2. SEJA ESSOKR – KOPER – 1.12.2021
Dne 1.12.2021 je bila v okviru projekta »Socialni partner za socialni dialog II- Fleksibilen Di@log« sklicana
2. seja Ekonomsko socialnega sveta Obalno-kraške regije (ESSOKR) na kateri so člani potrdili zapisnik 1.
seje in poročali o opravljenem delu – zadolžitvah prejšnje seje.
Ključne ugotovitve so bile, da bi bilo potrebno čim prej oblikovati prave regije, ki naj bodo čim večje in
operativne, s čim več pristojnostmi na področju upravljanja s prostorom. Gospodarstvo za razvoj
potrebuje dovolj zemljišč za širjenje ter neprimerno manj administrativnih ovir kot sedaj. To bi zanesljivo
spodbudilo hitrejše in načrtno vlaganje v infrastrukturo (voda, elektrika, širokopasovna optika...) in
privabilo tudi tuje vlagatelje. Proizvodnja bi se lahko širila v urbanih okoljih, manj pa na Krasu, kjer je več
priložnosti za razvoj konjeniškega, zdravstvenega in zelenega turizma. To je prav tako identificirana
priložnost v zaledju istrskih mest in v Brkinih, kjer je izpostavljena priložnost na področju pridelave zdrave
hrane.
Na področju industrije so pričakovane predvsem naložbe v okolju prijazne tehnologije, z minimalnimi
emisijami, s poudarkom na digitalizaciji, ki naj bo usmeritev tudi pri upravnih procesih in pridobivanju
dovoljenj.
Na področju industrije so pričakovane predvsem naložbe v okolju prijazne tehnologije, z minimalnimi
emisijami, s poudarkom na digitalizaciji, ki naj bo usmeritev tudi pri upravnih procesih in pridobivanju
dovoljenj.
Identificirano je bilo tudi veliko pomanjkanje stanovanj ter še neizkoriščenih vseh možnosti pri
usmerjanju otrok v tradicionalne poklice v regiji. PGZ je v ta namen identificirala projekt »Talent center«,
kjer bi mlade v času šolanja, do 16.leta testirali in identificirali njihove talente. Pričakuje se tudi nov priliv
prebivalcev v regijo in s tem širjenje potreb po družbeni infrastrukturi, kar bo identificirano pri izdelavi
strategije. Gospodarstvo pričakuje tudi večjo usmeritev v javno-zasebno partnerstvo pri oddaji zdaj
javnih aktivnosti (prireditve, vzdrževanje poti,...), ki bi imele za posledico krčenje občinskih izdatkov za
namene, ki niso ključni za izvajanje osnovnih občinskih nalog.
Potrebna je tudi krepitev visokošolskega študija, inštitutov in univerze.
Za jasnejšo sliko sedanjega stanja je potrebno izdelati nabor vhodnih podatkov:
- sedanja omrežja na občinah ter načrtovane dograditve po planih v naslednjih 3-4 letih (vodovod,
kanalizacija, optika...z zemljevidi);
- število in prostorski podatki osnovnih in srednjih šol ter nataliteta zadnjih 7 let po občinah;
- predvidena stanovanjska izgradnja za naslednjih 5 let in poselitvena območja po občinah;
- sredstva v proračunih, namenjena promociji občin (v deležih in usmeritvah na ključne trge);
- podatki delodajalcev: število pravnih oseb po občinah (zaposleni, povprečne plače, starostne
kategorije, izobrazbena struktura...).
Sledila je razprava, v kateri je sodelovala večina udeležencev seje.
Naboru vhodnih podatkov bo sledil pogovor z ekipo raziskovalcev UP, ki jih bodo obdelali in pripravili
pričakovanja po treh scenarijih. Po besedah predstavnika UP, Boštjana Freliha, se na njihovi instituciji na
to že pripravljajo.
Dogovorjeno je bilo, da deležniki ESSOKR do 24. 12. 2021 imenujejo svoje kontaktne osebe, ki bodo
konkretno sodelovali pri pripravi osnutka strategije in imena po E-pošti na naslov PGZ pošljejo
predsedniku ESSOKR, Robertu Rakarju.
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Dogovorjena je bila tudi časovnica, po kateri se svet znova sestane na seji predvidoma konec februarja
2022, ko se bo obravnaval začetni osnutek strategije razvoja regije v naslednjih treh desetletjih, koncem
marca bi nato obravnavali drugi osnutek, s pripombami in dodatnimi izračuni, v aprilu ali začetku maja
bi ga obravnavali po sektorjih (gospodarstvo, občine, raziskovalni inštituti, sindikati), koncem maja 2022
pa bi dokument potrdili in sprejeli na ESSOKR, tako da bi bil junija pripravljen za potrditev na julijskih
sejah občinskih svetov.
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