
 

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUŽNE PRIMORSKE 2014-2020 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTORSKO UREJANJE 

PREDLAGANI OZ. EVIDENTIRANI PROJEKTI 

 

PRIORITETA 4: Infrastruktura, okolje in trajnosten prostorski razvoj 

Program 1: Prometna infrastruktura, trajnostna mobilnost 

Ukrep 1 Prometna infrastruktura (državna) 

Ukrep 2 Trajnostna mobilnost 

Program 2: Trajnostna energetika 

Ukrep 1 Učinkovita raba energije 

Ukrep 2 Izraba potencialov alternativnih in obnovljivih virov energije 

Program 3: Infrastruktura za varstvo okolja (komunalne odpadne vode) 

Ukrep 1 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 

Ukrep 2 Infrastruktura za varstvo okolja (komunalni odpadki) 

Program 4: Oskrba s pitno vodo (državni) 

Program 5: Podporne storitve za prostorsko načrtovanje; Trajnostni razvoj urbanega somestja 

Ukrep 1 Učinkovito načrtovanje v prostoru z regionalnimi podpornimi aktivnostmi 



 

Zap. 

št. 

Program Ukrep Naziv projekt/podprojekta  Nosilec projekta Cilj projekta                Output/rezultat Ocenjena vrednost 

(v EUR)         

1  1   IZGRADNJA CENTRA ŠPORTNE IN VARNE 

VOŽNJE  

Občina Hrpelje Kozina     
130.000 

2  1   Izgradnja dostopne ceste za Obrtno 

industrijsko cono Hrpelje 

Občina Hrpelje Kozina Izboljšanje prometne 

infrastrukture 

Izgradnja prometne 

infrastrukture v predvideni 

dolžini 2500m z vsemi 

potrebnimi 

infrastrukturnimi objekti 

(izvennivojsko križanje, 

meteorna kanalizacija, 

javna razsvetljava…).  

7.900.000 

3  1   Sanacija lokalnih cest Občina Hrpelje Kozina Stabilna in kvalitetna 

uporaba cest v prometu 

ter povečanje prometne 

varnosti na cestah. 

Izvajanje sanacije cest: 

priključek iz državne ceste 

proti Golcu do Poljan, 

priključek na državno cesto 

G1/7 do vasi Skadanščina, 

cesta Kozina – Rodik 

(občinska meja) 

1.331.000 

4  1   Gradnja severne obvoznice Hrpelje Občina Hrpelje Kozina Stabilna in kvalitetna 

uporaba cest v prometu 

ter povečanje prometne 

varnosti na odseku Divača 

-Kozina. 

Izgradnja obvoznice s tem 

pa preusmeritev 

tranzitnega prometa izven 

naselja. 

  

5  1  1 Rekonstrukcija ali preplastitve obstoječih 

državnih cest 

Mestna občina Koper in 

država 

Povečanje varnosti ter 

pretočnosti prometa 

Rekonstrukcija ali 

preplastitve obstoječih 

državnih cest 

1. Jadranska cesta R2 - 

406/1407 3000 m + 1970 

m (preplastitev) 

2. Kastelec – Osp – meja IT  

4217m 

3. Dvori – Gračišče 6352 m 

4. Kubed – Gračišče 2342 m 

5. Zazid – Rakitovec – meja 

HR 7980 m 

17.144.000 (v znesek ni 

vštet odkup parcel) 



6. Gračišče – Brezovica – 

meja HR  

7. Preplastitev ceste Črni 

kal – Rižana - Dekani 

6  1  1 Ureditev prometa na Šmarski cesti v 

povezavi s hitro cesto 

Država, MOK in občina 

Piran. 

Reševanje problematike 

pretočnosti prometa 

Ureditev prometa na 

Šmarski cesti v povezavi s 

hitro cesto 

1. kk Cimos G1-11/1062 

turbo 60 m 

2. Šmarska cesta: 

a) tretji pas in krožišče G1-

11/1062; 

b) ureditev podhoda pri 

tehniški šoli; 

c) preplastitev stare 

Šmarske 

3. kk Inde G1-11/1062 

turbo 60 m in 5 pasovnica 

cca 6.810.000 

(v znesek niso všteti 

odkupi zemljišč) 

7  1   JUŽNA CESTA – POVEZAVA NA HITRO 

CESTO 

Očina Izola Izboljšanje prometne 

infrastrukture 

Investicija zajema gradnjo 

prometnega omrežja (Južne 

ceste od Kajuhove do 

predvidenega krožišča na 

vzhodnem delu – priključka 

s HC Koper Izola v dolžini 

cca. 580 m, krožišča v 

priključku Južne ceste na 

Kajuhovo ulico ter 

dostopne ceste v območju 

OPPN CMI Jug – živilska 

(cca. 70 m), ureditev 

zelenih površin s pešpotmi 

in kolesarskih poti, 

ureditev – regulacija 

hudournika, komunalna in 

energetska infrastruktura, 

vodovod, 

elektroenergetskih naprav, 

javne razsvetljave, 

2.165.081 



kabelskega, telefonskega in 

plinskega omrežja. 

8  1   SLEMENSKA CESTA Očina Izola Izboljšanje prometne 

infrastrukture 

Povezava Jagodje Šared, ki 

bo razbremenila dosedanjo 

povezavo z zalednimi kraji 

Izole ter omogočila lažji 

dostop. 

4.953.194 

9  1   RAZŠIRITEV LETALIŠČA PORTOROŽ 

(SEČOVLJE) 

Občina Piran (in ostali 

družbeniki letališča) 

Ureditev prometne 

infrastrukture 

Razširiti letališko stezo in 

izgraditi drugo 

infrastrukturo (hangarji,..). 

V ta namen se izdeluje tudi 

DPN (državni prostorski 

načrt) 

  

10  1   MEJNI PREHOD GORJANSKO Občina Komen     300.000 

11  1   Rekonstrukcija cest v Občini Komen Občina Komen     1.400.000 

12 1   1 Izgradnja novega vhoda v Luko Koper Luka Koper d.d.  Projekt zajema izgradnjo 

novega vhoda v koprsko 

pristanišče. Gre za 

postavitev vstopne točke v 

pristanišče z dvema 

voznima pasovoma v 

vsako smer, parkirišče 

tovornjakov ter prostore 

za špediterje, carino, 

varnostne službe in druge.   

  

10.500.000 

13  1   Ureditev občinskih cest Občina Divača Predvidena je obnova cest 

v Gornjih Ležečah, 

Podgradu – oboje v letu 

2015, ter v Goričah in 

Gradišče ter Kozjane v 

letih 2016-2017.  

km obnovljenih cest 

1.100.000 

14  2  1 Energetska in funkcionalna prenova 

stanovanjskih objektov v Lipici 

Kobilarna Lipica Dvig kvalitete bivanja ter 

večanje bivalnih in 

prenočitvenih kapacitet. 

Funkcionalne, oblikovno 

prilagojene in energetsko 

manj potratne bivalne 

enote, urejene tako, da je 

možna njihova uporaba kot 

najemna stanovanja za 

daljši čas (predvsem 

kadrovska stanovanja, 

300.000 



lahko tudi za trg) ali za 

kratkotrajno oddajo kot 

turistična namestitev; 

vključujoč pripadajoče 

zunanje površine. 

15  3  2 LOGISTIČNI ZBIRNI CENTER IN  

CENTER PONOVNE UPORABE V LUCIJI 

V iskanju (Potencialno 

Komunala 1. Maj, Labin; 

Komunala Poreč) 

  Predstaviti projektno idejo 

širši javnosti, potrditev na 

občinskem svetu, izdelava 

dokumentacije, izvedba, 

predaja in uporaba 

  

16 3 2 Center ponovne uporabe Komunala Koper Ponovna uporaba 

odvrženih kosovnih 

odpadkov 

Izdelava in potrditev 

investicijske 

dokumentacije, 

Izdelava novelacije 

projekta v fazi PZI, 

Razpis, izbor ponudnika, 

Izvedba projekta 

-  

 

500.000,00 

17 3 1 Objekt za optimizacijo blata iz ČN Srmin Komunala Koper Zmanjšanje stroškov 

odvoza in deponiranja 

blata iz CČN Srmin 

Študija upravičenosti, izbor 

variante, 

Izdelava idejne zasnove, 

Izdelava in potrditev 

investicijske 

dokumentacije, 

Izdelava projekta PGD in 

PZI, 

Razpis, izbor ponudnika, 

Izvedba projekta 

 

1.000.000,00 

18  4 

 

  TRAJNOSTNO IN UČINKOVITO 

GOSPODARJENJE Z VODNIMI VIRI 

UIRS   Celostna strategija 

vodooskrbe, ki bo zajemala 

trajnostno in učinkovito 

upravljanje z obstoječimi 

vodnimi viri, spremembo 

trendov porabe vode, 

vključitev alternativnih 

sistemov zbiranja in porabe 

vode, da bomo sebi in 

prihodnjim generacijam 

omogočili nadaljnjo 

274.000 



nemoteno oskrbo s pitno 

vodo in ohranjali zadostne 

količine kakovostnih 

vodnih zalog brez 

negativnih posledic za 

okolje. 

19  4   Projekt »Voda« Kobilarna Lipica   Obnova večine obstoječih 

štern, kalov in vodnega 

zbiralnika na posestvu, 

oprema s ustreznimi 

črpalkami oziroma 

odjemnimi mesti, navezava 

vseh primernih žlebov za 

zbiranje strešne meteorne 

vode.  

100.000 

20  5  1 Centralni park Koper Mestna občina Koper Povečanje zelenih javnih 

površin, povišanje 

kakovosti življenja v 

Kopru, turistična ponudba, 

zdravo okolje,… 

  

  

21  5  1 Zagotovitev pokritosti celotne regije s 

komunikacijsko infrastrukturo 

Mestna občina Koper Pokritost celotne regije z 

elektronsko 

infrastrukturo. 

Pregled stanja 

komunikacijske 

infrastrukture v regiji, 

pogovor s predstavniki 

posameznih krajevnih 

skupnosti, pregled potreb 

na nivoju krajevnih 

skupnosti, integracija 

potreb v celotno sliko in 

njena analiza, izdelava 

študije predvidenih potreb 

v prihodnosti, izdelava 

študije poteka glavnega 

hrbtišča omrežja, ki bi 

najbolj optimalno pokrilo 

sedanje potrebe in pustilo 

prostor za predvidene 

nadgradnje v prihodnosti, 

izdelava študije razvejitev 

600.000 



glavnega hrbtišča omrežja, 

ki bi najbolj optimalno 

pokrila potrebe 

 

22  5  1 OTOK z objektom  Mestna občina Koper Razvoj turizma in 

gospodarstva v občini 

Izgradnja otoka, mostov in 

objekta 
363.762.900 

23  5  1  

Širjenje pokopališča Škocjan 

Mestna občina Koper    

Pridobitev novih grobnih 

mest 

2.000.000 

24  5  1 Izdelava regijskega programa za načrtovanje 

občinskih prostorskih načrtov 

Mestna občina Koper Določitev skupnih 

imenovalcev razvojnih 

programov, razpoznavnost 

regije na podlagi skupnih 

interesov, ciljev. 

Izvedene predhodne 

študije prostorske in 

okoljske umestitve.   

25  5  1 Sanacija plazov (Krnica, Podpeč stena, 

Bezovica skala, Guci) 

Mestna občina Koper Sanacija in odprava 

nevarnosti naravnih 

pojavov 

Sanacija plazov (Krnica, 

Podpeč stena, Bezovica 

skala, Guci) 

  

26  5  1 Celovita ureditev obalnega in priobalnega 

območja z vidika turizma, protipoplavnega 

varstva in varstva depresijskega območja. 

MOK (vse obalne občine, 

MIP, MIZKŠ, MGRT, 

Univerza, Javni zavod 

Gasilska brigada Koper...) 

Boljša poplavna varnost, 

ureditev obalnega območja 

za razvoj turizma, 

izgradnja potrebne 

infrastrukture, posredno 

ustvarjanje novih delovnih 

mest. 

idejna zasnova, projektna 

dokumentacija, 

investicijska 

dokumentacija, izvedba in 

nadzor projekta 

  

27  5  1 OBALNA CESTA – PO ODPRTJU PREDORA Očina Izola   Po odprtju tunela bo obalna 

cesta namenjena rekreaciji 

in turizmu.  Območje se bo 

urejalo usklajeno z MOK 

(Idejna zasnova, 

investicijski program, 

gradbeno dovoljenje, 

ureditvena dela) 

1.910.000 

28  5  1 Obalna promenada Občina Piran (Obalne 

občine, turistična 

industrija (imenovati 

partnerje!), krajevne 

skupnosti, predstavniki 

civilne družbe, javni 

zavodi ( državni kot 

Razvoj gospodarstva in 

turizma na Obali 

Pregled posameznih pobud 

in predlogov ter dejanskega 

stanja, nabor že 

predlaganih investicij in 

skupna ocena o realni 

izvedljivosti, delavnice za 

vključevanje javnosti, 

  



lokalni), zasebni 

vlagatelji) 

priprava natečajev in 

variantnih rešitev za 

posamezne segmente, 

aktivacija različnih ciljnih 

skupin, usklajevanje z 

območji varovanja 

(Krajinski parki, območja 

Nature), priprava 

strokovnih podlag za 

občinske planske in 

izvedbene akte, sprejem 

občinskih planskih in 

izvedbenih aktov, pričetek 

izvajanja trase in 

posameznih ureditev 

skladno s programom 

izvajanja 

29  5  1 OBNOVA NEKDANJE OBČINSKE PALAČE Očina Izola Obnova s ciljem oživljanja 

starega mestnega jedra 

Izole 

Sanacija objekta za namene 

reprezentativnega 

protokolarnega prostora za 

potrebe mesta in ribiški 

eko muzej 

1.030.000 

30  5  1 OPREMLJANJE CONE MESTNE INDUSTRIJE Očina Izola Spodbujanje razvoja 

drobnega gospodarstva 

Priprava zemljišč, ki so 

primerna za odpiranje 

obratov drobnega 

gospodarstva (projektna 

dokumentacija, gradbena 

dovoljenja, izvajanje) 

1.156.400 

31  5  1 POKRITJE HUDOURNIKA JAGODJE Očina Izola   Ureditev in zaprtje 

hudournika. 
768.460 

32  5  1 RAZGLEDNA PEŠ POT NA BELVEDERE Očina Izola   Ureditev poti. 

 

 

800.000 

33  5  1 SANACIJA SONČNEGA NABREŽJA Očina Izola Razvoj turizma v občini II. faza ureditev priobalne 

pešpoti v mestu 
1.625.981 

34  5  1 UREDITEV PRISTANIŠČA V IZOLI Očina Izola   Sanacijo obeh pomolov 

malega mandrača, del 

obalnega zidu malega 

1.854.400 



mandrača in sanacijo zidu 

ob Sončnem nabrežju.  

35  5  1 UREDITEV  MESTNEGA JEDRA IN TRGOV V 

SEŽANI 

Občina Sežana Vzpostavitev kvalitetnega 

in prepoznavnega 

mestnega centra. 

Ureditev javnih površin kot 

so trgi, peš povezave, 

prehodi preko prometnic, 

parkirišča, parkirna hiša, 

urejene zelene površine ter 

elementi urbane opreme, ki 

centralne dejavnosti 

povežejo v enovit mestni 

prostor. 

 

2.000.000 

36  5  1 Geopark Kras Občina Sežana  Vzpostavitev geoparka na 

območju Matičnega Krasa   

 
  

37  5  1 Ureditev trga v Komnu Občina Komen     500.000 

38 5  1 VITALNI LOKALNI CENTRI UIRS     234.000 

39  5 1 Trajnostno mesto UP ZRS Namen projekta je 

trajnostni razvoj v mestu; 

vzpostavljanje skupnosti, 

Krepitev 

medgeneracijskega 

sodelovanja; skupno 

prostorsko načrtovanje in 

urejanje javnega prostora 

 

 

1.500.000,00 

40  5  1 Kreativno jedro »Zdravo bivalno okolje« Univerza na Primorskem, 

Inštitut Andrej Marušič 

Namen projekta je, da 

preko razvoja 

infrastrukture, razvoja 

kadrov in kompetenc ter 

rezultatov znanstvenih 

raziskav ključno prispeva 

k večanju zdravstvene in 

okoljske ozaveščenosti 

prebivalstva, 

zanesljivejšemu nadzoru 

okolja ter k metodologijam 

in tehnologijam za 

doseganje trajnostnosti. 

  

700.000 

41  5  1 MALA NASELJA JUŽNE PRIMORSKE ZAPS   Izdelava prikaza stanja 

prostora, pritiskov in 
  



prostorskih razvojnih 

potencialov malih naselij 

Istre, Krasa in Brkinov ter 

promocijske publikacije - 

osebne izkaznice naselja. 

42  5  1 Povezava akterjev sonaravne gradnje, 

sonaravne energetske sanacije stavb ter 

celostnega pristopa do prostora 

INTERSO, Koper   Povezava izvajalcev 

(gradbena podjetja, 

inženiring, obrtniki), 

ponudnikov materialov in 

storitev, financerjev 

(banke, skladi, 

koncesionarji) in 

potrošnikov (individualnih, 

inštitucij in podjetij). 

Zagotoviti preprost, 

transparenten in učinkovit 

pristop k potrošniku in 

izobraziti ter ozavestiti 

potrošnika - zagotoviti 

večjo uporabo obnovljivih 

virov in učinkovito rabo 

energije, večja uporaba 

sonaravnih in zdravih 

materialov (vključno s 

postopnim umikom 

azbestnih materialov). 

  

43  5  1 Razvoj in promocija ekoloških naselij, 

stanovanjskih kooperativ in drugih 

bivanjskih rešitev 

INTERSO, Koper   povezanega življenja in 

dela v urbanem ter 

ruralnem okolju (vključno z 

medgeneracijskimi 

skupnostmi; 

medgeneracijska skupnost 

pomeni kvalitetno 

sobivanje ostarelih z 

ostalimi generacijami). 

  

44  5  1 Pešpot med Lucijo in Sečovljami z ureditvijo 

lokalnega pristanišča v Jernejevem kanalu na 

Seči  

KPSS, Občina Piran ureditev sprehajalne in 

učne poti med Lucijo in 

Sečovljami, ureditev 

• Urejen mostovž s 

pešpotjo v dolžini 2000 m 

• Zagotovljenih 200 m2 

nadomestnega habitata za 

3.000.000 



lokalnega pristanišča v 

kanalu Sv. Jerneja 

metličje 

• Urejeno 230 priveznih 

mest za plovila 

45     Razvoj in promocija “zelene ekonomije” INTERSO, Koper       

 


