
         

 

 

Obrazložitev k točki 4. (izredne) seje Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije: 
 

 
Nabor regijskih projektov 
 
S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo dne 22.5.2017 prejeli prošnjo za 
posredovanje povzetka regionalnega razvojnega programa – začetek postopka za pripravo dogovora 
za razvoj razvojne regije. Ena od točk omenjenega povzetka vključuje tudi predstavitev projektnih 
zasnov, ki izkoriščajo najpomembnejše razvojne potenciale in prednosti naše regije, odpravljajo 
ključne razvojne ovire, uresničujejo regijske razvojne specializacije in bi jih bilo mogoče uvrstiti v prvi 
dogovor za razvoj regije. 
 
Dogovor za razvoj regije je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje regionalni razvojni 
program tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir in 
doseganje razvojne specializacije razvojne regije ter viri financiranja. 
 
Na podlagi zapisanega  in na podlagi potrjenega Regionalnega Razvojnega programa Primorsko-
notranjske regije za obdobje 2014-2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(16.3.2015) ter RSR Primorsko-notranjske regije (8.4.2015) smo pripravili nabor potencialnih regijskih 
projektov:   

 

1. Ohranimo in predstavimo kras       2 

2. Krepitev gospodarskega razvoja      7 

3. Ostali regijski projekti:        9 

3.1. Turistične vasi Zelenega krasa 

3.2. Revitalizacija vojaško-zgodovinske dediščine Zelenega krasa 

3.3. Celostna strategija vodooskrbe v Primorsko-notranjski regiji 

3.4. Za večjo trajnostno mobilnost Zelenega krasa 

3.5. Ohranjanje in razvoj podeželja – za večjo lokalno samooskrbo 

 

 

 

 

 



         

 

 

1. OHRANIMO IN PREDSTAVIMO KRAS 
 
Koordinator projekta: RRA Zeleni kras, d.o.o. 
 
Partnerji projekta: občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna, LAS Od 
Snežnika do Nanosa, LAS Notranjska, ZRSVN OE Ljubljana in Nova Gorica, Zavod za gozdove Slovenije- 
OE Postojna, jamarska društva v regiji (Luka Čeč, Rakek, Netopir) 
 
Namen projekta: 
Primorsko –notranjska regija se ponaša z izredno naravno in kulturno krajino, ki jo letno obišče okoli 
850.000 obiskovalcev. Po podatkih SURS 30% tujih turistov v Slovenijo privabi prav neokrnjena 
narava. Namen projekta je ohranjanje teh naravnih danosti hkrati pa jih v povezavi s kulturno 
dediščino vključiti v razvojne načrte kot primerjalno prednost regije. S celovito ureditvijo in 
upravljanjem posameznih turističnih točk oz. območij bodo vzpostavljeni pogoji za povečanje 
usmerjenega obiska regije, s tem pa za razvoj novih (zelenih) delovnih mest ter novih produktov in 
storitev.  
 
Vsebina projekta: 

1. Vlaganja v izboljšanje stanja habitatov in stanja naravnih vrednot oz. zavarovanih območij:  

 odkup/zakup površin, namenjenih revitalizaciji zaraščenih ali intenzivno obdelanih 
kmetijskih površin, 

 ohranjanje oziroma širitev mokrišč in ekstenzivnih travnikov, renaturacija vodotokov, 

 zagotavljanje ugodnega stanja voda, ki se stekajo oz. so povezane s posameznimi 
naravnimi vrednotami kot turističnimi točkami (izgradnja manjkajoče infrastrukture 
za zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, izboljšanje delovanja obstoječe, 
kjer je to potrebno), 

 čiščenje onesnaženih podzemnih jam. 
 

2. Postavitev infrastrukture za interpretacijo in usmerjanje obiskovalcev: 

 Ureditev ali oprema centrov za obiskovalce,  

 vzpostavitev muzeja divjih zveri,  

 postavitev infrastrukture za obiskovalce:  
ornitološke in druge opazovalnice, ureditev pohodnih in kolesarskih poti, obnova in 
nadgradnja učnih poti,  

 infrastruktura za usmerjanje obiskovalcev, z ureditvijo dostopnih mest in prometa v 
mirovanju 
 

3. Upravljanje posameznih območij (izdelava upravljavskega načrta). 
 

4. Ozaveščanje in izobraževanje za višjo kakovost: 

 dodatno izobraževanje turističnih vodnikov za interpretacijo,  

 izobraževanje in dvig kompetenc zaposlenih v turizmu ter uvajanje sodobnih 
modelov upravljanja  (ekološki menedžment), 

 razvoj novih oblik in programov za predstavitev in interpretacijo naravne in kulturne 
dediščine, ki so prilagojene različnim ciljnim skupinam, 

 povezovanje lokalne ponudbe, oblikovanje novih turističnih programov in produktov 
za različne ciljne skupine. 



         

 

 
5. Promocijsko trženjske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti destinacije: 

 povezovanje turističnih ponudnikov za razvoj integralnih turističnih produktov in 
povečevanje njihove kakovosti, 

 razvoj novih turističnih proizvodov v smeri diferenciacije, inovativnosti, konkurenčnosti in 
trajnosti, 

 oblikovanje in izvajanje inovativnih trajnostnih oblik trženja ter nastopanje na domačih in 
tujih trgih.  

 
Skladnost projekta: 
Projekt je skladen z: 

1. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 

 Prednostna os 2.6. – Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 

 Prednostna os 2.3. – Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast 
o 2.3.4. Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z 

internacionalizacijo (razvoj novih in inovativnih turističnih produktov in storitev-
vključno s kulturnim turizmom, povečanje njihove kakovosti ter razvoj turističnih 
destinacij) 

 
2. Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 

 Razvojna področja:  
o spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma,  
o razvoj ugodnega poslovnega okolja,  
o učinkovito in inovativno trženje 

 
3. Regionalni razvojnim programom Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020 

 Program za turizem 
o Ukrep 1 – Upravljanje destinacijskega managementa 
o Ukrep 2 – Vlaganje v novo in obstoječo turistično infrastrukturo 

 Program za okolje in gospodarjenje z viri 
o Ukrep 1 – Upravljanje z vodami 
o Ukrep 4 – Ohranjanje naravnih vrednot in biotske  

 
4. Programom upravljanja Nature 2000 za obdobje 2015-2020 

Tabela A: Prednostni projekti izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov in s tem 
povezane interpretacije ohranjanja narave in kulturne dediščine  
 

Okvirna vrednost predloga projekta : 31.800.000 € 
 
Možni viri financiranja: 

1. Neposredne odobritve po OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 
2. Nacionalni razpisi 
3. Razpisi LAS 
4. Progam LIFE 
5. Čezmejna programa Slovenija-Italija in Slovenija-Hrvaška 
6. Transnacionalni razpisi (Centralna Evropa, Alpe, Jadransko-Jonski program, Interreg Europe) 

 
Priloga: 
Podrobnejše vsebine projekta iz točk 1 in 2 po posameznih občinah 

 



         

 

PODROBNEJŠE VSEBINE PROJEKTA IZ TOČK 1 IN 2 PO POSAMEZNIH OBČINAH 
 

 
1.   Vlaganja v izboljšanje stanja habitatov in stanja naravnih vrednot oz. zavarovanih območij:  

 odkup/zakup površin, namenjenih revitalizaciji zaraščenih ali intenzivno obdelanih 
kmetijskih površin, 

 ohranjanje oziroma širitev mokrišč in ekstenzivnih travnikov, renaturacija vodotokov, 

 zagotavljanje ugodnega stanja voda, ki se stekajo oz. so povezane s posameznimi 
naravnimi vrednotami kot turističnimi točkami (izgradnja manjkajoče infrastrukture 
za zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, izboljšanje delovanja obstoječe, 
kjer je to potrebno), 

 čiščenje onesnaženih podzemnih jam. 
 

2. Postavitev infrastrukture za interpretacijo in usmerjanje obiskovalcev: 

 Ureditev ali oprema centrov za obiskovalce,  

 vzpostavitev muzeja divjih zveri,  

 postavitev infrastrukture za obiskovalce:  
ornitološke in druge opazovalnice, ureditev pohodnih in kolesarskih poti, obnova in 
nadgradnja učnih poti,  

 infrastruktura za usmerjanje obiskovalcev, z ureditvijo dostopnih mest in prometa v 
mirovanju 

 
 
OBČINA BLOKE 
Postavitev manjšega objekta za obiskovalce ob Bloškem jezeru, postavitev info tabel in ureditev 
območja za obiskovalce. 
Vrednost projekta: 1.000.000 € 
 
OBČINA CERKNICA 

1.  Cerkniško jezero  

 postavitev objekta – centra za obiskovalce ob vstopu na Cerkniško jezero in ureditev 
interpretacijske dvorane,  

 kamp in eko naselje »Bobri« (šotorišče in glamping kamp) 

 postavitev kolesarskih počivališč, postavitev ornitoloških opazovalnic,  

 ureditev pomolov/vstopnih točk za čolnarjenje, 

 ureditev pešpoti z opazovalnicami in razglednimi platformami, 

 ureditev trim steze »Krvavo stegno« in učne poti na izvirih Obrha 

 ureditev dostopnih cest in parkirišč ter postajališča za avtodome 

 ustrezna ureditev komunalne infrastrukture, ki so v neposrednem zaledju jezera v 
naseljih Topol, Begunje pri Cerknici, Žerovnica in Lipsenj. 

Vrednost projekta: 5.300.000 € (brez komunalne infrastrukture) 
 

2. Rakov Škocjan 

 Celovita obnova obstoječe učne poti v Rakovem Škocjanu (3,5 km) in njena 
nadgradnja v dolžini 3,5 km. Nova učna pot bo opremljena z ustreznimi 
informacijskimi tablami, didaktično vsebino in drugo turistično infrastrukturo 

Vrednost projekta: 400.000 € 
 
V program upravljana z območji Natura 2000 so iz tega območja vključene naslednje vsebine: 



         

 

Cerkniško jezero 
- renaturacija in odkup/zakup naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih 

površin na C. jezeru (in Planinskem polju) 
- usmerjanje obiska z ureditvijo dostopnih mest 
- interpretacija naravne in kulturne dediščine z vzpostavitvijo učne poti z ornitološkimi 

opazovalnicami ter z informacijskimi, pojasnjevalnimi in interpretacijskimi  tablami 
Predviden vir financiranja: OP, LIFE 

- informacijski center Cerkniško jezero ter nadgradnja objekta pred Križno jamo 
- interpretacija narave in usmeritev obiskovalcev 

Možni viri financiranja: ETS, ESRR, PRP, drugo 
 
Rakov Škocjan 

- ureditev Rakovega Škocjana za obisk (obnova obstoječe učne poti in ureditev nove) 
Možni viri financiranja: ETS, ESRR, PRP, drugo 
 
 
OBČINA ILIRSKA BISTRICA 
 

1. Turistično območje jezera Mola  
- ureditev kampirnih mest, počivališča za avtodome ter hišic na drevesu s športno ponudbo 
- ustrezna ureditev prometne in komunalne infrastrukture, ki so v neposrednem zaledju jezera 

Vrednost projekta: 3.300.000 € 
 

2. Ureditev infocentra Snežniški gozdovi v planinskem domu Sviščaki  (energetsko učinkovit 
nastanitveni objekt) 

Vrednost projekta: 1.500.000 € 
 
 
OBČINA LOŠKA DOLINA 
 
1. Izgradnja parkirišča (za avtobuse, osebna vozila in avtodome) v turistične namene v Starem trgu 
Vrednost projekta: 145.000 € 
 
2. Izgradnja vstopne točke v Babnem polju 
Vrednost projekta: 55.000 € 
 
3. Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Hrvaško – vzpostavitev treh čezmejnih kolesarskih krogov 
Vrednost projekta: 75.000 € 
 
4. Izboljšanje dostopnosti turističnih storitev za invalide in starejše – usposabljanje delavcev v 

turizmu, promocija invalidom prijazne turistične ponudbe 
Vrednost projekta: 80.000 € 
 
 
OBČINA PIVKA 
1. KP Pivška presihajoča jezera 

- ureditev parkirišč in avtokampa za obiskovalce, opazovalnic in razglednih točk 
- označitev kolesarske poti med jezeri 
- vzpostavitev muzeja divjih zveri v Palčju 
- sanacija kraških jam 



         

 

- učilnica pri Ekomuzeju (Slovenska vas) in Center za trajnostni razvoj podeželja (Trnje) 
- ureditev tipične Pivške hiše z etnološko zbirko 
- ureditev izvira reke Pivke 
- ustrezna ureditev komunalne infrastrukture, ki je v neposrednem zaledju jezer v naseljih 

Selce, Trnje, Klenik, Parje, Palčje , Drskovče, Juršče in delno Zagorje 
Vrednost projekta: 10. 300.000 € 

 
V program upravljana z območji Natura 2000 so iz tega območja vključene naslednje vsebine: 

- revitalizacija zaraščenih površin, zaščita ponorov in usmerjanje kmetijske rabe travnikov za 
ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov 

- podpora povečani izvedbi naravovarstvenega nadzora nad vožnjo z motornimi vozili 
- posredno izboljšanje stanja območja Natura 2000 s pomočjo naravovarstvene interpretacije 

in usmerjanjem obiska 
Predviden vir financiranja: OP, LIFE 
 
 
OBČINA POSTOJNA 
1. Središče Unica – edinstvena 

- vzpostavitev turistične točke s parkiriščem 
- ureditev vstopne poti do Planinske jame 
- obnoviti Ravbarjev stolp in pohodnih poti ob stolpu 
- vzpostaviti pravljično zbirko ter razstavo in projekcije reke sedmerih imen v stolpu 
- zgraditi kanalizacijo in čistilno napravo za naselje Planina 
- vzpostaviti športno rekreacijski centre Planina 
- urediti območje gradu Haasberg 
- vzpostaviti izobraževalne poti po Planinskem polju (naravna in kulturna dediščina) 

Vrednost projekta: 4.022.000 € 
 

2. Stičišče turistične regije Zeleni kras 
- Vzpostavitev regijskega turističnega središča (TIC Postojna) z oblikovanjem »P+R« centra 

z vzpostavitvijo javnega prevoza do turističnih točk v regiji 
- oživitev centra Postojne z obnovo objektov v starem mestnem jedru in oživitvijo lokalnih 

obrti in storitev 
- vzpostavitev turističnega spletišča (ob poti v Postojnsko jamo spoznavanje in nakup 

lokalnih izdelkov) 
- ureditev pešpoti ter vzpostavitev učilnice v naravi ob reki Pivki in na Soviču 
- obnova starih vojašnic v center za nevladne organizacije in dodatno turistično ponudbo 

Vrednost projekta: 10.385.000 € 
 

3. Središče podeželskega turizma 
- vzpostavitev turističnega centra v Podguri z namenom prometne razbremenitve 

Predjame (ureditev parkovnih površin in logističnega centra, vzpostavitev centra za 
prodajo lokalnih produktov ter organizacijo turističnih dogodkov) 

- nakup električnega avtobusa 
Vrednost projekta: 750.000 € 

 
 
 
 
 



         

 

 

2. KREPITEV GOSPODARSKEGA RAZVOJA V PRIMORSKO-NOTRANJSKI 
REGIJI 

 
Koordinator projekta: RRA Zeleni kras, d.o.o. 
 
Partnerji v projektu: Občine Primorsko-notranjske regije, NEC in Zavod Industrijske cone Podskrajnik, 
Šolski center Postojna, SGLŠ Postojna, regijskih CSD-ji, BOREO 
 
Namen projekta: 
Spodbuditi strateško orientiran in sistematično naravnan razvoj gospodarstva, skladno s strateškimi 
usmeritvami države in regije ter upoštevajoč specifične značilnosti Primorsko-notranjske regije 
 
Vsebina projekta: 
1. zagotovitev poenotenega sistema upravljanja poslovnih con v regiji (temelji na projektu 1.1. iz 

RRP, predlagatelja Zavod Industrijske cone Podskrajnik, na strateških podlagah, pripravljenih v ta 
namen, (npr. Načrt omrežja poslovnih con in drugih posrednikov inovacijskega okolja v 
Notranjsko-kraški regiji, Poslovni načrt za vzpostavitev mrežnega podjetniškega inkubatorja 
Notranjsko-kraške regije, študije Gospodarsko središče Perspektiva) ter na ostalih identificiranih 
potrebah v regiji): 

a. opredelitev in implementacija poenotenega sistema upravljanja poslovnih con v regiji  
b. aktivnosti informiranja in promocije z namenom spodbujanja investiranja v regijske 

produkte in storitve 
2. zagotovitev ustrezne ekonomske infrastrukture (temelji na projektih 1.2., 1.4. in 1.5. iz RRP, 

predlagateljev Občine Postojna, Zavoda Znanje in Občine Bloke, na strateških podlagah (glej 
točko 1) ter na ostalih identificiranih potrebah v regiji): 

a. zagotavljanje ustrezno opremljenih poslovnih in proizvodnih prostorov za regijske 
gospodarske in ostale, z gospodarstvom povezane subjekte 

b. zagotavljanje ustreznih pogojev za razvojno-raziskovalno dejavnost v regiji kot npr. 
dostop do IKT opreme, laboratoriji, tehnološka oprema itd. (kot npr. Center Metris, 
http://www.centarmetris.hr/index.php?id=37&L=1%2527%2522 ali IstraLab 
http://istralab.istra-istria.hr/hr/) 

c. aktivnosti informiranja in promocije z namenom razvoja podjetništva in inovativnosti v 
regiji, spodbujanja zanimanja različnih ciljnih skupin za podjetništvo in inovativnost itd. 

3. zagotovitev strokovne podpore pri razvoju podjetništva in inovativnosti (temelji na projektu 
1.3. iz RRP, predlagatelja Občina Pivka, na strateških podlagah (glej točko 1) ter na ostalih 
identificiranih potrebah v regiji): 

a. vzpostavitev mrežnega Centra za inoviranje in razvoj v regiji ter zagotavljanje izvajanja 
podpornih aktivnosti v vseh fazah razvoja organizacij (razvoj idej in inkubiranje, poslovno 
svetovanje itd.), z upoštevanjem specifičnih ciljnih skupin (npr. socialno podjetništvo) ter 
z usmeritvijo k internacionalizaciji/globalizaciji poslovanja in spodbujanju zelenega 
gospodarstva 

b. zagotavljanje podpornih aktivnosti pri razvoju novih proizvodov/storitev (svetovanje, 
usposabljanje, koordinacija pri vzpostavitvi kompleksnih vrednostnih verig, spodbujanje 
interdisciplinarnega in timskega dela pri tem, povezovanje z institucijami znanja, 
posredovanja med slednjimi in med gospodarskimi subjekti itd.)  

c. aktivnosti informiranja in promocije z namenom aktivacije razvojne miselnosti ter 
razumevanja inovacij in inovacijskega ekosistema v vseh področjih družbenega 
delovanja. 

http://www.centarmetris.hr/index.php?id=37&L=1%2527%2522
http://istralab.istra-istria.hr/hr/


         

 

4. zagotovitev celovite strokovne podpore pri razvoju človeških virov (temelji na projektih 3.1., 
3.2. in 3.5. predlagateljev Šolskega centra Postojna, Zavoda Ars Viva, regijskih CSD-jev ter na 
ostalih identificiranih potrebah v regiji): 

a. vzpostavitev (vseživljenjskega) kariernega centra z namenom usmerjanja 
profesionalnega razvoja mladih in ohranjanja znanja v regiji ter preprečevanja bega 
možganov 

b. vzpostavitev medpodjetniškega izobraževalnega centra z namenom zmanjševanja 
razkoraka med regijskimi institucijami znanja in regijskim gospodarstvom 

c. vzpostavitev skupnega regijskega izobraževalnega središča: 

 za gospodarstvo: z namenom dvigovanja nivoja ključnih in poklicnih kompetenc v 
gospodarstvu ter z namenom dviga organizacijskih kompetenc regijskih podjetij, 

 za civilno družbo: z namenom spodbujanja socialne aktivacije in aktivnega 
vključevanja ter dejavnega sodelovanja različnih ciljnih skupin. 

 
Skladnost projekta 
Projekt je skladen z: 

5. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
a. Prednostna os 2.1. - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega 

razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev 
gospodarstva 

i. Specifični cilj: Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij 
b. Prednostna os 2.3. - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko 

rast 
i. Specifični cilj: Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-

up podjetij 
ii. Specifični cilj: Povečevanje dodane vrednosti MSP 

iii. Specifični cilj: Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP 
c. Prednostna os 2.8. – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne 

sile 
i. Specifični cilj: Učinkovitejša vseživljenjska karierna orientacija 

ii. Specifični cilj: Omogočanje daljše delovne aktivnosti 
d. Prednostna os 2.9. – Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 

i. Specifični cilj: Vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije 
ii. Specifični cilj: Povečati obseg dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega 

podjetništva 
iii. Specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na 

območjih LAS 
e. Prednostna os 2.10. – Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 

zaposljivost 
i. Specifični cilj: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med 

usposobljenostjo in potrebami trga dela 
ii. Specifični cilj: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni 

karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega 
sistema 

6. Regionalni razvojnim programom Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020 
a. Program za gospodarstvo: 

i. Ukrep: Podpora za rast gospodarstva 
ii. Ukrep: Infrastruktura za potrebe gospodarstva 

iii. Ukrep: Spodbujanje raziskovanja, razvoja in inovativnosti 
iv. Ukrep: Spodbujanje podjetništva 



         

 

b. Program za človeške vire: 
i. Ukrep: Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje 

ii. Ukrep: Zaposlovanje delovne sile 
iii. Ukrep 3: Ponudba dela 

c. Program za širši družbeni razvoj 
i. Ukrep: Socialna vključenost in enake možnosti 

 
Možni viri financiranja 

7. Neposredne odobritve po OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 
8. Nacionalni razpisi 
9. Čezmejna programa Slovenija-Italija in Slovenija-Hrvaška 
10. Transnacionalni razpisi (Centralna Evropa, Alpe, Jadransko-Jonski program, Interreg Europe) 

 
 

 

 

 

 

3. OSTALI PREDLOGI REGIJSKIH PROJEKTOV 
 

3.1. TURISTIČNE VASI ZELENEGA KRASA 

Aktivnosti projekta: 
- ureditev turistične in manjkajoče komunalne infrastrukture po vaseh 
- obnova starih stanovanjskih objektov v namestitvene objekte in izgradnja novih 

namestitvenih objektov 
- nadaljevanje obnove objektov kulturne dediščine in skupnih družbenih objektov v 

vaseh 
- vzpostavitev razpršenega hotela 
- organizacija študijskih krožkov 
- izvedba izobraževanj za obnovo ali gradnjo namestitvenih objektov 
- skupna promocija in trženje 

Nosilec projekta: LAS DRPSN 
Ostali partnerji projekta: LAS Notranjska, RRA Zeleni kras (RDO Postojnska jama-Zeleni kras), 
devet vaških skupnosti,  Javni zavod grad Snežnik, Zavod Jezerski hram, Društvo Lovrenc, PGD 
Dolenja vas) 
Ocenjena vrednost projekta: 2.300.000 € 
 

 

3.2. REVITALIZACIJA VOJAŠKO-ZGODOVINSKE DEDIŠČINE ZELENEGA KRASA 

Aktivnosti projekta:  
- Določitev mreže točk vojaške dediščine, ki bo vsebinsko oblikovana in bo obsegala 

tematske sklope: Prazgodovinska gradišča, Rimski obrambni zid, Srednji vek 
(protiturški tabori, gradovi), Rapalska meja, Druga svetovna vojna in hladna vojna 

- Obnova in rekonstrukcija objektov vojaške dediščine 
- Priprava tematskih vsebin 
- Ureditev dostopa (kolesarske poti, parkirna mesta, dostopne poti do točk) 
- Turistični produkti (oblikovanje integriranih turističnih produktov za posamezne 

vsebinske vsebine (eno ali dvodnevni programi za posamezne ciljne skupine) 
- Trženje turističnih produktov 



         

 

Nosilec projekta: Park vojaške zgodovine Pivka 
Ostali partnerji: občine Primorsko-notranjske regije, RRA Zeleni kras (RDO Postojnska jama-
Zeleni kras) 
Ocenjena vrednost projekta: 1.600.000 € 
 
 

3.3. CELOSTNA STRATEGIJA VODOOSKRBE V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

Namen projekta je izdelati primerne strokovne podlage za trajnostno upravljanje z izbranimi 
vodnimi viri na regionalni in medregionalni ravni ter izdelati načrt zaznavanja in ukrepanja v 
primeru pomanjkanja ali onesnaženja. S pomočjo različnih hidroloških metod (sledilni 
poizkusi, spremljanje izbranih fizikalno-kemijskih parametrov, črpalni poizkusi,…) se določi 
obseg prispevnih zaledij posameznih obstoječih in alternativnih vodnih virov. Podana bo 
celovita ocena kakšna je občutljivost kraških voda za onesnaženje v teh zaledjih in kakšna je 
njihova dejanska in potencialna obremenjenost z onesnaževali ter njihova kakovost. 
Identifikacija najranljivejših območij in območij največjega tveganja za onesnaževanje bo 
podala optimizacijo vodovarstvenih pasov, podlago za primerno upravljanje vodnih virov ter 
načrtovanje monitoringa kakovosti podzemne vode. 
Nosilec projekta: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU 
Ostali partnerji: občine Primorsko-notranjske regije, RRA Zeleni kras  
Ocenjena vrednost projekta: 1.725.000 € 
 
 

3.4. ZA VEČJO TRAJNOSTNO MOBILNOST ZELENEGA KRASA 
Namen projekta je razviti nove oblike potniškega prometa v najredkeje poseljeni regiji in tako 

povečati dostopnost prebivalstva do javnega potniškega prometa in javnih storitev. Po drugi 

strani bomo zaradi intenzivnih dnevnih migracij urejali mirujoči promet s spodbujanjem 

trajnostnih oblik mobilnosti ter razvijali trajnostno mobilnost v turizmu. 

Nosilec projekta: RRA Zeleni kras 

Ostali partnerji: občine Primorsko-notranjske regije  

Ocenjena vrednost projekta: 915.000 € 

 

3.5. OHRANJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA – ZA VEČJO LOKALNO SAMOOSKRBO 

Izhodišče: 
Pogoji za kmetovanje so v regiji precej neugodni z več vidikov, kot so  neugodna posestna 
struktura kmetijskih gospodarstev; neugodna starostna in izobrazbena struktura nosilcev 
kmetijskih gospodarstev; nizka produktivnost in specializiranost na kmetijah; prenizka stopnja 
tržne usmerjenosti in organiziranosti ter neugodni naravni pogoji in precejšnje škode zaradi 
divjadi in zveri. 
Ne glede na ne najbolj ugodno sliko samega kmetijstva, pa se v zadnjem času kaže nekoliko 
večje zanimanje mladih kmetov za prevzem in celovitejši razvoj kmetij. Če pogledamo širše, je 
slika precej boljša, saj se je v razvoj podeželja v minuli finančni perspektivi kar precej vlagalo. 
Tako so bile naložbe namenjene prometni in okoljski infrastrukturi, v obnovo in razvoj vasi, 
turizma ter dediščine podeželja. Prav tako zaznavamo ustanavljanje novih mikro podjetij ter 
povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo. 
 



         

 

Splošna ugotovitev kaže, da je tudi v prihodnje smotrno razvijati podeželje na dveh 
prioritetah: 

- nadaljnji razvoj kakovostne lokalne ponudbe za dvig lokalne samooskrbe ter 
učinkovitejša tržna organiziranost in prepoznavnost;  

- trajnostni razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih lokalnih potencialih. 
- Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi horizontalne prioritete, ki so vključene v vse 

ukrepe in aktivnosti, ki se nanašajo na znanje, ohranjanje okolja in razvoj endogenih 
potencialov lokalnega razvoja. 

Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi horizontalne prioritete, ki so vključene v vse ukrepe in 
aktivnosti, ki se nanašajo na znanje, ohranjanje okolja in razvoj endogenih potencialov 
lokalnega razvoja. 
 
Aktivnosti projekta:  

- Večje zagotavljanje oskrbe z lokalno pridelano hrano (povezovanje in sodelovanje 
med proizvajalci, spodbuditi razvoj lokalne pridelave hrane višjih kakovosti, 
vzpostavitev objektov za predelavo, spodbuditi višji delež lokalne hrane v javnih 
zavodih, vzpostavitev urbanih vrtov) 

- Vzpostavitev pilotnih nasadov in identifikacija ustreznih sadnih vrst in vrtnin za 
gojenje v regiji 

- Razvoj sistemov reje tradicionalnih in avtohtonih pasem na paši s poudarkom na 
varovanju okolja in ekonomsko trajnostnih oblikah kmetovanja 

- Izobraževanje za razvoj podeželja (uvedba kmetijskih krožkov z obdelovanjem šolskih 
vrtov, dodatno usposabljanje mladih kmetov, izobraževanje in ozaveščanje kmetijskih 
pridelovalcev in predelovalcev ter potrošnikov) 

Vodilni partner: KGZ OE Nova Gorica in Ljubljana 
Ostali partnerji: RRA Zeleni kras, LAS DRPSN, LAS Notranjska, Društvo modro nebo, Društvo 
za biodinamiko, identificirane kmetije v regiji, javni zavodi, zadruge, lokalne skupnosti, ZRSVN 
NG 
 
Ocenjena vrednost projekta: 3.500.000 € 
 

 
 
 
 


