Obalno-kraška regija
(Slovenska Istra in Kras)
Obalno-kraška regija (Slovenska Istra in Kras) je
obalna regija s submediteranskim podnebjem in
je edina v Sloveniji z izhodom na morje. Regija je
sestavljena iz osmih občin, upravno središče pa je
mesto Koper. Naravne značilnosti regije omogočajo razvoj turizma, prometa in vzgojo sredozemskih
kmetijskih rastlin. Glede na povprečno velikost
kmetijskih zemljišč v obdelavi ter glede na število
živine na kmetijskih gospodarstvih, so kmetijska
gospodarstva v tej regiji med najmanjšimi v Sloveniji.

Kulturna dediščina in naravni viri
Sredozemska mesta slovenske Istre, Piran, Izola in
Koper skušajo predvsem izpostaviti svojo multikulturnost in dolgo zgodovinsko tradicijo, medtem ko
Portorož obiskovalce vabi s svojimi turističnimi atrakcijami (predvsem produkti zdraviliškega in velnes
turizma). V Sečoveljskih in Strunjanskih solinah si
obiskovalci lahko ogledajo solinarje pri tradicionalni žetvi soli. Kras obiskovalce vabi z ogledom
veličastnih Škocjanskih jam, ki so uvrščene v seznam
UNESCOVE svetovne dediščine ter jame Vilenica, ki
se ponaša z enimi izmed najlepših podzemnih svetov. V vasi Lipica si je mogoče ogledati vzrejo plemenitih belih lipicanskih konjev. Regija obiskovalce
očara z edinstveno mešanico rimskih, srednjeveških
in beneških vplivov, lepoto svoje narave ter bogato
kulturno dediščino in tradicijo. V regiji obstaja veliko tradicionalnih praznikov, ki so povezani z lokalnimi običaji in častijo lokalne svetnike, rituale (npr.
pust), hrano in vino itd.

Gospodarske dejavnosti in regionalne strategije
Celotna regija stremi k razvoju in konkurenčnosti
svojega gospodarstva. V ta namen je bilo vzpostavljeno sodelovanje med znanstveno-raziskovalnimi
institucijami, univerzami in podjetji. Geostrateški
položaj predstavlja pomembnmo izhodišče za razvoj
regije kot celote. Ključne razvojne potenciale v regiji
predstavljajo koprsko pristanišče; turizem s poudarkom na razvoju posebnih oblik turizma; učinkovito
trženje prometne in turistične infrastrukture; krepitev
vloge znanja v družbi in povezovanje v gospodarstvu;
ustvarjalni potenciali ljudi, vključno z brezposelnimi;
spodbujanje zdravega sredozemskega življenjskega
sloga; pridelave kakovostne hrane v povezavi z razvojem podeželja; implementacija trajnostnih načel
pri upravljanja življenskega prostora, gospodarstva,
skrbi za okolje ter razvoju in promociji kulturne dediščine.

Turistične atrakcije
Slovenija je edinstvena turistična destinacija. S pestro biološko raznovrstnostjo je tudi ena izmed vodno najbogatejših držav v EU. Kar 10% njenega ozemlja je pokrito (zaščiteno) z nacionalnimi parki in 60%
z gozdovi. Leta 2016 je Slovenija postala prva država
na svetu, ki je bila razglašena za Zeleno destinacijo.
Obalno-kraško regijo uvršamo v sklop sredozemske
makro destinacije. Sredozemsko Slovenijo odlikujejo
krajinska raznolikost, kraške naravne čudovitosti, privlačna in lahko dostopna sredozemska mesta, ki so
tesno povezana z istrskim podeželjem, v sožitju s kulinaričnimi dobrotami in vrhunskimi vini.

Lokalni proizvodi, povezani s sredozemsko
prehrano
Slovenska Istra s svojo bogato vegetacijo ponuja bogata kulinarična doživetja s svežimi zelišči, mesnimi
in ribjimi specialitetami. Stara istrska kuhinja, ki se
je razlikovala glede na sezono, je temeljila na več
temeljnih sestavinah, kot so avtohtona lokalno pridelana zelenjava, divje rastline, pšenična in koruzna
moka, ribe in seveda domače oljčno olje, ki je osnovna maščoba v sredozemski prehrani. Oljčno olje iz
slovenske Istre in Piranska sol sta zakonsko zaščitena proizvoda, nagrajena z logotipom kakovosti EU
- zaščitena označba porekla (ZOP). V istrski kuhinji
lahko zasledimo številne edinstvene avtohtone jedi,
kot so Bobiči (enolončnica iz fižola in koruze), Fuži
(posebna vrsta domače testenine), polenta in domači njoki z različnimi omakami itd.

Kulturne poti in dogodki
V regiji se tradicionalno odvijajo številni dogodki in
festivali, kot so Praznik olja in bledeža, Praznik artičok
in kakija, Praznik rib, oljk in vina, Praznik Refoška, Festival Zlata oljčna vejica, Gastronomski zakladi slovenske Istre, prireditev Sladka Istra, in številni drugi.
Pomembna lokalna gastronomska značilnost je tudi
“osmica”, ki predstavlja edinstveno obliko ponudbe
vina in domačih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu ter sega v obdobje Habsburške monarhije.
V osmici lahko kmetje osem dni enkrat ali dvakrat
na leto v svojih domovih ponujajo izključno domače
vino in hrano.

