisarniško opremo, računalniško opremo, garderobno opremo in drugo. 

Opis aktivnosti:  

- pridobitev zemljišča,  
- izdelava PGD in PZI,  
- vzporedna izdelava DIIP in IP,  
- pridobitev gradbenega dovoljenja,  
- izvedba javnega razpisa za nadzor in GOI dela, 
- prijava na JR, 
- izgradnja objekta, 
- izdelava PID, 
- nabava tehnične in notranje opreme, 
- po pridobitvi uporabnega dovoljenja predaja v uporabo. 
Opis kazalnikov/rezultatov: 

Izgradnja središča. 

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje občine Sežana    
7. MIC - Medpodjetniški 

izobraževalni center  

Nosilec projekta in 

aprtnerji:  

MIC – STŠ, Cimos d.d. 

Koper, Lama d.d., Dekani, 

Hidria d.d., PGZ, RRC, 

druga manjša podjetja 

4.342.000 ESS, 
Nacionalni viri, 
Občinski viri, 
Zasebni viri, 

2014-2020 Program 3: Zaposlovanje in 
usposabljanje 
Ukrep 3: Znanje in kompeetnce za 
delo 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta:  

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN MLADINE  
- nacionalne poklicne kvalifikacije (priprave na preverjanje in potrjevanje), 



 
Povzetek RRP JP 2014-2020 

10 
 

- pridobivanje certifikatov o poklicni usposobljenosti odraslih,  
- seminarji, tečaji, praktična usposabljanja, delavnice, projektno delo, 
- skupni projekti, izvedeni z gospodarskimi subjekti, 
- pridobivanje potrdil o določenih praktičnih znanjih (za mladino). 

Ciljna skupina: regijsko gospodarstvo, izobraževalne ustanove, obrtne podjetniške zbornice, Primorska gospodarska zbornica. 
Nameni in cilji:  

- vzpostaviti nove močne in dolgoročne povezave ter partnerstva med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom,  
- prispevati k večji kakovosti izobraževalnega procesa ter individualnosti v vzgoji in izobraževanju,  
- dvigniti ugled in prepoznavnost naravoslovnih in tehničnih poklicev v Sloveniji in mednarodnem okolju,  
- pridobiti verifikacije za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov z delom (PUD) v prostorih MIC, 
- sodelovati pri vzpostavitvi izobraževalnega procesa od osnovne šole do poklica. 

Opis aktivnosti:  

- razvijati sodelovanje s šolami, podjetji in ostalimi subjekti v regiji, 
- v okviru svojega delovanja v MIC razvijati več aktivnosti, ki bi pritegnile zanimanje tako lokalnega okolja kot širše strokovne javnosti (izven regije).  
Predvideni so: organizacija seminarjev in tečajev, ki se že izvajajo v MIC-u (večina se na STŠ Koper izvaja že več kot 5 let), delavnice, ki se na STŠ Koper že izvajajo in se bodo v 
bodoče izvajale v okviru MIC (tehniški tabori za srednješolce (poletni, mednarodni), poletne delavnice za osnovnošolce, organizacija strokovnih ekskurzij s tehniškega 
področja), projektno delo, ki se bo iz STŠ Koper preneslo na MIC (spremljanje javnih razpisov in vključevanje v izobraževalne in strokovne projekte v regiji, saj bo MIC spodbujal 
razvoj kadrov v regiji, izvedba tehniških dni za osnovnošolce, obisk in predstavitve v vrtcih (prilagojene za otroke – z namenim vzbujanja zgodnjega zanimanja za tehniko), 
poletne šole tehnike (tudi mednarodne),  zaposlitvena borza (ki ima kadrovski in promocijski značaj), predstavitev podjetij: izdelki in storitve, kadrovske potrebe, posebnosti, 
strokovna in specialna področja (predavanja vabljenih strokovnjakov, …), spletni portal znanja (terminologija, posamezni zaključeni sklopi). 
Opis kazalnikov/rezultatov: 

- ustrezno usposobljenih strokovnih kadrih (in posledično tudi potrebe po večjih vlaganjih v razvoj in usposobljenost kadrov),  
- prilagajanje kadrov strukturi gospodarstva, (t.i. strukturna brezposelnost), 
- tesnejše sodelovanje med podjetji in izobraževalnimi ustanovami,  
- več sodelovanja med občinskim, regionalnim in državnim nivojem glede upravljanja človeških virov, kar bi omogočalo, da se potrebe, identificirane na lokalni ravni, hitreje 
prenašajo na državno raven in se zanje hitreje iščejo in ustvarjajo rešitve,  
- dvig kvalitete programov izobraževanja in usposabljanja v regiji,  
- večje sodelovanju med razvojnimi akterji v regiji,  
- več praktičnega znanja, ki je pridobljeno na sodobnih in tehnološko dovršenih napravah.  
Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje Mestne občine Koper    

8. REKACE – Regijski 

karierni center 

Nosilec projekta:  

Potencialni partnerji:  

 

Zavod RS za zaposlovanje, 

Ljudska univerza Koper, 

Univerza na Primorskem, 

Karierni center - služba za 

vseživljenjsko karierno 

orientacijo, UIP 

2.800.000 ESS, 
Nacionalni viri, 
Občinski viri, 

2014-2020 Program 3: Zaposlovanje in 
usposabljanje 
Ukrep 1: Krepitev zaposlitvenih 
možnosti 
Program 3: Zaposlovanje in 
usposabljanje 
Ukrep 3: Znanje in kompeetnce za 
delo 
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Univerzitetni razvojni 

center in inkubator 

Primorske d.o.o. 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: 

Regijski karierni center (v nadaljevanju REKACE) bo predstavljal vez med izobraževanjem, raziskovanjem in družbenim okoljem. Namen projekta je vzpostavitev mreže 
institucij (iz regije in širše), ki bodo nudile celovito in medsebojno povezano ponudbo informacijsko-svetovalnih storitev za vseživljenjsko karierno orientacijo, osebni razvoj in 
vseživljenjsko učenje. Preko promocijskih aktivnosti, informiranja in svetovanja ter z organizacijo delavnic in drugih aktivnosti, bo mreža prebivalcem regije v vseh starostnih 
obdobjih in na katerikoli točki njihovega življenja, omogočala identifikacijo njihovih sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju izobraževanja, 
usposabljanja in izbire poklica ter osebnega razvoja. Preko aktivnosti za kreativno ustvarjanje novih poslovnih idej bo REKACE skrbel tudi za ustvarjanje novih podjetij in 
delovnih mest. Uspešno povezovanje omogoča boljši izkoristek človeških virov, dviguje kvaliteto storitev ter podpira in pospešuje zaposlovanje.  
REKACE bo imel pet stebrov delovanja: informiranje in svetovanje, usposabljanje (pridobivanje mehkih veščin, veščin iskanja zaposlitve, ipd.), vrednotenje in priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, kreativno ustvarjanje novih delovnih mest in novih start-up podjetij, razvoj in koordinacija aktivnosti na področju VKO na 
regionalnem nivoju.   
Ciljna skupina: učenci, dijaki srednjih šol, študenti in diplomanti, zaposleni in brezposelni odrasli, zaposleni, katerih zaposlitev je ogrožena, zaposleni v predupokojitvenem 

obdobju in upokojenci, ranljive skupine (npr. brezposelne osebe, deficitarni poklici, posamezniki z manj priložnostmi,…). 

Nameni in cilji:  

Pomembno je, da se vsem prebivalcem regije zagotoviti dostopno, kakovostno, in celostno informiranje ter svetovanje in s tem dosega kar najboljši izkoristek človeških virov, 

kot podporo njihovemu nadaljnjemu osebnemu in kariernemu razvoju. Cilj je razvoj in usklajeno ter medsebojno povezano in učinkovito delovanje posameznih partnerjev, ki so 

vključeni v mrežo, pod skupnim okriljem REKACE, z namenom informiranja, svetovanja ter usklajevanja ponudbe karierne orientacije na regijskem nivoju. 

Opis aktivnosti:  

Vzporedno bosta potekala dva sklopa aktivnosti, in sicer:  
1. vzpostavitev mreže sodelujočih institucij  
2. aktivnosti karierne orientacije za uporabnike 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- število institucij vključenih v mrežo REKACE,  
- število uporabnikov,  
- število usposobljenih svetovalcev,  
- število opravljenih vrednotenj in priznavanj neformalno pridobljenih znanj in spretnosti,  
- število novih start-up podjetij in delovnih mest,  
- število novih izvedenih inovativnih podpornih storitev,  
- število organiziranih aktivnosti (delavnice, usposabljanja in druge oblike izobraževanja). 
Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

9. Garancijska shema - 

Regionalni razvojni 

sklad Južna Primorska 

Nosilec projekta: RRC 

Koper 

Potencialni partnerji: 

Občine v regiji, PGZ in OPZ 

18.000.000 ESRR, Nacionalni 
viri, Zasebni viri,  
EIB, EI 

2015-2020 Program 1: Krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva 
Ukrep 2: Podpora nastajanju in rasti 
podjetij 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta:  

Namen vzpostavitve sklada je povečanje gospodarske aktivnosti v regiji in povečanje sodelovanja na evropskih projektih. Razvojni sklad bi zajemal povratna sredstva (krediti 
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za podjetja in krediti za financiranje EU projektov) in nepovratna sredstva (subvencije za start-up podjetja, subvencije za nova delovna mesta). 
Ojačanje in preoblikovanje Regijske garancijske sheme; s tem ukrepom želimo poenotiti delovanje obstoječe RGS, povečati njeno učinkovitost, dodati nove produkte ter 
okrepiti finančno moč. Financiranje mikro, malih in srednje velikih podjetij skozi regionalne garancijske sheme ima nasproti nacionalnim finančnim inštitucijam več prednosti: 
boljše poznavanja regionalnih oz. lokalnih podjetij, poznavanje specifičnih problemov in značilnosti regionalnega gospodarstva, hitrejši odzivni čas glede na potrebe podjetij, 
manj administrativnih ovir bolj partnerski odnos med regionalno inštitucijo oz. garancijsko shemo, banko in podjetjem ipd. Glede na to, da so modeli po regijah različni in 
nepregledni, s tem pa tudi pogoji za podjetja, je smiselno garancijske sheme poenotiti, povečati preglednost in okrepiti njihovo delovanje. Poleg klasičnih garancij, ki so 
namenjene delnemu zavarovanju ugodnih bančnih kreditov, bi dodali nove produkte; financiranje obratnih sredstev, nepovratna sredstva za start-up podjetja in subvencije-
nepovratna sredstva za ustvarjanje novih delovnih mest.   
Projektno financiranje - zagotavljanje sredstev za financiranje EU projektov (povratna sredstva); na podlagi ugotovitev, da ima večina regionalnih/lokalnih institucij težave 

pri prijavi na EU razpise predvsem zaradi nezmožnosti zagotovitve likvidnih sredstev za zagon in izvajanje projektov oz. zaradi nezmožnosti zagotovitve lastnega deleža, bi s 

tem ukrepom zagotovili širšo vključenost zainteresiranih institucij pri prijavah na projekte in posledično večje črpanju EU sredstev. 

Ciljna skupina: občine, regionalne in lokalne institucije, Univerza, delujoča podjetja, start-up podjetja in potencialni podjetniki, brezposelne osebe. 

Nameni in cilji:  

- večja dostopnost do ugodnih kreditov in preprečitev izključenosti mikro in majhnih podjetij, 
- rast in razvoj podjetij, 
- povečanje delovnih mest, 
- reševanje regionalnih/lokalnih problemov, kreiranje novih tržnih dejavnosti, 
- povečanje kakovosti življenja prebivalcev. 

Opis aktivnosti:  

- izvajanje dejavnosti regionalnih garancijskih shem, 
- dajanje subvencij za start-up podjetja, 
- odobravanje premij za odprtje novih delovnih mest, 
- dodeljevanje sredstev za odobrene projekte,  
- spremljanje učinkovitosti. 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- št. odobrenih garancij/kreditov, 
- št. odobrenih subvencij za start-up, 
- št. odobrenih premij za nova delovna mesta, 
- št. novih delovnih mest, 
- št. prijavljenih projektov, 
- št. izvedenih projektov. 
Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    
10. Sofinanciranje 

razvojnih projektov za 

nastajanje novih start-

up podjetij in 

inovativnih 

proizvodov ter 

spodbujanje njihove 

Nosilec projekta in 

partnerji:  

Združenje inkubatorjev in 

tehnoloških parkov 

Slovenije, GIZ 

1.763.000 ESRR, 
Nacionalni viri, 
Občinski viri, 

 Program 1: Krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva 
Ukrep 2: Podpora nastajanju in rasti 
podjetij 
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globalne rasti 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta:  

Namen projekta je spodbujanje nastajanja novih srednje tehnoloških in inovativnih storitvenih start-up podjetij ter nastajanje novih inovativnih produktov z globalnim 
potencialom v že obstoječih srednjih in malih podjetij v slovenskih regijah preko subjektov inovativnega okolja. 
Tovrstno spodbujanje podjetništva, kot dobra svetovna in slovenska praksa, je ključno za gospodarski razvoj posameznih regij v državi, saj gre za krepitev inovacijske aktivnosti 
v regiji, ustvarjaje novih delovnih mest, večjo gospodarsko rast. V sklopu projekta gre za nadgradnjo delovanja že učinkovitih tehnik spodbujanja podjetništva na dodatne ciljne 
skupine, ki sedaj niso bile zajete ter na nivo vseh regij. 
Ker je na regionalnem nivoju opazen negativni trend ustanavljanja novih podjetij kar vpliva na povečavanje regionalnih razlik, je z vidika skladnega regionalnega razvoja 

smiselno na regionalnem nivoju omogočiti podporo zagonskim podjetjem in najbolj racionalno je to storiti v okviru obstoječe infrastrukture.SIO namreč zagotavljajo ugodnejše 

prostorske in tehnične pogoje za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja, imajo že razvite podporne programe, mrežo zunanjih ekspertov in izkušnje ter 

izvajajo storitve za ustanovitev in začetno delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji. 

Ciljna skupina:  

Projekt naslavlja dve ciljni skupini, in sicer  
(1) potencialne podjetnike ali »kreativce«, ki so običajno izobraženi ali v zaključni fazi pridobivanja izobrazbe (študentje,…), ambiciozni ter proaktivni posamezniki oziroma 
imajo specializirane poklicne kompetence ter  
(2) uveljavljena podjetja z inovativnim potencialom za prodor na globalne trge. Projekt za obe ciljni skupini zajema podporo v vseh fazah nastajanja in rasti podjetja (oziroma 

produkta), od zasnove ideje, ustanovitve podjetja, do globalne rasti 

Nameni in cilji:  

Cilj projekta je spodbuditi ustanavljanje novih podjetij preko tehnoloških parkov in inkubatorjev vpisanih v evidenco A ali B ter z njihovo pomočjo uspešno realizirati na letnem 

nivoju zagon 184 inovativnih podjetij oz 1288 podjetij ob koncu projekta in zagotoviti vsaj 2576 novih zaposlitev ter  razvoj 93 inovativnih produktov na leto oz 651 novih 

produktov ob koncu projekta. 

Opis aktivnosti:  

DS1: Vodenje, koordinacija in poročanje o izvajanju projekta 
DS2: Pomoč pri nastajanju novih start:up podjetij:  
- 2.1: Promocija in krepitev kulture podjetništva  
-2.2: Vzpostavitev »co-working« prostora v posamezni regiji 
- 2.3: Regijski podjetniški pospeševalniki z mentorstvom  
- 2.4: Podjetniški vavčer za start:up podjetja  
-2.5.: Info točke  
DS3: Pomoč pri razvoju in trženju inovativnih produktov 
- 3.1: Razvoj notranjega podjetništva in priprava na globalno rast  
- 3.2: Pomoč pri razvoju in trženju novih izdelkov, postopkov in storitev  
DS4: Razvoj novih storitev v subjektih inovativnega okolja  
- 4.1: Dvig usposobljenosti SIO    
- 4.2: Specializacija subjektov inovativnega okolja 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

1. Zmanjševanje brezposelnosti s samozaposlitvami ter ustanovitvijo in zaposlitvijo v novem podjetju 
2. Ustvarjena nova podjetja neposredno na podlagi lastne poslovne ideje 
3. Razvoj novih inovativnih produktov 
4. Višja dodana vrednost zaposlencev, s pridobitvijo znanj in spodbujanjem kreativnega mišljenja 
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5. Pritegnitev tujih kreativnih posameznikov, ki ustanovijo podjetje v Sloveniji  
6. Spodbujanje rasti podjetij v regiji ter posledično manjša brezposelnost in večja gospodarska rast 
Povečanje izvoza domačih podjetij 

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

 

 

PROGRAM 1: RAZVOJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA  
Zap.št. Naziv projekta Nosilec projekta in 

partnerji 

Vrednost 

projekta (v EUR) 

Vir financiranja Časovni 

načrt 

projekta 

Prioriteta in ukrep, v katera se 

uvršča projekt 

1. Infrastruktura 

Geoparka Kras  

 

Nosilec projekta: Občina 

Sežana.  

Potencialni partnerji: 
Občina Divača, Komen, 
Miren-Kostanjevica, 
čezmejne kraške občine 
ter zainteresirane 
strokovne institucije. 

3.750.000 

(vrednost 

investicij v 

infrastrukturo) 

 

ESRR,  
Teritorialno sodelovanje Slovenija 
Italija, ostali programi ETS, LEADER v 
okviru CLLD; 

2014 - 2020 Program 1.2.: Razvoj trajnostnega 
turizma 
Ukrep 1.2.2: Razvoj novih turističnih 
storitev 
Program 3.1: Ohranjanje narave in 
biodiverzitete 
3.1.2: Krepitev upravljanja varovanih 
območij (Natura 2000) 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: v okviru projekta se bo vzpostavil Geopark Kras, ki predstavlja orodje, obliko organiziranosti medobčinskih skupnih interesov za ohranitev in razvoj 

matičnega Krasa kot svetovno znane subregije. Gre za sistematično obliko neformalnega varovanja, interpretacije, promocije in trženja geografsko in funkcionalno 

zaokroženega teritorija na osnovi specifične geološke, pa tudi druge naravne in kulturne dediščine mednarodnega pomena s ciljem spodbujanja družbeno-ekonomskega 

razvoja. Strateški dokumenti, ki so nastali v okviru projekta KRAS-CARSO izkazujejo skupni cilj: trajnostni razvoj Krasa na osnovi usklajenega upravljanja na regionalni (oz. 

čezmejni) ravni. Na osnovi analize obstoječega stanja ter rezultatov Študije izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu se kot najoptimalnejša možnost za dosego skupnega 

cilja izkazuje vzpostavitev geoparka Kras.  

Ciljna skupina:  

lokalno prebivalstvo, turisti, obiskovalci in drugi deležniki 

Nameni in cilji:  

- izgradnja interpretacijskega centra Krasa kot osrednje točke za sodobno predstavljanje geološke in naravne dediščine, obnova in oživljanjekulturne dediščine ter informiranje 

obiskovalcev o območju geoparka Kras;  

- izgradnja druge infrastrukture. 

Opis aktivnosti:  

Izgradnja interpretacijskega centra  

- priprava arhitekturnega koncepta interpretacijskega centra in izbor lokacije  

- priprava vsebinskega koncepta interpretacijskega centra  

- izvedba del za vzpostavitev interpretacijskega centra   
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Izgradnja druge infrastrukture 

- razširitev in izboljšanje interpretacijske in izobraževalne infrastrukture na najbolj privlačnih točkah  

- vzpostavitev in povezovanje tematskih poti 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- gospodarski - nova delovna mesta, razvoj in promocija lokalnih (tradicionalnih) obrti, trajnostni razvoj različnih gospodarskih panog (turizem, kmetijstvo, idr.), povezovanje 

ponudbe in pospeševanje trženja;  

- naravovarstveni in kulturni - ohranjanje in trajnostna raba geoloških in drugih naravnih danosti ter kulturne dediščine; 

- prostorski - usklajeno medobčinsko (regionalno), pa tudi čezmejno sodelovanje in upravljanje prostora, krepitev medsektorskega sodelovanja in spodbujanje prostorskega z 

razvojnim načrtovanjem, ohranjanje identitete prostora; 

- človeški viri - izobraževanje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva in drugih ciljnih skupin. 

- neposredni finančni učinki - prihodki iz povečanega števila prihodov turistov; 

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje LAS-a Krasa in Brkinov   

2. Pomorski potniški 

terminal Koper 

(Cruise Slovenia) 

 

Nosilec projekta: Luka 
Koper d.d. – kot nosilka 
koncesije (podeljene v 
2008 s strani RS) za 
vodenje potniškega 
terminala / izvajanje 
operativnih in tržnih 
storitev in Mestna občina 
Koper (podpora pri 
promocijskih aktivnostih) 

3.000.000 

 

ESRR –  
IPE – Instrument za povezovanje 
Evrope, 
Zasebna sredstva 
 

2014 – 2017 
– povečanje 
zmogljivosti 
(infrastruktu
ra, oprema) 
2018 – 2020 
– razvoj in 
implementaci
ja novih 
produktov 
»inter-
portnig« in 
»matično 
pristanišče« 

Program 1.2.: Razvoj trajnostnega 
turizma 
Ukrep 1.2.3.: Razvoj turistične 

infrastrukture 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: projekt se nanaša na pospeševanje potniškega prometa in pomorskega potovanja v potniškem pristanišču Koper, ki zajema promet vkrcanih potnikov, 

izkrcanih potnikov in tranzitnih potnikov. Glede na izkazan tržni potencial in dosedanje izkušnje je ocenjeno, da je potrebno za ustrezen razvoj storitve »potniški promet 

pristanišča Koper« zagotoviti temu ustrezno infrastrukturo. Potniško pristanišče Koper že danes nudi vsem vrstam in velikostim potniških ladij privezno mesto in naročen 

servis. V bodoče je nujno, za spodbujanje rasti prometa in sprejemanje večjega števila potnikov ter temu prilagojenih servisov, zagotoviti tudi objekt na kopnem ter prilagoditi 

infrastrukturo ob privezih. 

Ciljna skupina:  

Projekt je namenjen globalnim ladjarjem potniških ladij in potnikom, ki koristijo njihove storitve (križarjenja, potovanja in druge turistične ter prevozne storitve). Predvsem se 

nanaša na  tuje potnike – turiste. Ciljna skupina so tudi: turistične agencije, ki bodo tržile turistično ponudbo Slovenije; trgovine in lokali (lokalne skupnosti - v Mestni občini 

Koper). Pomembni deležniki so tudi institucije, ki sodelujejo pri pregledih, varnosti in vseh potrebnih postopkih za sprejem ladij in potnikov: carinska izpostava Koper, 

pomorska policija, uprava za pomorstvo. Poleg omenjenega bo izvajanje storitev terminala še naprej izvajala Luka Koper d.d. ter ostali pristaniški akterji (vlačilci, piloti, 

prevezovalci): Piloti d.o.o., Luka Koper INPO, Adria Tow d.o.o. in različni pristaniški agentje, ki zastopajo ladjarje. 
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Nameni in cilji: 

- povečanje števila potnikov 
- povečanje prihodkov potniškega prometa v Koprskem pristanišču z vidika celotne regije Južne Primorske in Slovenije 
- povečanje donosnosti produkta »pristaniškega potniškega prometa« za celotno regijo Južne Primorske in Slovenije.   
- dopolnitev turistične ponudbe na kopnem in njeno celovito obvladovanje iz Kopra (turistično območje in podporne dejavnosti) 
- dopolnitev pristaniških potniških storitev in razvoj ponudbe storitve inter-portniga ter matičnega pristanišča (pristanišče vkrcanja in izkrcanja potnikov, kar je neprimerno 

bolj donosno v primerjavi s sedanjim servisom tranzita).  
- izgradnja sodobnega in ustrezno tehnično opremljenega pristaniškega terminal za potniški promet s pripadajočim objektom, kjer se izvaja pregled in prenos kabinske 

prtljage, varnostni pregledi potnikov in posadke ladij, check-in, mejna kontrola potnikov in posadke itd. 
Opis aktivnosti: 

- projektno vodenje in koordinacija aktivnosti 
- izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev terminalske rešitve: nov objekt / ureditev terminalskih površin in okolice / ureditev priveznega mesta, sanacija obale in 
zagotavljanje globin ipd. 
- gradbena dela – izvedba objekta in vse pripadajoče infrastrukture (po projektni dokumentaciji) 
- identifikacija potrebne opreme, nabava potrebne opreme 
- tržno-razvojne aktivnosti za razvoj produktov interportinga in matičnega pristanišča 
- tržno-razvojne aktivnosti za vzpostavitev celovite turistične ponudbe na kopnem (v regiji Južne Primorske in Slovenije) 
- intenzivne promocijske aktivnosti  
- izvajanje obsežnejših in kompleksnejših operativnih storitev 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- število potnikov 
- število prihodov potniških ladij 

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji  

Prostorska opredelitev: območje Mestne občine Koper   

3. Regionalna 

destinacijska 

organizacija  

Nosilec projekta:  
Nosilec še ni določen 

2.800.000 ESRR ESRR –Programi ETS  
Nacionalni viri, Občinski viri, Zasebni 
viri,  
 

2014 - 2020 Prioriteta: Krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva in zaposlovanje 
Program 1: Krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva 
Ukrep 1:   Raziskave, razvoj in  inovativnost  
za rast konkurenčnosti 
 
Program 2.: Razvoj trajnostnega turizma 
Ukrep 1.2.1.: Regionalna destinacijska 

organizacija 
 

Opis 

projekta  

Povzetek projekta: Projekt bo prispeval h krepitvi funkcij regionalne destinacijske organizacije in širitvi dejavnosti na področja, kot so strateško načrtovanje turistične 
destinacije, razvoj kadrov, izvajanje monitoringa, predvsem pa vzpostavitev in tržno pozicioniranje destinacije, blagovnih znamk in integralnih turističnih proizvodov, njihova 
promocija (promocijski materiali,  spletna orodja, promocijske akcije na ciljnih trgih, obiski sejmov itd.). Projekt bo spodbujal k vertikalnem in horizontalnem mreženju 
deležnikov turistične destinacije. 
Ciljna skupina:   

deležniki v turizmu: občine, gospodarski subjekti, javni zavodi, lokalna skupnost, upravljavci zavarovanih območij,  
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Nameni in cilji:   

- uskladitev vizije, programa ukrepov za celotno turistično destinacijo (območje Slovenske Istre, območje Krasa),  

- povezovanje turistične ponudbe na ravni regije v integralne turistične storitve 

- povečanje obsega turistične dejavnosti 

- spodbujanje povečanja konkurenčnosti turističnega območja  

Opis aktivnosti:   

- vzpostavitev delovanja regijske destinacijske organizacije,  

- vzpostavitev funkcije strateškega/operativnega načrtovanja razvoja turistične organizacije,  

- izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti, 

- vzpostavitev blagovne znamke, 

- razvoj integralnih turističnih storitev, 

- vzpostavitev kompetenčnega centra za razvoj kadrov,  

- razvoj in uvedba kazalnikov trajnostnega turizma 

- povezovanje med ponudniki storitev in med regijami,  

- spodbujanje razvoja trajnostnega turizma in ekoturizma na zavarovanih območjih ob udeležbi vseh ustreznih resorjev, lokalnega prebivalstva, turističnega sektorja in 

gospodarskega sektorja  

- vzpostavitev znakov kvalitete ekoloških certifikatov 

Opis kazalnikov/rezultatov : 

- vzpostavljen RDO 

- število novih integralnih turističnih storitev 

- vzpostavljene blagovne znamke in število izvedenih promocijskih aktivnosti 

- število novih zaposlitev v turizmu 

- število prihodov in nočitev 

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

4. Sonaravna ureditev 

obalnega pasu:  

 
Ureditev obale Koper-
Izola 

Nosilec projekta: 
Občini Koper in Izola 
 
 

6.800.000 ESRR – 2014-2020 Program 2.: Razvoj trajnostnega 
turizma 
Ukrep 1.2.3: Razvoj turistične 
infrastrukture 

 Povzetek projekta: na podlagi celovite programske zasnove in zasnove urejanja bo  izveden projekt celovite ureditve obale Koper-Izola, po umiku prometa v novozgrajeni 

predor pod Markovcem. Projekt se bo skladno z usmeritvami TUS  Namen projekta je vzpostavitev celostnega upravljanja z ožjim obalnim pasom, na katerega se vežejo po eni 

strani ključne dobrine in potenciali regije: narava in biodiverziteta, krajina, kulturna dediščina, gospodarski, turistični, rekreacijski potenciali. Na osnovi usklajene trajnostne 

urbane strategije (pripravljene za celotno somestje Koper-Izola-Piran) se bo pripravila zasnova rabe prostora in prostorskih ureditev, ki bodo podrejeni: a/ohranjanju ključnih 

dobrin/potencialov, b/podpori trajnostnega razvoja, predvsem v povezavi s turizmom, rekreacijo, tradicionalnimi gospodarskimi aktivnostmi (ribištvo, kmetijstvo) c/odpravi 

ključnih pritiskov in sanaciji degradiranih območij. Na podlagi zasnove prostorske prostorskih ureditev - na ravni regije usklajenih meril in usmeritev za prostorsko urejanje – 

se boizvedel projekt ureditve priobalnega pasu ob celotni dolžini slovenske Obale. Cilj ureditve obalnega pasu bo vzpostavitev območja celostnega urejanja (skladno z 8. členom 
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Protokola ICZM), ki ga bo povezovala promenada, ob kateri se bodo prepletale turistično-rekreacijske rabe, zavarovana in varovana območja narave/biodiverzitete, območja 

krajin in sonaravnih kmetijskih praks, ob skrbnem upoštevanju zahtev varstva narave, biodiverzitete, kulturne dediščine, krajine. Projekt bo povezoval številne parcialne 

projekte prostorskih ureditev posameznih odsekov obale in jih povezal v celoto z močno identiteto, kar bo gradnik blagovne znamke v turizmu. Projekt bo tudi medsebojno 

uskladil različne režime upravljanja (s področja varstva narave in biodiverzitete, rabe naravnih virov, varstva kulturne dediščine, prostorskega urejanja, rekreacijskih in 

gospodarskih dejavnosti). 

Ciljna skupina: prebivalstvo, turistični obiskovalci, 
Nameni in cilji: preurediti obalo v rekreacijsko-turistično območje 
Opis aktivnosti: 
- Izdelava izvedbene dokumentacije, pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja 
- Pripravljalna dela (ureditev gradbišča, geodetske in druge meritve in podlage) 
- Priprava javnih razpisov za podizvajalce del in dobavo materiala 
- Izvedbena dela 
- Zaključna dela 
Opis kazalnikov/rezultatov: 
- Urejene kopalne površine, 
- Urejeni dostopi do morja, 
- Urejeno sprehajališče-promenada 
Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje Mestne občine Koper  in Izola 

5. Sonaravna ureditev 

obalnega pasu:  

 
Ureditev pešpoti med 
Lucijo in Sečovljami, 
ureditev  privezov v 
kanalu Sv. Jerneja 

Nosilec projekta2 
Soline d.o.o., upravljalec 
(KPSS),  
Partner: Občina Piran,  

3.000.000 ESRR – Teritorialno 
sodelovanje, 
Life, 
Občinski viri, Zasebni viri, 

2014-2020 Program 2.: Razvoj trajnostnega 
turizma 
Ukrep 1.2.3: Razvoj turistične 
infrastrukture 
Prioriteta 3: Razvoj podeželja in 
trajnostno gospod. z naravn. in 
kulturnimi dobrinami 
Program 1: Ohranj. narave in biodiv. 
Ukrep 1: Razvoj javne infrast 
(turistična, kult. dediščina, parkovna) 

 Ureditev pešpoti med Lucijo in Sečovljami, ureditev  privezov v kanalu Sv.Jerneja: projekt bo pripravljen na podlagi celovite programske zasnove in zasnove urejanja obalnega 

pasu. Slovenska obala je od italijanske do hrvaške meje že povezana s kolesarsko potjo, urejeni pa so tudi že odseki pešpoti. V piranski občini je med Lucijo in Sečovljami urejen 
del pešpoti, manjka pa varna pot za obiskovalce ob južnem vznožju polotoka Seče, ob Jernejevem kanalu. Ta kanal je poznan tudi kot “največja okoljska sramota” v Občini Piran, 
saj je tam nelegalno privezano prek 400 plovil, ki so privezana na bolj ali manj podrte in neugledne zasilne priveze. V projektu je predlagana trajnostna ureditev atraktivne, na 
lesenem mostovžu in nad vodo kanala, urejene in varne sprehajalne in učne poti, ob kateri bi na vodni strani uredili še lokalno pristanišče in priveze za plovila, kot to 
predvideva sprejeti prostorski akt za območje Seče. Tako urejena pot bi pomenila dodatno atrakcijo za obiskovalce Krajinskega parak Sečoveljske soline, ki ga letno obišče 
skoraj 50.000 sprehajalcev 
Ciljna skupina: lokalno prebivalstvo, uporabniki priveznih mest in obiskovalci Krajinskega parka Sečoveljske soline 

                                                             
2 Nosilec projekta je podjetje Soline, ki upravlja z državnim zavarovanim območjem Krajinski park Sečoveljske soline (KPSS), znotraj katerega je tudi Jernejev kanal. Upravljavec KPSS 
upravlja tudi s pešpotmi; pot na mostovžu je potrjena tako v desetletnem načrtu upravljanja za KPSS, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, kot tudi v občinskih prostoriskih 
aktih. Ključni partner pri projektu je Občina Piran, ki ima podeljeno vodno dovoljenje za urejanje lokalnega pristanišča v Jernejevem kanalu. 
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Nameni in cilji:  vzpostavitev pešpot povezave med Lucijo in Sečovljami in ureditev lokalnega pristanišča v kanalu Sv.Jerneja 
Opis aktivnosti: 
- Izdelava izvedbene dokumentacije, pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja 
- Izdelava načrta za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatov v Natura 2000 območju Jernejev kanal 
- Aktivnosti za odstranitev nelegalno privezanih plovil in pomolov 
- Pripravljalna dela (ureditev gradbišča, geodetske in druge meritve in podlage) 
- Priprava javnih razpisov za podizvajalce del in dobavo materiala 
- Izvedbena dela 
- Zaključna dela 
- Ureditev nadzora in vzdrževanja lokalnega pristanišča 
Opis kazalnikov/rezultatov: 
- Urejen mostovž s pešpotjo v dolžini 2000 m 
- Zagotovljenih 200 m2 nadomestnega habitata za metličje 
- Urejeno 230 priveznih mest za plovila 
Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje občine Piran   

6. Sonaravna ureditev 

obalnega pasu:  

 
Ureditev skladišč soli v 
Portorožu 

Nosilec projekta 
Občina Piran 
Partnerji 
Turistično združenje 
Portorož,   

4.800.000 ESRR,   
Občinski viri,  

2014-2020 Program 2.: Razvoj trajnostnega 
turizma 
Ukrep 1.2.3: Razvoj turistične 
infrastrukture 

 
Povzetek projekta: namen projekta je celostno upravljanje z ožjim obalnim pasom, na katerega se vežejo po eni strani ključne dobrine in potenciali regije: narava in 
biodiverziteta, krajina, kulturna dediščina ter gospodarski, turistični, rekreacijski potenciali.   
Na osnovi usklajene trajnostne urbane strategije (pripravljene za celotno somestje Koper-Izola-Piran) se bo pripravila zasnova rabe prostora in prostorskih ureditev, ki bodo 
podrejeni: a/ohranjanju ključnih dobrin/potencialov, b/podpori trajnostnega razvoja, predvsem v povezavi s turizmom, rekreacijo, tradicionalnimi gospodarskimi aktivnostmi 
(ribištvo, kmetijstvo) c/odpravi ključnih pritiskov in sanaciji degradiranih območij.  
Na podlagi zasnove prostorske prostorskih ureditev - na ravni regije usklajenih meril in usmeritev za prostorsko urejanje - bomo izvedli projekt ureditve priobalnega pasu ob 
celotni dolžini slovenske obale. Cilj ureditve obalnega pasu bo vzpostavitev območja celostnega urejanja (skladno z 8.členom Protokola ICZM), ki ga bo povezovala promenada, 
ob kateri se bodo prepletale turistično rekreacijske rabe, zavarovana in varovana območja narave/biodiverzitete, območja vrednih krajin in sonaravnih kmetijskih praks, ob 
skrbnem upoštevanju zahtev varstva narave, biodiverzitete, kulturne dediščine, krajine. Projekt bo povezoval številne parcialne projekte prostorskih ureditev posameznih 
odsekov obale in jih povezal v celoto z močno identiteto, kar bo gradnik blagovne znamke v turizmu. Projekt bo tudi medsebojno uskladil različne režime upravljanja (s področja 
varstva narave in biodiverzitete, rabe naravnih virov, varstva kulturne dediščine, prostorskega urejanja, rekreacijskih in gospodarskih dejavnosti). 
Ureditev skladišč soli v Portorožu:  Projekt bo pripravljen na podlagi celovite programske zasnove in zasnove urejanja obalnega pasu. Skladišče soli v Portorožu predstavljajo 

danes neizkoriščen prostorski potencial za razvoj turistične ponudbe, obenem  pa degradirano območje na eni ključnih lokacij v Portorožu, ob sami obalni promenadi. Objekt bo 

obnovljen in namenjen turističnim storitvam, kar bo zaokrožilo turistično ponudbo v kraju.  

Ciljna skupina:  
Prebivalci, turistični obiskovalci 
Nameni in cilji:  
Prenova objekta in sprememba namembnosti, v turistično rabo 
Opis aktivnosti: 
Izdelava izvedbene dokumentacije, pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja 
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- Priprava investicijske in projektne dokumentacije, 
- Pripravljalna dela (ureditev gradbišča, geodetske in druge meritve in podlage) 
- Priprava javnih razpisov za podizvajalce del in dobavo materiala 
- Izvedbena dela 
- Zaključna dela 
Opis kazalnikov/rezultatov: 
- Obnovljene površine s spremenjeno namembnostjo (m2) 
Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje občine Piran 

7. Projekt golf igrišče 

Portorož v Sečovljah  

Nosilec projekta: Golf Istra 
d.o.o.  
 

7.700.000  
 

Zasebni viri,  
ESRR  
 

2014 - 2020 Program 1.2.: Razvoj trajnostnega turizma 
Ukrep 1.2.3.: Razvoj turistične 

infrastrukture 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: namen projekta je izgradnja nove golf destinacije na Obali, v Sečovljah. Golf zagotavlja multiplikativne pozitivne sinergijske učinke na obali in v širšem 
prostoru regije. Realizacija golfa predstavljala pomembno pridobitev tudi za Letališče Sečovlje, kot tretjega mednarodnega letališča v državi. Pomembne sinergije z golfom se 
kažejo še na številnih drugih področjih, v gospodarstvu, turizmu, prometu, ki so bodisi vsebinsko ali funkcionalno vezana na golf. Poseben pečat projektu daje vključitev 
akademske sfere, kar predstavlja edinstvenost v primeru projektov golf igrišč v širši geografski regiji. 
Ciljna skupina: igralci golfa, deležniku v turističnem gospodarstvu, akademski sferi in kmetijskem sektorju ter lokalna skupnost 

Nameni in cilji: izgradnja prvega golf območja na slovenski obali, uspešno obratovanje golf igrišča ter realizacija številnih pozitivnih eksternalij na obalno gospodarstvo, 

turizem, prebivalstvo. 

Opis aktivnosti: 

- zaključna faza postopka Sprememb in dopolnitev prostorskih aktov občine Piran za območje načrtovanega golf igrišča v Sečovljah 
- izgradnja golf igrišča 
Opis kazalnikov/rezultatov: 

- 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 eur  

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje občine Piran 
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PRIORITETA 2: KREPITEV KVALITETE ŽIVLJENJA IN VKLJUČUJOČA DRUŽBA 
Zap.št. Naziv projekta Nosilec projekta in partnerji Vrednost 

projekta (v EUR) 

Vir financiranja Časovni načrt 

projekta 

Prioriteta in ukrep, v katera se 

uvršča projekt 

1. Sredozemski 

življenjski slog – Vzvod 

zdravja 

Nosilec: Univerza na Primorskem 

ZRS3 

Partnerji: UP PEF, UP IAM, UP FVZ, 

UP TURISTICA, UP FAMNIT 

15.000.000 ESS, Nacionalni viri 
(MZ), ESRR , Program 
ETS-Mediteran,  
 
 

2014-2020 Prioriteta 2: Krepitev kvalitete 

življenja in vključujoča družba 

Program 1: Zmanjševanje tveganja 

revščine in povečanje socialne 

vključenosti 

Ukrep 3: Skrb za zdravje prebivalstva 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta:  Vzvod za oblikovanje projekta so nekatere spremembe katerim smo v sodobni družbi priča v zadnjem obdobju in katerih posledice z eksponentno rastjo 

trajnostno spreminjajo številne dejavnike zdravja in kakovosti življenja posameznika in sodobne družbe v celoti. Ob nespornem dejstvu vse bolj starajoče se slovenske (in EU) 

populacije pa postajajo posledice nezdravega življenja vzvod pospeševanja kroničnih nenalezljivih bolezni in kot take eden večjih problemov, ki se odseva v nizki kakovosti 

življenja, splošnem nezadovoljstvu in neracionalni porabi javnih sredstev. Pomen in vloga gibalne/funkcionalne učinkovitosti, in s tem ohranjanja neodvisnosti v starosti, 

ustrezna prehrana, kakovost bivanjskega okolja in dvig osveščenosti za ustrezne spodbude življenjskega sloga lahko učinkovito zavrejo omenjene dejavnike. Projekt bo 

vzpostavil na različnih ravneh potrebno infrastrukturo za promocijo zdravega življenjskega sloga.  

Ciljna skupina: Deprivilegirane skupine starostnikov in drugih posameznikov, ki so zaradi neustreznega življenjskega sloga že na robu sindroma krhkosti (ali pre krhkosti) so 

izhodiščna skupina. Ravno tako bodo vsebine in produkti celotnega projekta ter ponudba centra odličnosti „Hiše zdravja – SONCE” namenjena mladim in vsem ostalim 

posameznikom, ki bodo želeli pristopiti k spremembam življenjskega sloga s ciljem boljšega zdravja in kakovostnejšega življenja. 

Nameni in cilji: Namen projekta je raziskati in preučiti stanje, vedenjske vzorce v povezavi z zdravim življenjskim slogom, na osnovi znanih dejstev in dodatno preučenih 

prednosti sredozemskega življenjskega sloga poiskati modele in možnosti umestitve dobrih praks in intervencij, ponudbe konkretnih storitev in produktov z razvitim znakom 

odličnosti in tako trajnostno vplivati na spremembe. 

Opis aktivnosti: 

- Postavitev Hiše zdravja “SONCE” (CENTER ZA RAZISKAVE in preventivno diagnostični centri, CENTER ZA USPOSABLJANJE STROKOVNJAKOV za delo s krhkimi 
osebami – od otrok, mladostnikov do starostnikov, CENTER ZA VSEŽIVJENJSKO UČENJE v okvirih zdravega življenjskega sloga, RESTAVRACIJE z zdravo in individualno 
vodeno prehrano, VZROČNI HOTEL s ponudbo vsebin, storitev in neposrednih produktov – “sredozemskega življenjskega sloga vzvoda zdravja ”, VADBENE POVRŠINE 
(notranje in zunanje), VIRTUALNI CENTER: E-hiša zdravja, SPREMLJAJOČA INFRASTRUKTURA 

- Oblikovanje in vzpostavitev oddelkov Hiše zdravja v obstoječih centrih v regiji 
- Implementacija storitev in produktov  

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- Vzpostavitev Hiše zdravja in oddelkov v celotni regiji 
- Izvedba raziskav in podraziskav za oblikovanje baze znanja na področju zdravega življenjskega sloga s poudarkom na značilnostih Sredozemskega življejskaega sloga 
- Vzpostavitev in zaščita znaka odličnosti „powerd by SONCE” in „Sredozemski življenjski SLOg – vzvod zdravja.”  
- Oblikovani postopki certificiranja in prenos dobrih praks v zdravstvo, turizem, izobraževanje, razvoj tehnologij, gospodarstvo, kmetijstvo, civilno sfero 

- Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

                                                             
3 ZRS je znanstveno-raziskovalna institucija v okviru UP, ki deluje izrazito interdisciplinarno (preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved), poseben poudarek pa je na 

preučevanju tematik Sredozemlja in zgornjejadranskega območja. 
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- Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    
2. Ustvarjalno središče 

Slovenske Istre 
Nosilec: PINA4, občine 

Partnerji: UP, Avditorij 

Portorož, Obalne galerije 

Piran, Gledališče Koper, 

Središče Rotunda, 

Interaktivni muzej Štanjel, 

Glasbena šola Sežana, 

druge organizacije 

dejavne na področju... 

4.820.000 ESS, Nacionalni viri 
(MDDSZ), Občinski 
viri, LEADER v 
okviru CLLD,  

2014-2020 Prioriteta 2: Krepitev kvalitete 

življenja in vključujoča družba 

Program 2: Izboljšanje kvalitete in 

pogojev za življenje prebivalcev  

Ukrep 1: Krepitev kulturnih 

aktivnosti 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko unijo  izpostavlja  trend inovativnega načina povezovanja (ne) tehnoloških inovacij in storitev v obliki 

sodelovanja med umetnostjo in znanostjo, med umetnostjo in gospodarstvom. Slovenija izostaja pri prepoznavanju potenciala ustvarjalnega sektorja pri izhodu s krize in 

ustvarjanju dodane vrednosti v gospodarstvu. T.i. kulturne industrije dosegajo vedno večje rezultate v gospodarstvu in hkrati postajajo nosilec družbenega (oz. netehnološkega) 

razvoja. Pomembno vplivajo na gradnjo medgeneracijskega in medkulturnega dialoga ter na kulturno ozaveščenost prebivalstva. Ustvarjalni sektor lahko dejansko pripomore k 

dvigu kakovosti življenja. 

Ciljna skupina: Samostojni kulturni delavci, kulturne organizacije, javni zavodi s področja kulture, gospodarski subjekti, občinske oblasti, uporabniki, območne obrtno 
podjetniške zbornice, 
Nameni in cilji: Namen Ustvarjalnega središča slovenske Istre je nuditi strokovno in razvojno podporo usklajeni kulturni politiki treh občin slovenske Istre. Središče bo 

referenčna institucija za sistematični razvoj kulturnih industrij regije in implementacijo ukrepov, zapisanih v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 in programu 

Ustvarjalna Evropa Evropske unije. 

Opis aktivnosti:  
- vzpostavitev (prekvalifikacija in/ali zaposlitev treh strokovnjakov s področja projektnega managementa, črpanja evropskih sredstev in ekonomike kulturnih industrij ter 
vodjo administracije) 
- mehke dejavnosti (koordinacija priprave skupne kulturne strategije slovenske Istre, sinergije in dodana vrednost med obstoječimi kulturnimi subjekti, programi in 
infrastrukturo, razvoj novih skupnih programov), povečanje kulturne produkcije obstoječih subjektov preko usklajenega delovanja in iskanja dodatnih virov financiranja,  
- inkubator kreativnih industrij: vzpostavitev sistematičnega sodelovanja med gospodarstvom in ustvarjalno industrijo (baze idej ipd.), razvoj različnih oblik usposabljanj, 
povezovanje ustvarjalnega sektorja, turizma in kulturne dediščine, udejanjanje gospodarskega potenciala ustvarjalnega sektorja, podpora inovativnim oblikam ekonomije, ki 
izhaja iz kreativnih industrij, kot npr.startup, coworking, service jam ter podpora razvoja novih projektov predvsem na področju socialnih inovacij in socialnega podjetništva,  
- infrastruktura, 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- popis obstoječe kulturne infrastrukture in ocena izkoriščenega potenciala, priprava strategije dosega polne izkoriščenosti obstoječe infrastrukture 
- prenova in adaptacija obstoječih infrastruktur 

- Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

3. Mreža storitev za Nosilec: Centra za 1.380.000 +  EU, Nacionalni 
viri(MDDSZ), 

2014-2020 Prioriteta 2: Krepitev kvalitete 

                                                             
4 Kulturno izobraževalno društvo Pina več kot deset let skrbi za uvajanje inovativnih praks na področju izobraževanja, intermedijskih umetnosti in sonaravnega razvoja na lokalnem, 
nacionalnem in mednarodnem nivoju. 



 
Povzetek RRP JP 2014-2020 

23 
 

starejše in invalide-

Medgeneracijsko 

skupnostno središče 

socialno delo Koper, 

Sežana 

Partnerji: občine,  

Regijski center za pomoč 

na domu Mali princ, CSD, 

Center dnevnih aktivnosti, 

drugi 

1.950.000 (Kraški 

tolmun) 

Občinski viri,  življenja in vključujoča družba 

Program 1: Zmanjševanje tveganja 

revščine in povečanje socialne 

vključenosti 

Ukrep 1: Ukrepi proti revščini in 

socialni izključenosti 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: Za področje skrbi za stare in invalide v regiji je značilna pestra ponudba in veliko različnih programov pomoči in podpore pred odhodom v institucionalno 
varstvo (Domove upokojencev). Prav tako je delež starostnikov med populacijo višji od povprečja Slovenije, predvsem zaradi ugodnejše klime. Programi, podpora in službe med 
seboj niso sistematično povezane, prav tako ni pretočnosti med storitvami. V regiji primanjkuje medgeneracijskih centrov ter povezava in pretočnost med programi, kar bi 
omogočalo starejšim čim daljše bivanje v domačem okolju, razbremenilo svojce ter obenem tudi finančno manj obremenilo občine, saj je bivanje v institucionalnem varstvu 
najdražja oblika skrbi za starejše. 
Ciljna skupina: Starostniki in njihovi svojci po starostnih strukturah, upokojenci, osebe s posebnimi potrebami, osebe s statusom invalida.  
Družine in otroci, ki želijo aktivno preživljati prosti čas. 
Nameni in cilji:  
- koordinacija in podpora službam, organizacijam in posameznikom, ki sodelujejo za in s starostniki in invalidi (javne službe, nevladne organizacije, samopomoč, 
dobrodelnost...); 
- informiranje o organizirani ponudbi storitev; 
- posredovanje med potencialnimi uporabniki in izvajalci storitev in oblik pomoči; 
- povezovanje na regionalni ravni; 
- izvajanje storitve socialnega servisa varovanja oseb na daljavo - RDEČA TIPKA 
- širitev ponudbe programa VITICA; 
- širitev aktivnosti Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane na podeželje 
Opis aktivnosti: Vzpostavitev mreže storitev za starejše občane in invalide z namenom zagotovitve enotnega dostopa do programov in storitev: 
- vzpostavitev enotne informacijske točke, kjer bi starejši in njihovi svojci pridobili vse informacije in tudi ev. napotovanje v možne programe pomoči in podore 
- vzpostavitev medgeneracijskih centrov v vsaki lokalni skupnosti 
- analiza potreb in hitra ocena stanja v regiji ter priprava inovativnih služb in storitev za pomoč in podporo starejšim. 
- kvaliteta življenja aktivnih starostnikov, medgeneracijski centri; 
- infrastruktura 
Opis kazalnikov/rezultatov: vzpostavljena mreža storitev in koordinacija na regionalni ravni 

- Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

4. Svetovalni center za 

otroke, mladostnike in 

starše Primorske 

Nosilec: Svetovalni center 

Koper5 

Partnerji: občine, šole, 

Center za korekcijo sluha 

1.190.000 ESS, Nacionalni viri 
(MDDSZ), Občinski 
viri,  

2014-2020 Prioriteta 2: Krepitev kvalitete 

življenja in vključujoča družba 

Program 1: Zmanjševanje tveganja 

revščine in povečanje socialne 

                                                             
5 Institucija, ki pomaga otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav. 
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in govora, CSD vključenosti 

Ukrep 1: Ukrepi proti revščini in 

socialni izključenosti 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: Svetovalni center je ustanova, katere osnovna dejavnost je skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih staršev. Dejavnost Svetovalnega centra 

(SC) je prvenstveno namenjena podpori otrok in mladostnikov pri njihovem napredovanju v sistemu vzgoje in izobraževanja. Svetovalni center je ustanova s psihološko-

svetovalnim, vzgojnim poslanstvom. Osnovna naloga SC je ukvarjati se z otroki v interakciji z okoljem: družino, šolo, vrstniki. 

Ciljna skupina: Predšolsko otroci od 3 do 6 let, šolski otroci od 6 do 14 let, mladostniki od 14 do 18 let (ev. do 21 let), starši in družine, druge institucije, ki obravnavajo otroke 
in mladostnike 
Nameni in cilji: Namen projekta je, da se iz Svetovalnega centra Koper svetovalni center razširi za celo regijo z samostojnimi enotami tudi v Izoli, Piranu, Sežani ter tudi v 
drugih občinah. Svetovalni center za otroke mladostnike in starše bo najboljša institucija v skrbi za ohranjanje in varovanje duševnega zdravja otrok, mladostnikov, družin, v 
svetovanju vzgojiteljem, učiteljem ter lokalnim skupnostim in družbi kot celoti, bo fleksibilna in vredna uporabnikovega zaupanja. Prizadevala si bo zaposlovati najboljši 
strokovni kader, ki bo zagotavljal predvsem kakovost v:  
- visoki strokovnosti,  
- inter in multidisciplinarnih pristopih,  
- strokovno utemeljenih programih,  
- hitri odzivnosti - klicu v sili,  
Svetovalni center bo svetovalno, diagnostično, terapevtsko korektivna institucija, dejavnost po meri otroka, mladostnika in starša. 
Opis aktivnosti: 

- vzpostavitev treh dislociranih oddelkov (Koper, Piran, Sežana) 
- terensko-mobilno delo v varstvenih in izobraževalnih ustanovah 
- povezovanje s socialno varstvenimi organizacijami 
- povezovanje s fakultetami 
Opis kazalnikov/rezultatov:  

-vzpostavljena mreža storitev  

-vzpostavljena koordinacija na regionalni ravni 

- Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

5. Družinski center-

programi za otroke , 

mladostnike in starše 

Nosilec: Rotunda6 

Partnerji: NVO Obalno-

kraške regije 

2.800.000   ESS, Nacionalni viri 

(MDDSZ),  Občineski 

viri, 

 

2014-2020 Prioriteta 2: Krepitev kvalitete 

življenja in vključujoča družba 

Program 1: Zmanjševanje tveganja 

revščine in povečanje socialne 

vključenosti 

Ukrep 1: Ukrepi proti revščini in 

socialni izključenosti 

 

                                                             
6 Zavod Središče Rotunda, primorski družbeni center; s svetovanji, izobraževanji in informiranjem pomaga mladim in družinam. V sklopu projekta Stičišče NVO Obalno-kraške regije 
pa povezuje in krepi  nevladni sektor v regiji ter podpira socialno podjetništvo 
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Opis 

projekta 

Povzetek projekta: V Obalno-kraški regiji se pojavlja več izzivov na področju dela z družinami, povečanje storitev kaznivih dejanj s strani mladoletnih oseb. Ugotavljamo 

potrebe za vzpostavitev programov oz. nadgradnje že obstoječih programov, ki jih izvajajo NVO na področju socialnega varstva. Programi zagotavljajo celostni pristop pri 

obravnavi uporabnikov (preventive in kurative). Potreba je po vzpostavitvi “DRUŽINSKEGA CENTRA” kot zagotavljanje  dnevnega prostora za druženje uporabnikov, 

vključevanja v različne prostočasne in izobraževalne aktivnosti, informiranja o možnih oblikah pomoči in programov v okolju. V regiji se pojavlja potreba po nadgradnji 

programov za otroke, indirektne in direktne žrtve nasilja, programih za mladoletne povzročitelje in povzročiteljice nasilja, skupinah za otroke alkoholikov in odvisnikov od 

prepovedanih drog...  Pojavlja se velika potreba po izvajanju preventive na več področjih in lokacijah, od predšolskega obdobja do preventive v lokalnem okolju. Na celotnem 

območju Obalno-kraške regije je zaznati potrebo po ustanovitvi STANOVANJSKE SKUPINE za otroke in mladostnike kot varnega in strukturiranega okolja, ki bi nadomeščalo 

družinsko okolje. Namen ustanovitve STANOVANJSKE SKUPINE je zadostiti potrebam mladostnikov, ki zaradi različnih težav ne morejo živeti v primarni družini in potrebujejo 

strokovno pomoč(problem odvisnosti v družini, nasilje, nemoč staršev..) Stanovanjska skupina poleg “učenja za življenje”nudi bivanje in pomoč pri učnem delu, njihovim 

staršem pa podporo in učenje primernejših  vzgojnih prijemov in odgovornejšega starševstva. Gre za obliko varnega in strukturiranega okolja, ki bi nadomeščalo družinsko 

okoplje, v katerega se mladostniki in starši prostovoljno vključijo. 

Ciljna skupina:  

- Univerzalna preventiva: Otroci, mladostniki in starši ter mlajši odrasli. 

- Selektivna preventiva: otroci odvisnikov, žrtve nasilja, povzročitelji nasilja, otroci s posebnimi potrebami in njihovi starši,.. 

- Stanovanjska skupina;  Otroci in mladostniki, ki zaradi različnih razlogov ne morejo prebivati v matični družini in potrebujejo strokovno pomoč in starši, ki sami ne 

zmorejo zahtevne starševske vloge 

Nameni in cilji:  Razvoj  podpornega programa NVO sektorja na področju otrok, mladostnikov in družine v Obalno-kraški regiji.  

- Osnovni cilj: zagotoviti zdravo in varno okolje 

- Specifični cilji:  

 Preprečevanje socialne izključenosti in njenega medgeneracijskega prenosa   

 Vzpostavitev in zagotovitev kontinuiranosti,razpoložljivosti in pestrosti storitev za uporabnike 

 Uvedba novih metod oz. pristopov dela(inovativnost metod) 

 Aktivnejša vloga NVO kot dopolnitev programa javnih socialnovarstvenih storitev in programov kot pogoj za celovit vpogled v problematiko dogajanja na terenu   

 Razvijanje prostovoljnega dela in vključevanje prostovoljcev 

Opis aktivnosti: 

- Vzpostavitev programov oz. nadgradnje že obstoječih programov,  

- Izvajanje programov, 

- Ustanovitev Družinskega centra in  

- Vzpostavitev stanovanjske skupine za otroke in mladostnike za potrebe Obalno-kraške regije.  

Opis kazalnikov/rezultatov:  

- Programi na področju preventive in kurative za otroke, mladostnike in starše, št. uporabnikov, 

- Delujoč Družinski center, 

- Vzpostavljena stanovanjska skupina za otroke in mladostnike. 

- Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

6. Mreža bivalnih Nosilec in partnerji: 8.000.000 ESS, Nacionalni viri, 2014-2020 Prioriteta 2: Krepitev kvalitete 
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kapacitet z 

nastanitveno podporo 

za  ranljive skupine 

Javni zavodi, NVO, občine Občinski viri,  
 

življenja in vključujoča družba 

Program 1: Zmanjševanje tveganja 

revščine in povečanje socialne 

vključenosti 

Ukrep 1: Ukrepi proti revščini in 

socialni izključenosti 

 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: Problem vključitve v samostojno življenje v lokalnem okolju ter stanovanjske osamosvojitve  in opolnomočenja je prisoten pri mnogih posameznikih, ki 

zaključujejo življenje v kakšni od organiziranih nastanitvenih oblik bivanja (npr. Varna hiša, materinski dom, terapevtska skupnost, stanovanjska skupine, zavod za prestajanje 

kazni zapora, programi pomoči brezdomnim itd.). Namen projekta je zagotovitev ustrezne podpore pri premagovanju bivanjske problematike oz. reševanje le-te.  

Ciljna skupina: Osebe iz ranljive skupine prebivalstva: težave v duševnem zdravju, motnje v duševnem razvoju, žrtve nasilja (z otroki), brezdomne osebe, osebe zasvojene od 

alkohola ali prepovedanih drog, mlajši odrasli po izhodu iz vzgojnih zavodov ali rejništva, osebe po prestani kazni zapora…)… Ciljna skupina zajema osebe, ki zaključujejo 

življenje v katerem od rehabilitacijskih programov ali drugih organiziranih oblikah bivanja oziroma osebe, ki imajo težave s samostojnim bivanjem. 

Nameni in cilji: Vzpostavitev mreže stanovanjskih skupin z različno intenziteto spremljanja vključenih oseb. Ključnega pomena je vzpostavitev razvejane, dostopne in stabilne 

mreže izvajanja programa v Južno Primorski regiji z zagotavljanjem celotnega spektra obravnave oz. intenzivnosti vključitve.  

Opis aktivnosti:  
- Pokritje vseh podskupin ranljive skupine prebivalstva 

- Določiti vmesne stopnje razširjanja mreže nastanitev 

- Zagotovitev primernih stanovanjskih prostorov, 

- Zagotavljanje izvajanja programa, 

Opis kazalnikov/rezultatov:  
- Vzpostavljena mreža storitev in programov 
-  število uporabnikov, 
- Št. stanovanj, njihova kapaciteta, 

- Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

7. Center za mentalno 

zdravje 

Nosilec: Socialno 

varstveni zavod Dutovlje7 

Partnerji: občine, CSD, 

Dnevni Centri, zdravstveni 

domovi, , PB Idrija, ZZV iz 

Italije, Centri za mentalno 

 ESS, Nacionalni viri 
(MDDSZ), Občinsli 
viri,  

2014-2020 Prioriteta 2: Krepitev kvalitete 

življenja in vključujoča družba 

Program 1: Zmanjševanje tveganja 

revščine in povečanje socialne 

vključenosti 

Ukrep 1: Ukrepi proti revščini in 

                                                             
7 Je poseben socialni zavod  za odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in/ali razvoju ter za osebe z več motnjami. V skladu z željami in potrebami 

stanovalcem  nudi osnovno oskrbo (bivanje,  čiščenje, pranje in prehrana), socialno oskrbo, zdravstveno nego in posebne oblike varstva. 
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zdravje iz Trsta, 

Zdravstveno socialne 

službe tržaške pokrajine 

socialni izključenosti 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: Vzpostavitev modela delovanja Centra za mentalno zdravje, ki bo z enotami, zagotavljal celostno (socialno zdravstveno) obravnavo oseb s težavami v 

duševnem zdravju v domačem okolju na območju Južno Primorske regije. Storitve centra za mentalno zdravje  se umeščajo v polje  delovanja socialnega varstva in zdravstva, 

zato je center oblikovan kot socialno – zdravstvena služba. 

Ciljna skupina: Osebe s težavami v duševnem zdravju, svojci  oseb s težavami v duševnem zdravju 
Nameni in cilji: do 2015 oblikovanje 2-3 centrov za mentalno zdravje do 2020 ustanovitev enote za krizne namestitve z do 12 posteljami ob enem izmed kriznih centrov; 

- celostna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju v domačem okolju,  izboljšanje kvalitete življenje, preprečevanje socialne izključenosti 

- mrežno povezovanje vseh izvajalcev sociali in zdravstvenih  storitev za osebe s težavami v duševnem zdravju približevanje storitev uporabnikom 

- meddržavno sodelovanje pri uvajanju novih pristopov za ugotavljanje potreb, povezovanju sistemov  in izvajalcev zdravstva in socialnega varstva pri  izmenjavi dobrih 

praks in razvoju novih, inovativnih pristopov pri obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti 

- razvoj skupnostnih služb  

Nadgradnja CMZ pa bi bila vzpostavitev enote za krizne namestitve ob enem izmed teh dnevnih centrov. 

Opis aktivnosti:  
- celostna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju v domačem okolju,  izboljšanje kvalitete življenje, preprečevanje socialne izključenosti 

- mrežno povezovanje vseh izvajalcev sociali in zdravstvenih  storitev za osebe s težavami v duševnem zdravju približevanje storitev uporabnikom 

- meddržavno sodelovanje pri uvajanju novih pristopov za ugotavljanje potreb, povezovanju sistemov  in izvajalcev zdravstva in socialnega varstva pri  izmenjavi dobrih 

praks in razvoju novih, inovativnih pristopov pri obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti 

- razvoj skupnostnih služb  

- zagotovitev namestitvenih kapacitet 

Opis kazalnikov/rezultatov:  
- vzpostavljena mreža, št. partnerjev mreže, 
- vzpostavljeni programi, št. uporabnikov, 
- vzpostavljene namestitvene kapacitete, št. uporabnikov. 

- Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
- Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    
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PRIORITETA 3: RAZVOJ PODEŽELJA IN TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z NARAVNIMI IN KULTURNIMI DOBRINAMI 
Zap.št. Naziv projekta Nosilec projekta in 

partnerji 

Vrednost 

projekta (v EUR) 

Vir financiranja Časovni načrt projekta Prioriteta in ukrep, v katera se 

uvršča projekt 

1. Center  
Mediteranskih kultur 
 

Nosilec: 

Univerza na Primorskem, 

Partnerji: 

Lokalne skupnosti ,  

Društva pridelovalcev in 

ekološka društva, Soline 

d.o.o., Hoteli in turistična 

združenja, Obrtno 

podjetniške zbornice, 

Kmetijsko gozdarska 

zbornica,  KZ Agraria, 

Oljkarska zadruga 

Slovenske Istre, ORA 

Območna razvojna 

agencija Krasa in Brkinov 

13.500.000 EKSRP, ESPR,  
ESRR,  
 
Program Slovenija-
Italija, Program 
Slovenija-Hrvaška,  
Nacionalni viri, 
Občinski viri, 
Zasebni viri,  

2014-2020 Prioriteta 3: 

Razvoj podeželja in trajnostno 

gospodarjenje z naravnimi in 

kulturnimi dobrinami 

Program 2: Sonaravno kmetijstvo 

Ukrep 1: Krepitev znanja in kvalitete 

proizvodov 

Program 2: Sonaravno kmetijstvo 

Ukrep 2:  Povezovanje in sodel.  

 

 Povzetek projekta: 

Povezali bomo vse ključne akterje kmetijstva, spodbudili medsebojno sodelovanje in strokovno podprli aktivnosti na področju pridelave (oljkarstvo, vinarstvo, sadjarstvo, 

zelenjadarstvo), trženja, predelave. Povezali bomo akterje raziskovalno razvojnih aktivnosti (lokalne, nacionalne, čezmejne) z uporabniki, z namenom usmerjanja raziskav v 

probleme kmetijske prakse, predvsem v povezavi večje prilagojenosti v razmerah klimatskih sprememb.   

V okviru ukrepa bomo nadaljevali z aktivnostmi projektov  »Center za razvoj, promocijo in preučevanje mediteranskih kultur«, »Identifikacija, vrednotenje in trženje tipičnih 

pridelkov in izdelkov Obalno-kraškega področja« ter projekta izgradnje Centra mediteranskih kultur v Izoli, s katerimi so bili vzpostavljeni v okviru UP ZRS osnovni pogoji za 

razvoj in razširjanje znanja na področju kmetijsko-živilske dejavnosti s poudarkom na znanju o sredozemskih kulturah. 

Ciljna skupina: 

Ključni akterji kmetijstva v regiji: združenja proizvajalcev (oljkarji, vinogradniki, ekoloških kmetov),  KZ Agraria, Oljkarska zadruga Slovenske Istre, Lokalne skupnosti (občine),  
raziskovalci (UP – CMK in širše – Kmetijski inštitut, FAMNIT – Sredozemsko kmetijstvo),  Kmetijsko gozdarska zbornica, Svetovalna služba KGZ – Kmetijsko gozdarskega zavoda 

Nova Gorica, NVO in drugi zainteresirani partnerji. 

 

Nameni in cilji: 

- povezati ključne akterje področja kmetijstva in živilstva in okrepiti medsebojno sodelovanje, 

- povečati kvaliteto lokalno pridelane hrane, 

- izboljšati ekonomski položaj kmetijstva/živilstva, 

- izboljšati trženje lokalnih proizvodov: vzpostavljanje blagovnih znamk in podporo nadzoru nad kvaliteto, 

- razvoj in uvajanje novih tehnologij in tržnih proizvodov, 
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- zmanjšati negativnih posledic klimatskih sprememb v pridelavi hrane. 

 

Ključnega pomena pri tem je  znanje in njegov učinkovitejši prenos v produkte, storitve in procese, skozi izboljšanje sodelovanja med nosilci znanja (univerza, razvojno 

raziskovalne in izobraževalne institucije) in kmetijskimi proizvajalci.  Pri tem bo odigral pomembno vlogo CMK – Center mediteranskih kultur.  

 

Opis aktivnosti: 

- Vzpostavitev platforme sodelovanja, formalizacija,  

- Vzdrževanje ter nadgradnja osnovne infrastrukture CMK in njegovih storitev (Nadzor nad kvaliteto certificiranih živil, Ureditev in vodenje dejavnosti Degustacijskega 

centra, Podpora delovanju združenj), 

- Vzpostavitev blagovnih znamk in promocijske aktivnosti/marketing, 

- Raziskovalno-razvojne dejavnosti  na področju sredozemskega kmetijstva in oljkarstva (v povezavi z ekološko pridelavo: obvladovanje bolezni in škodljivcev, 

tehnologija pridelave in predelave v razmerah podnebnih sprememb, optimalna raba vode v kmetijstvu in namakanje ipd.).  

- Razvoj in uvajanje novih tehnologj v kmetijstvu in živilstvu (Vzpostavitev predelave namiznih oljk z zaščiteno označbo porekla, izkoriščanje stranskih produktov pri 

predelavi oljk za krmo, za energetske namene; vzpostavitev novih tehnologij v živilstvu, vplivi na boljšo kakovost; razvoj novih produktov (uporaba oljčnih listov etc);, 

- Promocijsko izobraževalne aktivnosti - lokalno pridelane mediteranske prehrane: turistični obiski s pokušanjem tipičnih pridelkov (sol, olje, vino ipd – vodene 

degustacije v CMK), spodbujanje pridelovalcev h  kakovostnejši ponudbi v okviru različnih tekmovanj (različni festivali - Zlata oljčna vejica, kulinarični dogodki etc), 

program »mediteranska prehrana« bomo vključili v šolski sistem, informiranje v skladu z mednarodnimi trendi spodbujanja mediteranske prehrane, vpetost v 

mednarodno mrežo ReCOMed, 

- Sodelovanje pri širši regijski pobudi »Mediteranski življenjski slog«:  Tematika zdrave, lokalno pridelane mediteranske prehrane bo vključena v širši regijski produkt, 

usmerjen v promocijo zdravega življenjskega sloga, na temelju gibanje (kineziologija). Razvili bomo blagovno znamko, ki jo bomo promovirali kot turistično ponudbo, 

pa tudi med lokalnim prebivalstvom. Aktivnosti bodo vključevale izobraževalne delavnice (od vrtcev do starostnikov), od pridelovalcev do potrošnikov, pa tudi 

izobraževanje gostincev na področju mediteranske prehrane (sol, oljčno olje, ribe in v Istri pridelana zelenjava), 

- Lokalni (izobraževalno) demonstracijski centri:   

- a/Sečovlje-Krog: za matične in kolekcijske nasade sredozemskih kultur (za zagotavljanje kakovostnega izhodiščnega sadilnega  materiala različnih sort , uvajanje, 

vzgoja novih sort in klonov, označevanje in ureditev nasadov v izobraževalno - promcijske namene).   

- b/za razvoj in demonstracijo novih (sonaravnih) tehnologij (kmetovanja in življenja lokalnih skupnosti) v praksi (lokacija: Hrvoji – Močunigi).  

- c/ tematske enote: mojstrske kmetije, eko-socialne kmetije,  

Opis kazalnikov/rezultatov 

- vzpostavljena platforma sodelovanja med deležniki, podpisana pogodba med njimi; 

- št. povezanih/sodelujočih združenj proizvajalcev; 

- delujoč Degustacijski center, 

- št. vzpostavljenih blagovnih znamk, 

- št. izvedenih razvojnoi-raziskovalnih projektov, 

- št. uvedenih novih tehnologj v kmetijstvu in živilstvu, 

- št. izvedenih promocijsko izobraževalnih aktivnosti – na temo lokalno pridelane mediteranske prehrane; 

- št. delujočih lokalnih (izobraževalno) demonstracijskih centrov. 
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Prostorska opredelitev primernih lokacij:  območje občine Izola, center 

Viri podatkov za spremljenje uspešnosti: Nosilec projekta 
2. Natura 2000: Razvoj z 

naravo v porečju 

Dragonje 

Nosilec: Še ni določen 

Partnerji:  Mestna 

občinaKoper, občina 

Piran, ZRSVN, Zavod Eko-

Humanitatis, Zavod 

Istraterra, druge nevladne 

organizacije, UP-CMK, 

Kmetijsko-gozdarski 

zavod Nova Gorica, ZVKD 

2.000.000 ESRR, Čezmejni 
program Slovenija-
Hrvaška, ostali 
programi ETS, 
EKSRP – LEADER v 
okviru CLLD,  

Od 2014-2018 Prioriteta 3: Razvoj podeželja in 

trajnostno gospod. z naravn. in 

kulturnimi dobrinami 

Program 1: Ohranj. narave in biodiv. 

Ukrep 1: Razvoj javne infrast 

(turistična, kult. dediščina, parkovna) 

Ukrep 2: Krepitev upravljanja 

varovanih območij (Natura 2000) 

Program 2: Sonaravno kmetijstvo 

Ukrep 2:  Povezovanje in sodel.  

Program 3: Razvoj podeželja   

Ukrep 1:Razvoj in diverzifikacija 

dejavnosti na podeželju    

Ukrep 2: Urejanje vasi, obnova 

skupnih objektov, obj.  za turizem, 

infrastrukture 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: 

Projekt »Razvoj z naravo v porečju Dragonje« je usmerjen predvsem v poenotenje pogledov na razvoj območja porečja Dragonje, v aktivacijo lokalnih virov in potencialov z 

namenom ustvarjanja “zelenih” (inovativnih) storitev, produktov ter delovnih mest, v aktivno varovanje narave in kulturne dediščine ter njuno  promocijo, v ohranjanje, razvoj 

in promocijo tradicionalnih znanj in trajnostnih praks, v krepitev človeških virov, socialnega kapitala in medgeneracijskega dialoga ter v trajnostno in sonaravno upravljanje z 

območjem.  

Prvi del projekta bo namenjen komunikacijskim delavnicam za »inventuro« interesov in pogledov ter oblikovanju skupnih razvojnih ciljev in načrtov za konkretne aktivnosti. 

Ob rezultatih delavnic, ugotovljenih  skupnih točkah in ciljih ter navzkrižjih interesov, ki dosego ciljev onemogočajo, bi bila poglavitna rezultata tega dela projekta celostno 

poročilo o stanju in o dogovorjeni poti do skupnega cilja ter nabor ukrepov (projektnih idej), ki to pot tlakujejo (akcijski načrt z ukrepi po posameznih sektorjih).  

Drugi del projekta je namenjen realizaciji opredeljenih prioritetnih projektov. Možni so naslednji: 

• dolgoročni program vodnogospodarskih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, ohranjanje naravnih danosti ter varovanje imetja, 

• razvoj in trženje enotne blagovne znamke območja, storitev in produktov,   razvoj integralne ekoturistične ponudbe 

• podporne storitve (inkubator) za socialno podjetništvo, ekološko pridelavo in turizem,  

• projekti eko-socialnega podjetništva, zlasti na področju kmetijstva in turizma, 

• aktivni ukrepi varovanja narave 

• program izobraževanj in usposabljanj ter vzpostavitev tematskih enot (centrov, kmetij ipd.) za njegovo  izvajanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tretji del projekta je namenjen opredelitvi dolgoročnega modela upravljanja z območjem porečja Dragonje. Območje je ključnega pomena za varstvo naravnih vrednot, 

ohranjanja biotske pestrosti, kulturne dediščine podeželja in kmetijskih zemljišč Slovenske Istre. Vsekakor se ustanovitev zavarovanega območja (krajinskega parka) kaže kot 

ena najprimernejših možnosti za trajnostno upravljanje z območjem, kjer bo ohranjanje integralni del razvoja in razvoj integralni del ohranjanja. Ta del projekta je v prvi fazi 

vezan na prvo, komunikacijsko, fazo, skozi katero bodo deležniki poenotili svoja videnja, pričakovanja in rešitve.      
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Ciljna skupina: 

občine in lokalne skupnosti, lokalni prebivalci, kmetije in kmetijska gospodarstva, lokalne nevladne in druge organizacije, podjetniki in obrtniki, ponudniki gostinskih in 

turističnih storitev, iskalci prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelni, obiskovalci / turisti, strokovna javnost,  

Nameni in cilji: 

dogovorjena vizija in strategija za razvoj območja porečja Dragonje do  leta 2030; 

- izdelan akcijski načrt z opredeljenim naborom sektorskih ukrepov (projektnih idej), ki se lahko izvajajo vzporedno s potekom projekta in preko katerih se uresničuje 

dogovorjena strategija.; 

- opredeljen model upravljanja z območjem porečja Dragonje. 

- razvoj eko-socialnega podjetništva, zlasti na področju kmetijstva in turizma 

- povečanje obsega ekoloških kmetijskih zemljišč, (tržne) pridelave ekoloških živil in vzpostavitev novih tržnih poti za eko živila 

- razvoj integralne ekoturistične ponudbe 

- razvoj zelenih delovnih mest (s poudarkom na mladih) 

Opis aktivnosti: 

- Opredelitev vizije in programa razvoja območja, 

- opredelitvi dolgoročnega modela upravljanja z območjem porečja Dragonje, 

- Vzpostavitev razvojno-podpornega okolja v obliki inkubatorja za trajnostni razvoj podeželja, 

- Vzpostavitev razvojno-podpornega okolja v obliki inkubatorja za trajnostni razvoj podeželja, 

- Vzpostavitev zadruge za tržno povezovanje ekoloških kmetij in skupne blagovne znamke visoko kakovostnih lokalnih eko živil, ki bo promovirala teritorij območja 

Dragonje 

- Raziskovalno-izobraževalni center za tradicionalno in ekološko kmetijstvo, 

- Razvoj integralnega ekoturističnega produkta Dragonje 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- oblikovano lokalno medsektorsko razvojno partnerstvo (vključenih min. 10 javnih in zasebnih organizacij) 

- oblikovana skupnostna dolgoročna vizija trajnostnega razvoja območja Dragonje 

- oblikovan akcijski načrt trajnostnega razvoja območja Dragonje po posameznih (ključnih) sektorjih 

- oblikovani skupnostni projekti (min. 4)  

- vzpostavljen »zeleni« inkubator  

- vzpostavljen raziskovalno-izobraževalni center za tradicionalno in ekološko kmetijstvo 

- vzpostavljena lokalna blagovna znamka eko živil in zadruga eko kmetij (vključenih min. 10 kmetij) 

- vzpostavljena lokalna blagovna znamka ekoturistične ponudbe in grozd ekoturističnih ponudnikov (vključenih min. 15 ponudnikov) 

- razviti novi ekoturistični produkti (min. 6) 
Prostorska opredelitev primernih lokacij:  območje LAS Istra 

Viri podatkov za spremljenje uspešnosti: Nosilec projekta 

3. Natura 2000: 

Upravljanje geoparka 

Nosilec projekta: Občina 

Sežana.  

Potencialni partnerji: 

1.476.000 ESRR , Čezmejni 
program Slovenija -
Italija,  

2014 - 2020 Prioriteta 3: Razvoj podeželja in 

trajnostno gospod. z naravn. in 
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Kras ORA Območna razvojna 
agencija Krasa in Brkinov, 
Občina Divača, Komen, 
Miren-Kostanjevica, 
čezmejne kraške občine 
ter zainteresirane 
strokovne institucije. 

 kulturnimi dobrinami 

Program 1: Ohranj. narave in biodiv. 

Ukrep 2: Krepitev upravljanja 

varovanih območij (Natura 2000) 

 

  

Povzetek projekta 

Povzetek projekta: V okviru projekta se bo vzpostavil geopark Kras, ki predstavlja orodje, obliko organiziranosti medobčinskih skupnih interesov za ohranitev in razvoj 

matičnega Krasa kot svetovno znane subregije. Gre za sistematično obliko neformalnega varovanja, interpretacije, promocije in trženja geografsko in funkcionalno 

zaokroženega teritorija na osnovi specifične geološke dediščine mednarodnega pomena s ciljem spodbujanja družbeno-ekonomskega razvoja. Strateški dokumenti, ki so nastali 

v okviru projekta KRAS-CARSO izkazujejo skupni cilj: trajnostni razvoj Krasa na osnovi usklajenega upravljanja na regionalni (oz. čezmejni) ravni. Na osnovi analize obstoječega 

stanja ter rezultatov Študije izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu se kot najoptimalnejša možnost za dosego skupnega cilja izkazuje vzpostavitev geoparka Kras. 

Ciljna skupina: lokalno prebivalstvo, turisti, obiskovalci in drugi deležniki 

Namen in cilji: 

- ohranjanje dediščine ob spodbujanju trajnostnega razvoja, 

- poglabljanje znanja o naravnih in družbenih fenomenih Krasa, 

- popularizacija med strokovno in laično javnostjo, 

Opis aktivnosti:  

Koordinacija in upravljanje projekta 

- Tehnična koordinacija in upravljanje (opredelitev prijavitelja, vzpostavitev organizacijske strukture z imenovanjem članov v posamezne skupine (z vključevanjem 

zainteresiranih javnih in zasebnih partnerjev ter prostovoljcev), aktivno sodelovanje znotraj partnerstva, sodelovanje z nastajajočimi ter obstoječimi geoparki, 

administrativno upravljanje (priprava finančnih načrtov in zagotovitev financiranja, poročanje, spremljanje in administrativni nadzori), Včlanitev v Evropsko mrežo 

geoparkov, priprava dosjeja za vključitev v mrežo, spremljanje in usmerjanje pripravljalnih aktivnosti), 

- Včlanitev v Evropsko mrežo geoparkov (priprava dosjeja za vključitev v mrežo, spremljanje in usmerjanje pripravljalnih aktivnosti) 

Ohranjanje dediščine in družbeno-ekonomski razvoj  

- Politika in formalni akti (implement. strateških prostorskih dokumentov projekta KRAS-CARSO, vključitev v razvojne dokumente, priprava upravljavskega načrta) 

- Varovanje in upravljanje (izvajanje upravljavskega načrta, akcijskega načrta za geološko raznovrstnost, monitoringi, koordiniranje mreže znanstv. strokovnjakov)  

- sodelovanje z lastniki in uporabniki zemljišč pri izvajanju geološke interpretacije in varne in odgovorne rabe geoloških dediščinskih območij), 

Raziskave in razvoj 

Geoturizem in geoizobraževanje  

- Promocijske aktivnosti,  

- Komuniciranje, logistika, izobraževanje,  

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- Članstvo v Evropski mrežo geoparkov, 

- Upravljalski načrt pripravljen, 

- Vzpostavljen monitoring, 
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- Izvedene raziskave, publikacija člankov v strokovnih revijah, 

- Izdelano promocijsko gradivo, 

- Izvedena izobraževanja  

Prostorska opredelitev primernih lokacij:  območje LAS Krasa in Brkinov 

Viri podatkov za spremljenje uspešnosti: Nosilec projekta 

4. Regionalni program 

namakanja kmetijskih 

zemljišč in izvedba 

prioritetnih investicij 

Nosilec: Kmetijsko 

gozdarski zavod Nova 

Gorica, UP-CMK;  

Partnerji:  občine,  

ZRSVN, ZRSVK, 

Ministrstvo za kmetijstvo, 

zadruge, združenja 

proizvajalcev, 

posamezniki, ORA 

Območna razvojna 

agencija Krasa in Brkinov 

  EU – EKSRP, 
Nacionalni viri, 
Občinski viri, 
Zasebni viri,  
 

Od 2014-2020 Prioriteta 3: Razvoj podeželja in 

trajnostno gospod. z naravn. in 

kulturnimi dobrinami 

Program 2: Sonaravno kmetijstvo 

Ukrep 2:  Povezovanje in sodel.  

Ukrep 3: Krepitev naravnih 

potencialov za kmetijsko 

proizvodnjo, 

 Povzetek projekta: 

V okviru projekta bo pripravljen regijski program namakanja, na podlagi strokovne podlage, ki bo opredelila potenciale, med seboj primerjala in vrednotila vse pretekle 

projekte v povezavi z namakanjem, definirala nove možnosti, opredelila nekatere še ne dovolj proučene možnosti (npr. izraba očiščenih komunalnih odpadnih voda za potrebe 

namakanja). Alternative bodo vrednotene z vidika tehnične izvedljivosti, ekonomičnosti, vplivov na naravo/okolje, družbene sprejemljivosti. Na tej podlagi bo pripravljen 

regijski program namakanja. Ta bo  omogočil kontinuirano izdelavo potrebne dokumentacije za poseg v prostor (prostorska dokumentacija, gradbeno tehnična dokumentacija, 

ustrezna dovoljenja) in izvajanje investicij na daljši rok. 

Ciljna skupina: 

Kmetijski proizvajalci, njihova združenja, zadruge, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, lokalno prebivalstvo, 

Nameni in cilji: 

- zagotoviti vodo za namakanje, 

- zagotoviti stabilnejše pogoje za pridelavo, 

Opis aktivnosti: 

- Recenzija že narejenih strokovnih podlag, Izdelava manjkajočih strokovnih podlag:  

- Priprava strategije in programa: Zasnova namakanja v regiji; Program namakanja, 

- Izdelava projektne, tehnične dokumentacije za projekte namakanje, 

- Izvedba investicij, 

- Delovanje regijske projektne skupine za razvoj namakanja, 

- Izvedeni projekti namakanja, 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- Pripravljene strokovne podlage, 

- Pripravljen program in seznam prioritetnih ukrepov/projektov, 
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- Pripravljena investicijska in gradbeno tehnična dokumentacija, 

Prostorska opredelitev primernih lokacij:  Območje porečij Dragonje, Badaševice, Rižane, reke Reka  

Viri podatkov za spremljenje uspešnosti: Nosilec projekta 

 

 

PRIORITETA 4:  INFRASTRUKTURA, OKOLJE IN TRAJNOSTEN PROSTORSKI RAZVOJ 
Zap.št. Naziv projekta Nosilec projekta in partnerji Vrednost 

projekta (v EUR) 

Vir financiranja Časovni načrt 

projekta 

Prioriteta in ukrep, v katera se 

uvršča projekt 

1. Izboljšanje 

dostopnosti na 

območje pristanišča – 

nov(i) vhod(i) 

Nosilec: Luka Koper d.d. 

Partnerji: MO Koper, 

Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor 

RS 

11.000.000 ESRR, EU - IPE, 
Zasebni viri,   
 

Od 2015-2018 Prioriteta 4: 

Energija, infrastruktura, okolje, 

prostor 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: 

Trenutno ima koprsko pristanišče le en vhod, ki je v neposredni bližini mestnega jedra in kjer občasno prihaja do večjih zastojev, kar pomembno obremenjuje mestno logistiko 

in zmanjšuje pretočnost pristanišča ter s tem njegove zmogljivosti. Načrti za vzpostavitev novega vhoda, ki bi razbremenil mestni promet in posledično učinkoviteje razporejal 

tudi promet znotraj pristanišča, so že dolgo napovedani. Nov vhod bi predstavljal neposredno navezavo na avtocesto. Za nov vhod ob Serminski vpadnici je sprejet tudi posebni 

Državni prostorski načrt. Ob novem vhodu je predviden tudi kamionski terminal in vsa pripadajoča infrastruktura. Novemu vhodu bi bilo potrebno prilagoditi tudi povezovalno 

infrastrukturo znotraj pristanišča, informacijsko ter varnostno podporo. Poleg tega se pojavljajo tudi nove ideje za dodatne izboljšanje pretočnosti z dodatnimi vhodi, kar bo 

potrebno predhodno preučiti. Projekt bo imel več faz: 

- Izvedba novega vhoda in pripadajoče infrastrukture (skladno z DPN), 

- Proučitev ustreznih infrastrukturnih rešitev transportnih poti notranje logistike pristanišča (glede na navezavo na novi vhod), 

- Izvedba prilagoditev notranje pristaniške povezovalne infrastrukture, 

- Proučitev potrebe po dodatnih vhodih  

- Morebitna izvedba morebitnih dodatnih vhodov 

Ciljna skupina: 

Uporabniki pristanišča: avtoprevozniki, logisti, agenti, špediterji, inšpekcijske službe, zaposleni; 

Predvsem pa se vpliv razbremenitve prometa odraža tudi pri občanih in lokalnemu prebivalstvu. 

Nameni in cilji: 

- Vzpostavitev novega vhoda po DPN in potencialno dodatnih vhodov v pristanišče 

- Vzpostavitev učinkovitega prometa izven območja pristanišča 

- Vzpostavitev učinkovitega prometa znotraj območja pristanišča 

Opis aktivnosti: 

- Izvedba novega vhoda in pripadajoče infrastrukture (skladno z DPN) 
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Pri izvedbi novega vhoda gre za nadaljevanje pred časom ustavljenih del na cestni navezavi na novi vhod v pristanišče Koper. Pred začetkom je potrebno pridobiti 

stavbno pravico na parcelah v lasti MOK za objekte carine na novem vhodu (to je v izvajanju), pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti razpis za gradbenega izvajalca 

(predvideno v prvi polovici leta 2015). Pred začetkom gradnje se mora iz cestne trase umakniti deponija Finali. Razpis za pridobitev gradbenega izvajalca za 

dokončanje del na cestni navezavi je predviden do sredine leta 2015. Dokončanje del, v kolikor se deponija Finali umakne, je predvideno v drugi polovici leta 2015 oz 

začetku 2016. Ob novem vhodu bo potrebno namestiti tudi vso pripadajočo infrastrukturo (kamionski terminal, objekt za podporne službe, informacijska podpora). 

- Proučitev ustreznih infrastrukturnih rešitev transportnih poti notranje logistike pristanišča (glede na navezavo na novi vhod) 

Novemu vhodu primerno bo potrebno proučiti tudi infrastrukturo in režim internega prometa, ki predvideva odpravo ozkih grl ter učinkovito pretočnost prometa 

znotraj pristanišča. Potrebno bo opraviti meritve prometa ter določene simulacije glede na nov vhod za ugotovitev optimalnega poteka in ureditve infrastrukturnih 

rešitev znotraj pristanišča. 

- Izvedba prilagoditev notranje pristaniške povezovalne infrastrukture 

Glede na ugotovitve predhodne aktivnosti (faze) se bo nadaljevalo z izvedbo ustreznih rešitev znotraj pristanišča.  

- Proučitev potrebe po dodatnih vhodih  

Posebna pozornost bo posvečena tudi proučitvi dodatnih potreb po novih vhodih, ki bi dodatno izboljšali dostopnost in prometni režim znotraj in izven pristanišča. 

- Morebitna izvedba morebitnih dodatnih vhodov 

  V kolikor se pri predhodni aktivnosti (fazi) ugotovi, da je utemeljena potreba po dodatnih vhodih, bodo v tej fazi izvedeni. 

- Opis kazalnikov/rezultatov: 

- Št. kamionov v pristanišču 

- Povprečen čas čakanja za vstop v pristanišče 

Pogostost kritičnih zastojevVir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 

Prostorska opredelitev: območje Mestne občine Koper – koncesijsko območje pristanišča       

2. Trajnostna mobilnost - 

Vzpostavitev sistema 

trajnostne mobilnosti 

Nosilec: določen bo 

naknadno 

Partnerji: občine, 

nevladne organizacije, 

izvajalci gospodarske 

javne službe za prevoz 

potnikov,  

20.800.000 EU: ESRR,  KS, 
Programi ETS, 
predvsem  
Program Slo-Ita,  
Nacionalni viri, 
Občinski viri,  
  

Od 2014-2020 Prioriteta 4: 

Energija, infrastruktura, okolje, 

prostor 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: 

Vzpostavitev učinkovitega sistema trajnostne mobilnosti na ravni regije. Vzpostavljeno bo partnerstvo s sosednjimi regijami/pokrajinami (Furlanija-Julijska krajina, Istrska 

županija) ter znotraj regije (občine Obalno-kraške regije, še posebno na območju somestja Koper-Izola-Piran). Pripravljena in sprejeta bosta celostna prometna strategija, 

usklajena na regionalni ravni,  in akcijski program trajnostne mobilnosti,  ki bo podrobneje določila tudi načine sodelovanja ter financiranja projektov. Pripravljene bodo vse 

potrebne strokovne podlage, izvedena bo integracija prostorskega in prometnega načrtovanja v okviru novih prostorskih planov. Pripravljena bo investicijska, projektna in 

tehnična dokumentacija. Dograjen bo del infrastrukture za trajnostno mobilnost (postajališča, multimodalni prometni terminali, P+R parkirišča,  infrastruktura za 

nemotoriziran promet – pešpoti, kolesarsko omrežje). Vzpostavljen bo  regijski logistični center za mobilnost.  Z intermodalnostjo bo zagotovljeno povezovanje različnih 

sistemov, ob vozliščih sistema javnega potniškega prometa bodo urejena parkirišča, prostori za vstopanje in izstopanje potnikov, izposojevalnice koles, taksi službe in storitve 

obveščanja potnikov. Vzpostavljeni bodo podporni ukrepi občin in države (kot npr. enotna vozovnica za celoten sistem javnega potniškega prometa), izvedene bodo akcije 

osveščanja prebivalstva za spreminjanje transportnih navad.  
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Ciljna skupina: 

Prebivalci območja, obiskovalci/turisti, pešci, kolesarji, uporabniki JPP,  

Nameni in cilji: 

Povečati dostopnost funkcij ob manjši potrebi po mobilnosti, povečati energetsko učinkovitost mobilnosti, zmanjšati stroške mobilnosti, manjši vplivi na okolje ter večja 

dostopnost za vse kategorije prebivalcev/obiskovalcev. 

Opis aktivnosti: 

- Krepitev političnega konsenza, 

- Vzpostavitev regijskega logističnega centra za upravljanje trajnostne mobilnosti, 

- Priprava strokovnih podlag, 

- Priprava celostne prometne strategije s programom prioritetnih ukrepov/projektov, 

- Prilagoditev občinskih prostorskih načrtov za lažje uvajanje trajnostne mobilnosti,  

- Priprava investicijske in projektne dokumentacije, 

- Ureditev javnega medmestnega in mestnega prometa,  

- Izgradnja infrastrukture za trajnostno mobilnost: P+R lokacije intermodalnih prestopnih točk,  infrastruktura za integriran javni potniški promet, kolesarske steze, 

                  pešpoti, senčenje peš koridorjev (drevoredi),   

- Vzpostavitev regijskega sistema izposoje koles, 

- Izvedba mehkih podpornih ukrepov (ukrepi omejevanja prometa osebnih vozil v mestih, usklajevanje parkirnih politik, izdelava mobilnostnih načrtov – spodbujanje  

                 dogovorov glede prihodov na delo…) 

- IKT podpora  mobilnosti (sodobne tehnologije za učinkovito upravljanje mobilnosti, npr. spremljanje vozil v realnem času s prikazovalniki na postajališčih JPP,  

                  informacijski portali za potnike z možnostjo uporabe mobilnih telefonov, ipd.), 

- Izvedba promocijskih akcij za popularizacijo javnega prometa v javnosti; 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- Sprejeta celostne strategije in program trajnostne mobilnosti s programom prioritetnih investicij v regiji (Vir: RRC, Občine) 

- Investicije v izgradnje infrastrukture za trajnostno mobilnost: kolesarske steze, pešpoti, senčenje peš koridorjev (drevoredi), (Vir: RRC, Občine)  

- Vzpostavljena infrastruktura in sistem za P+R; 

- Vzpostavljen regijski logistični center za upravljanje trajnostne mobilnosti (Vir: RRC, Občine) 

-  Izvedene promocijske akcije za popularizacijo javnega prometa v javnosti (Vir: RRC, Občine) 

Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije, obalno somestje    

3. Regionalna mreža in  

sanacije javnih stavb 

in razsvetljave v lasti 

lokalnih skupnosti 

zaradi večje 

energetske 

učinkovitosti, 

Nosilec: Medobčinska 

koordinacija/GOLEA 

Partnerji: občine na 

območju regije 

42.000.000 KS, EU – ESRR,  
Program ELENA,  
Sredstva EIB in 
ESCO, Nacionalni, 
občinski, zasebni viri 
 
Skupaj: 42.000.000 

Od 2014-2020 Prioriteta 4: 

Energija, infrastruktura, okolje, 

prostor 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: 

Projekt podpira energetsko samooskrbo regije kot enega ključnih strateških ciljev regije. V okviru projekta bo pripravljen akcijski načrt za trajnostno energijo na nivoju regije, 
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uveden bo sistem upravljanja z energijo z energetskim knjigovodstvom (s spremljanjem rabe energije - CSRE) izdelana bo investicijska, projektna in razpisna dokumentacija, 

izvedeni bodo energetski pregledi, izvedene bodo energetske sanacije (stavb v lasti lokalnih skupnosti, javne razsvetljave, daljinsko ogrevanje iz obnovljivih virov), izvedeni 

bodo ukrepi za izbpljšanje javnega potniškega prometa. Izvajale se bodo storitve  pogodbenega zagotavljanja prihrankov in / ali pogodbene oskrbe z energijo. Opredeljeni bodo 

ustrezni finančni mehanizmi, da se lahko na trgu pojavijo kot t.i. ESCO podjetja tudi mala in srednja podjetja z ustreznimi znanji in kompetencami na področju trajnostne 

energetike, kar jim bo omogočilo najem ugodnih dolgoročnih posojil oziroma bo vzpostavljena ustrezna garancijska za EIB (Evropska Investicijska Banka) oziroma drugih 

podobnih finančnih institucij. 

Ciljna skupina: 

Občine, javni zavodi, javna podjetja kot lastniki oz. upravljalci javnih stavb,.. javne razsvetljave, oskrbe s toploto,…  

Podjetja, ki nudijo energetske storitve.  

Finančne ustanove, ki nudijo podjetjem za energetske storitve ugodne dolgoročne kredite.  

Razvojne agencije in druge institucije, ki spodbujajo razvoj v regiji. 

Nameni in cilji: 

Večja energetska samooskrba regije je eden ključnih strateških ciljev regije. Zato bo potrebno povečati rabo obnovljivih virov energije in zagotovo večjo energetsko 

učinkovitost. S tem bomo dosegli tudi pozitiven vpliv na gospodarski razvoj na lokalnem območju in pozitiven vpliv na delovna mesta predlagamo, predvsem v gradbeništvu, ki 

se sooča z globoko krizo.   

- Energetska samooskrba regije.  

- Zmanjšanje rabe energije in stroškov za energijo.  

- Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.  

- Nov zagon gospodarstva skozi mehanizem energetskega pogodbeništva in ustvarjanje novih, zelenih delovnih mest.  

- Spodbujanje inovativnosti pri razvoju novih tehnologij.  

- Prehod na nizkoogljično družbo 

Opis aktivnosti: 

- Uvodna pripravljalna faza:  

- Izdelava akcijskega načrta za trajnostno energijo na nivoju regije  oz. joint SEAP-a – Sustainable Energy Action Plan po EU metodologiji in pristop županov k konvenciji 

županov in kjer se v akcijskem načrtu določi projekte trajnostne energetike, ki se bodo izvajali v obdobju 2014-2020,  

- Uvedba sistema upravljanja z energijo z energetskim knjigovodstvom s ciljnim spremljanjem rabe energije – CSRE, za potrebe vrednotenja posameznih predlogov 

sanacij in vodnih podatkov potrebne projektne in investicijske dokumentacije za uspešno izvajanje projektov ter kasnejšo spremljavo in analizo doseženih učinkov 

posameznih izvedenih ukrepov,  

- Prijava na program ELENA oziroma drugi tovrstni program za izvedbo investicij navedenih v regionalnem akcijskem načrtu za trajnostno energijo po principu 

energetskega pogodbeništva preko pogodbenega zagotavljanja prihrankov in / ali pogodbene dobave energije.  

- Izdelava projektne, investicijske in razpisne dokumentacije: 

- Izvedba energetskih pregledov obravnavanih objektov, 

- Izdelava projektne dokumentacije za potrebe celovite energetske sanacije, 

- Izdelava investicijske dokumentacije in izkaz javnega interesa za izvedbo celovitih energetskih sanacij po principu energetskega pogodbeništva,  

- Priprava razpisne dokumentacije in svetovanje pri vodenju postopkov za pridobitev izvajalcev energetskih storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov oziroma 

pogodbene oskrbe z energijo.  

- Izvedbena faza: Izbrana podjetja za izvajanje energetskih storitev izvedejo potrebna pripravljalna dela celovitih energetskih sanacij ter nato izvajajo storitev 
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pogodbenega zagotavljanja prihrankov in / ali pogodbene oskrbe z energijo na naslednjih področjih:  

- sanacije javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti v smislu večje energetske učinkovitosti, 

- sanacije javne razsvetljave v smislu večje energetske učinkovitosti in gradnje pametnih omrežij, 

- oskrbe z daljinsko toploto iz obnovljivih virov energije in izvedba regijskega biomasnega centra,  

- okolju prijaznega javnega potniškega prometa (npr. mestni avtobus na plin,…) 

- izvedbo pametnega omrežja za električna vozila, 

- sistem za upravljanje porabe vode,   

- proizvodnji in skladiščenju obnovljive energije z uvajanjem novih tehnologij. 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- Investicije v trajnostno energetiko, 

- Zmanjšanje rabe energije, 

- Zmanjšanje stroškov za energijo, 

- Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,  

- Nova delovna mesta v podjetjih, ki nudijo energetske storitve,  

- Inovacije na področju trajnostne energetike. 

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

4. Infrastruktura za  

čiščenje in odvajanje  

komunalne odpadne 

vode, 

Partnerji:  

Občine, Izvajalci javne 

službe, 

34.800.000 KS, EU – ESRR,   
 Občinski viri,  

Od 2014-2020 Prioriteta 4: 

Energija, infrastruktura, okolje, 

prostor 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta:   

Izvajanje investicij operativnih programov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda občin (kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave) za nasel. Občine nimajo dovolj 

finančnih virov,  predvsem MO Koper in občine na Krasu, kjer bodo potrebne obsežne in drage investicije, saj gre za občine z  redkejšo poselitvijo in lego na občutljivem 

območju. Zato je potreben nov dogovor z državo za prilagoditev obveznosti finančnim sposobnostim občin, vključno z spremembami in dopolnitvami Operativnih programov 

občin, z opredeljenimi novimi (cenejšimi in učinkovitejšimi) projektnimi rešitvami ter realnejšimi roki za izvedbo. Izvedle se bodo investicije za odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda v vseh območij poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 PE.   Zgodovinska središča obalnih mest (predvsem Piran in Izola) se soočajo s problemom stare, 

dotrajane in puščajoče kanalizacije, ki je mešana (meteorno-fekalna), kar povzroča predvsem ob plimi in obilnejših padavinah močno obremenjevanje morja s fekalijami, kar 

ima neprimerno večje posledice na obremenjevanje morja kot  neopremljenost manjših in redkeje poseljenih območij.  Vdor slane vode v kanalizacijski ogroža instalacije in 

naprave, zmanjšuje učinkovitost sekundarne in terciarne stopnje čiščenja. V okviru projekta bo pripravljena investicijska in projektna  dokumentacija ter izvedeni prioritetni 

projekti sanacije dotrajanjih kanalizacijskih omrežij v obalnih mestnih središčih. 

Ciljna skupina: 

Občine, prebivalstvo, turistični obiskovalci, gospodarstvo,  

Nameni in cilji: 

Izvajanje investicij (prilagojenih)operativnih programov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda občin (kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave), prednostno v vseh 

območij poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 PE. 

Opis aktivnosti: 
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- priprava investicijske in projektne  dokumentacije za izvedbo projektov iz Operativnih programov; 

- izvajanje investicij operativnih programov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda občin (kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave); 

- priprava sprememb in dopolnitev Operativnih programov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda občin; 

- pripravljena investicijska in projektna  dokumentacija ter izvedeni prioritetni projekti sanacije dotrajanjih kanalizacijskih omrežij v obalnih mestnih središčih. 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- dolžina (novozgrajenega) kanalizacijskega omrežja, 

- št. (novih) priključkov 

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

5. Oskrba s pitno vodo Partnerji: 

Občine v regiji JPrimorska, 

Občina Miren-

Kostanjevica,  Rižanski 

vodovod, Kraški vodovod, 

JP Komunala Ilirska 

Bistrica,  

  2015-2020 Prioriteta:4 

Energija, infrastruktura, okolje, 

prostor 

 

 Povzetek projekta: 

Izvedba projekta oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa: z povezavo treh vodovodnih sistemov (kraški, ilirsko-bistriški, rižanski) iz treh vodnih virov (Brestovica, Bistrica, Rižana) 

za oskrbo Obale s povečanjem kapacitete črpanja na vodnem viru Klariči, povečanjem pretočnosti transportnih cevovodov do stične točke na Rodiku, povezavo vodovodnega 

sistema Ilirska Bistrica na stično točko Rodik z z izgradnjo dodatnega transportnega vodovoda do Rodika, izgradnjo (obnovo primarnih in sekundarnih cevovodov na področjih, 

ki trenutno še niso priključena na javni vodovodni sistem, , oz. so cevovodi hidravlično iztrošeni, rekonstrukcijo dotrajanih cevovodov, kar bo zmanjšalo vodne izgube in 

prispevalo k racionalizaciji stroškov in upravljanja sistemov. Izgradnja manjkajočih vodovodov in objektov (Slovenska Istra, Kras-Brkini) v sistemu. Spodbujanje rabe in 

usposobitev alternativnih vodnih virov. Usposobitev alternativnih vodnih virov. Izvajanje ukrepov  

varstva vodnih virov. 

Ciljna skupina: prebivalstvo, gospodarski akterji območja, obiskovalci/turisti, 

Namen in cilji:  Zagotoviti zanesljivo in cenovno ugodno oskrbo z kvalitetno vodo v regiji 

 

Operativne aktivnosti: 

- novogradnja ali rekonstrukcija 47,3 km transportnih cevovodov in 14 objektov na transportnih cevovodih, 

- novogradnja ali rekonstrukcija 118,1 km primarnih in sekundarnih cevovodov in 26 objektov na primarnih in sekundarnih cevovodih, 

- dograditev 1 objekta za zajem in/ali pripravo pitne vode, 

- priprava, sprejem in izvajanje ukrepov varstva vodnih virov, 

- promocijske akcije za sonaravno rabo voda (uporaba alternativnih virov, deževnice ipd.). 

Kazalniki: 

- dolžina novozgrajenih transportnih cevovodov, 

- zgrajeni novi objekti na transportnih cevovodih, 

- dolžina rekonstruiranih primarnih in sekundarnih cevovodov,  
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- št. novih objektov na primarnih in sekundarnih cevovodih. 

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

6. Trajnostni prostorski 

razvoj čezmejne 

urbane mreže 

 

Partnerji:  

Občine v regiji, Provinca 

Trst, Istrska županija,  

1.800.000 EU – ESRR, Programi 
ETS, predvsem 
Slovenija-Italija, 
Občinski viri,  
 

Od 2014-2020 Prioriteta 4: 

Energija, infrastruktura, okolje, 

prostor 

 

 Povzetek projekta: 

Mesta v regiji so majhna, z skromnimi urbanimi potenciali. To je lahko ovira v razvoju, saj mesta oz. njihove mreže postajajo razvojni generatorji in privlačijo ključne razvojne 

faktorje. Mesta imajo v gospodarstvu pomembno vlogo, kot središča povezav, inovacij, ustvarjalnosti in storitev. Sodelovanje mest v okviru trajnostne urbane agende, usklajene 

na ravni obalnega somestja Ankaran-Koper-Izola-Piran, na ravni regije in čezmejno, bo preseglo omenjene omejitve, izboljšalo dostop do razpoložljivih EU virov, okrepilo 

sinergije, znižalo stroške iz naslova ekonomije obsega, predvsem pa povečalo razpoznavnost v širšem evropskem prostoru in povečalo atraktivnost za vlaganja. 

V okviru EZTS – Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje bomo vzpostavili trajnejšo strukturo sodelovanja, uskladili vizijo in strateške prioritete na različnih ravneh 

ter pripravili potrebno dokumentacijo oz. izvedli prioritetne projekte.  

 

Ciljna skupina: prebivalstvo urbanih območij,  subregionalnih središč, gospodarski akterji območja,  

Namen in cilji:  Vzpostaviti čezmejni dialog o bodočem urbanem razvoju čezmejne regije, o krepitvi konkurenčnosti čezmejnega urbanega območja, o krepitvi skupnih 

razvojnih potencialov, Okrepiti dialog in strukture sodelovanja znotraj somestja Ankaran-Koper-Izola-Piran, pripraviti investicijsko, prostorsko, tehnično dokumentacijo, 

izvedba projektov. 

Operativne aktivnosti: 

- vzpostavitev  in formalizacija trajnega sodelovanja,  

- priprava seznama prioritetnih projektov, 

- izvedba skupnih projektov, 

Opis kazalnikov/rezultatov 

- št. izvedenih skupnih projektov,  

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

7. Mestni marketing - 

Grozd ponudnikov za 

oživitev starih mestnih 

jeder 

Partnerji:  

Občine, Zavod Koper otok, 

Obrtno podjetniške 

zbornice, ponudniki v 

starih mestnij jedrih, Javni 

zavodi občin,  

 

1.700.000  EU – ESRR, 
Programi ETS, 
predvsem Slovenija-
Italija, Občinski viri, 
Zasebni viri,  

Od 2014-2020 Prioriteta :4 

Energija, infrastruktura, okolje, 

prostor 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: 

Mestna jedra in manjša središča programskega območja izgubljajo trgovske, storitvene, pa tudi upravno-administrativne, kulturne in druge funkcije, kar zmanjšuje njihovo 
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privlačnost za bivanje, poslovanje in razvoj turizma. Podprli bomo pobude akterjev (ponudnikov) za večjo privlačnost in razpoznavnost središč kot središč ponudbe trgovine in 

drugih storitev, spodbudili bomo akterje k aktivnejši vlogi v teh prizadevanjih ter tako  vzpostaviti pogoje za učinkovitejše upravljanje mestnih središč. Vzpostavili bomo mreže 

sodelovanja na ravni mest, somestja, pa tudi na čezmejni ravni. Podprli bomo izvedbo skupnih akcij/projektov, kot so promocija, usposabljanja in svetovanja,  nadgradili 

celostne podobe središč in jih povezali v enoten identitetni sistem, vzpostavili orodja za učinkovito trženje, kot so kartice zvestobe, spletne strani in promocijsko gradivo ter 

pilotno  vzpostavili podporne projekte (kot npe. monitoring pretoka pešcev v okviru  upravljanja z mestnimi središči (TCM). 

Ciljna skupina: 

Ponudniki v mestnih središčih, turistično gospodarstvo, občine, obrtno-podjetniške zbornice, prebivalstvo, turistični obiskovalci, 

Nameni in cilji: 

Povečati privlačnost mestnih središč za bivanje in poslovanje, povečati turistični obisk,  

Opis aktivnosti: 

- podpora koordinaciji med akterji posameznih mestnih središč, 

- vzpostavitev mreže ponudnikov mestnih središč, 

- izvedba skupno dogovorjenih projektov (kot npr. monitoring pretoka pešcev v okviru  upravljanja z mestnimi središči (TCM), orodja za učinkovito trženje, kot so 

kartice zvestobe ipd.); 

- izvedba usposabljanj, 

- izvedba skupnih akcij, prireditev,  

- vzpostavitev podpornih aktivnosti za ponudnike (svetovanja), 

- marketing mestnih središč, celostne podobe središč, 

- promocija, obveščanje, informiranje.  

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- vzpostavljena partnerstva v mestnih središčih, 

- št. izvedenih skupnih projektov in njihova vrednost, 

- št. izvedenih izobraževanj in usposabljanj, 

- št. izvedenih skupnih prireditev, 

- št. povezanih partnerjev v posameznih mestnih središčih, 

-  Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije, mestna naselja 

8. Sonaravna ureditev 

obalnega pasu:  

 

Integralno upravljanje 

in priprava prostorske 

dokumentacije 

Nosilec: še ni določen 

Partnerji:  občine Koper, 

Izola, Piran, Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor, 

turistično gospodarstvo, 

prebivalstvo, javne 

ustanove, pristojne za 

upravljanje z morjem, 

obalo, kulturno dediščino, 

naravo, upravljavci 

1.100.000 

 

 EU – ESRR, 

Programi ETS, 

predvsem Slovenija-

Italija, Slovenija-

Hrvaška, Nacionalni 

viri, Občinski viri, 

2015-2020 Prioriteta :4 

Energija, infrastruktura, okolje, 

prostor 
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zavarovanih območij 

narave,  

 Povzetek projekta: 

Vzpostavili bomo celostno upravljanje z ožjim obalnim pasom, na katerega se vežejo ključne dobrine in potenciali regije: narava in biodiverziteta, krajina, kulturna dediščina, 

gospodarski, turistični, rekreacijski potenciali.   

Na osnovi usklajene Trajnostne urbane strategije (pripravljene za celotno somestje Koper-Izola-Piran) bomo pripravili zasnovo rabe prostora in prostorskih ureditev, ki bodo 

podrejeni: a/ohranjanju ključnih dobrin/potencialov, b/podpori trajnostnega razvoja, predvsem v povezavi s turizmom, rekreacijo, tradicionalnimi gospodarskimi aktivnostmi 

(ribištvo, kmetijstvo) c/odpravi ključnih pritiskov in sanaciji degradiranih območij.  

Na podlagi zasnove prostorske prostorskih ureditev - na ravni regije usklajenih meril in usmeritev za prostorsko urejanje - bomo izvedli (segmente) projekta ureditve 

priobalnega pasu ob celotni dolžini slovenske obale. Cilj ureditve obalnega pasu bo vzpostavitev območja celostnega urejanja (skladno z 8.členom Protokola ICZM), ki ga bo 

povezovala promenada, ob kateri se bodo prepletale turistično rekreacijske rabe, zavarovana in varovana območja narave/biodiverzitete, območja vrednih krajin in sonaravnih 

kmetijskih praks, ob skrbnem upoštevanju zahtev varstva narave, biodiverzitete, kulturne dediščine, krajine. Projekt bo povezoval številne parcialne projekte prostorskih 

ureditev posameznih odsekov obale in jih povezal v celoto z močno identiteto, kar bo gradnik blagovne znamke v turizmu. Projekt bo tudi medsebojno uskladil različne režime 

upravljanja (s področja varstva narave in biodiverzitete, rabe naravnih virov, varstva kulturne dediščine, prostorskega urejanja, rekreacijskih in gospodarskih dejavnosti). 

Obalni pas in morje sta območje prepleta izjemnih naravnih, kulturnih in krajinskih vrednot, obenem pa velik prostorski potencial, zato zahtevata integralen pristop pri 

gospodarjenju s tem prostorom. V okviru projekta bomo vzpostavili bomo strukturo medresorske koordinacije različnih ravni ter pripravili vizijo in osnovno prostorsko, 

investicijsko in projektno dokumentacijo za ključne projekte, ki bodo omogočili trajnostno gospodarjenje s tem območjem. Izhajali bomo iz rezultatov projekta SHAPE (IPA 

Adriatic) in AdriPlan. 

 

Ciljna skupina: prebivalstvo, turistični obiskovalci, upravljavci z naravnimi dobrinami območja, vključno z zavarovanimi območji, turistično gospodarstvo, 

Nameni in cilji: vzpostaviti permanentno strukturo upravljanja, pripraviti program gospodarjenja, dokumentacijo za ključne projekte.  

Opis aktivnosti: 

- vzpostavitev strukture upravljanja, 

- priprava temeljne prostorske dokumentacije – prostorski načrt rabe morja (skladno s pravkar sprejeto (23/07/2014) Direktivo o morskem prostorskem načrtovanju) 

in z njim prostorsko usklajeno zasnovo rabo kopnega pasu; 

- priprava idejnih projektov za ključne projekte kopnega pasu, skladno z vizijo ureditve promenade ob celotni dolžini obalnega pasu, 

- priprava investicijske dokumentacije, 

- promocijske aktivnosti (namenjene splošni javnosti in ciljnim skupinam – turistično gospodarstvo, upravljavci naravnih dobrin, kulturne dediščine) 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- vzpostavljena struktura upravljanja, 

- priprava prostorskega načrta rabe morje, skladno z omenjeno Direktivo, 

- priprava programske zasnove obalnega pasu, 

- priprava zasnove prostorskega razvoja obalnega pasu, 

- priprava programa prioritetnih projektov, 

- priprava investicijske dokumentacije in idejnih projektov za posamezne odseke obalnega pasu; 

- priprava promocijskih brošur, 

Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
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Prostorska opredelitev: območje obalnih občin    

9. Tehnična podpora za 

pripravo regijskih 

projektov 

Nosilec: RRC Koper 

Partnerji: 

Občine, partnerji 

Regionalnega razvojnega 

sveta, ORA Območna 

razvojna agencija Krasa in 

Brkinov, 

1.500.000 EU – ESRR, Programi 
ETS, Nacionalni viri, 
Občinski viri, 

2014-2020 Prioriteta 4: 

Energija, infrastruktura, okolje, 

prostor 

 

Opis 

projekta 

Povzetek projekta: 

Regija bo okrepila podporo pripravi strateških projektov regijskega pomena. Zahtevnejši, razvojno usmerjeni projekti z regijskimi učinki zahtevajo kontinuirano pripravo na 

daljši rok. Pomanjkanje pripravljenosti takih projektov se vedno znova lepo kaže, npr. ob pripravi pričujočih predlogov strateških projektov za naslednjo finančno perspektivo. 

V okviru projekta bo vzpostavljeno  sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag, regijske strategije prostorskega razvoja,  investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za 

ključne regijske projekte,  kar bo med drugim znižalo stroške in okrepilo usmerjenost k skupnim ciljem v regiji. Vzpostavljena bodo skupna učinkovita orodja za trajnostni 

prostorski razvoj in prostorsko načrtovanje. Aktivnosti bodo podprte iz sredstev tehnične pomoči za zagotovitev ustrezne upravne zmogljivosti v kohezijskih regijah (v delu, 

kjer se predvideva podpora za  pripravo podlag za uspešno črpanje sredstev na regionalni in lokalni ravni (na primer: vodenje projektov ali projektne investicijske 

dokumentacije). 

Ciljna skupina: 

Občine, prebivalstvo, javni zavodi,  

Nameni in cilji: 

Vzpostaviti kontinuiran proces priprave regijskih projektov, izboljšati ekonomiko projektov, zmanjšati okoljske vplive,  

Opis aktivnosti: 

- priprava strategije prostorskega razvoja somestja Koper-Izola-Piran in programa ukrepov, 

- priprava strokovnih podlag in prostorskih načrtov, 

- priprava investicijske dokumentacije,  

- priprava projektne dokumentacije, 

Opis kazalnikov/rezultatov: 

- št. pripravljenih strokovnih podlag, 

- št.  dokumentov investicijske dokumentacije,  

- št. dokumentov projektne dokumentacije. 

- Vir vrednosti kazalnikov: nosilec projekta in partnerji 
Prostorska opredelitev: območje Obalno-kraške statistične regije    

 

 

 


