1. SEJA ESSOKR – KOPER – 6.10.2021
V okviru projekta Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG so partnerji projekta, KS
90, PGZ in OSO-KS 90, pristopili k oživitvi Ekonomsko socialnega sveta Obalno kraške regije (ESSOKR),
ki je bil ustanovljen pred desetimi leti. V ta namen je pripravljen Načrt oživitve ESSOKR in logotip ter
promocijski material.
Zaradi epidemioloških razmer je bil sklic prve seje po predvidenem projektnem planu praktično
onemogočen. Prva seja je bila zato sklicana šele 6.10.2021, z namenom priprave in izvedbe
programskega dokumenta razvoja regije - »Obalna-kraška regija 2050«.
Seje so se udeležili župani in predstavniki obalno-kraških občin in partnerji projekta. Člani so za
predsednika sveta izvolili direktorja PGZ Roberta Rakarja. G. Rakar je predstavil idejo o vsebinski
zasnovi projekta, v kateri igra osrednjo vlogo strateški programski dokument, ki bi opredeljeval ključne
potrebe regije ob upoštevanju najnovejših smernic EU in bil tudi vodilo kam se bo usmerjal razvoj regije
v naslednjih 30-50 letih. Predstavil je tudi časovnico po kateri bi moral biti dokument izdelan in sicer
najkasneje do 31.12.2021, saj smo vezani na roke, ki jih določa EU projekt, iz katerega so v tem trenutku
financirane določene aktivnosti ESSOKR.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni. Vsebino dokumenta bi pripravili strokovnjaki iz UP, usklajevali pa
bi ga predstavniki občin, predstavniki delodajalcev in sindikati. Podjetja so ključni del razvoja družbe
zato je pomembno , da se regija opredeli v katero smer si želi razvoj v naslednjih 30-50 letih. Pri tem je
ključno opredeliti panoge, ki jih je pripravljena razvijati ter resurse, ki se jih bo potrebovalo za
realizacijo. Pripravljeni dokument bo potrebno pregledovati in usklajevati vsaj 1x letno. Predstavniki
sindikatov so bili enotni o potrebah članstva, od zdravstvenih ustanov, šol, vrtcev do ostale
infrastrukture, niso pa se strinjali le s centraliziranim usmerjanjem Slovenije. Menili so, da je v regiji
dovolj znanja in resursov, da se predstavi Vladi RS, kaj regija potrebuje in kako bo to dosegla vezano
na posebnosti regije – obmorska lega, vpetost med dve tuji državi, opozorili so tudi na statistične
podatke, ki izkazujejo tudi negativni prirast prebivalstva. Povezovanje gospodarstva z okoljem je
pomembno.
Predsednik KS 90 Peter Majcen je izrazil zadovoljstvo zaradi podpore in poudaril, da ideja lahko zaživi
le v primeru zavedanja pomembnosti dokumenta in skupnega pristopa k reševanju problema.
G. Rakar je dal pobudo, da se zberejo gospodarstveniki ter določijo izhodišča o usmeritvi regije pri tem
so lahko prisotni tudi predstavniki sindikatov, občine pa prispevajo svoje dokumente iz obravnavane
tematike. K sodelovanju se povabi še predlagane institucije s strani članov sveta (ORA, RRC, OZ Koper,
Izola, Piran Inkubator Sežana, Podjetniški center Pitan) ter Občino Ankaran, ki še ni podpisnica
»Sporazuma«, saj je nastala po njegovi sklenitvi. Cilj projekta je jasna opredelitev vlog posameznikov
in časovni rok za izvedbo strateškega programskega dokumenta.
Župani in predstavniki občin so predstavili in izpostavili priložnosti in probleme s katerimi se srečujejo,
ključnega pomena je tudi kader. Poskušali so opredeliti ključna razvojna področja in priložnosti, ki so
na Obali bolj ali manj že začrtana in jasna, nekoliko manj pa na območju Krasa. Župan MO Koper je
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opozoril tudi na neprimernosti imena, v katerem je govora o »obalnem« organu zato je predlagal
preimenovanje iz ESSOKR v ESS Istre, Brkinov in Krasa (ESSIBK).
Pred zaključkom seje so člani dogovorili tudi zadolžitve do naslednjega sestanka ESSOKR:
-

naslednji sestanek ESSOKR naj bi bil sklican predvidoma sredi novembra 2021 v prostorih PGZ;
občine posredujejo kontaktne osebe za komunikacijo vezano na ESSOKR;
k pristopu k ESSOKR se povabi predlagane ustanove;
prisotni pripravijo dokumente s predlogi in idejami strateških usmeritvah regije z vidika
njihove institucije;
predsednik Robert rakar pripravi kratko sporočilo za javnost.
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