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3.SEJA  ESSOKR – KOPER – 7.11.2022 
 

                             
 
Skladno z dogovorom načrta aktivnosti so bile od 1.12.2020 do 14.11.2022 izvedene 3 seje ESSOKR in 

en delovni sestanek vodstev Univerze na primorskem in ESSOKR.  

 

Dogovorjeno je bilo, da UP osnutek strateških ciljev in ukrepov ter usmeritve za njihovo realizacijo 

pripravi do konca marca 2022, po tem datumu pa se izdelani dokument predstavi na naslednji seji 

ESSOKR. Izhodišča so bila pripravljena in predstavljena na 3. Seji ESSOKR, ki je bila sklicana 7.11.2022 na 

sedežu PGZ v Kopru.  Seje se je udeležilo večina članov oziroma njihovih namestnikov. Sekretar ESSOKR, 

Peter Majcen je kratko povzel dogovorjeno na prejšnji seji ter z zadovoljstvom poudaril in se zahvalil 

Univerzi na Primorskem za izdelana »Izhodišča Regijskega razvojnega programa 2050 (RRP 2050), ki so 

osnova za izdelavo »Smernic (SZRRN 2050)«.  

 

Rektorica UP, ga. Klavdija Kutnar je predstavila izhodišča, ki so okvirno podana v treh podrobno 

razdelanih sklopih: 

   1.  visoka stopnja inovativnosti 

   2.  regenerativna trajnost 

   3.  dobro počutje v družbi z visoko blaginjo. 

 

Osnutek smernic, ki temeljijo na izhodiščih RRP 2050 pa je predstavil predsedujoči ESSOKR, g. Robert 

Rakar. Primeroma je naštel nekaj vsebin in usmeritev, med temi potrebo po usklajeni stanovanjski politiki 

med občinami v regiji, podporo višji izkoriščenosti kmetijske zemlje ter potrebi po ustvarjanju delovnih 

mest z visoko dodano vrednostjo, ob tem pa tudi nuji po dogovoru med občinami, katere teme usmeriti 

na regijsko raven. Člani so smernice podprli ter jih še nadgradili z lastnimi idejami in predlogi in izrazili 

potrebo po pripravi kratkoročnih akcijskih načrtov. V vsebini so prepoznali tudi model oziroma dobro 

prakso za ostale slovenske regije, saj bi na ta način lahko postopoma dosegli enakovredni regijski razvoj 

celotne Slovenije in tudi razbremenili dnevne, vedno večje, migracije v Osrednjo Slovenijo. 

Na predlog in pobudo predsednika ESSOKR je bilo dogovorjeno, da se v naslednjih dveh letih opravi 

najmanj 6 sej ESSOKR, na katere bi skladno z obravnavano vsebino vabili tudi predstavnike pristojnih 

resornih ministrstev. Natančnejši načrt dela za leti 2023 in 2024 bo pripravil predsednik Robert Rakar.  

Po končani 3. seji ESSOKR je bila sklicana tudi novinarska konferenca, na kateri sta, predsednik ESSOKR 

Robert Rakar in sekretar ESSOKR Peter Majcen, predstavila dolgoročne smernice razvoja regije in pomen 

oživitve ESSOKR, ki je bil ustanovljen že pred desetimi leti ter pomen in vlogo projekta pri le-tem.        

http://www.eu-skladi.si/


                                                                                       
 
 
 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev 

zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in 

zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionaln i in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev 

usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 

 

   

 

  

 

 

 

   

      

 

        

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/

