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1. POROČILO O IZVAJANJU REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA JUŽNE PRIMORSKE 2007-2013 ZA OBDOBJE
2007-2011
Glavna cilja regije do leta 2013 sta povečanje gospodarske moči in
ureditev osnovne okoljske infrastrukture. Cilja naj bi dosegli s 13 ukrepi v
okviru štirih programov: gospodarstvo; človeški viri; podeželje,
kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo; okolje in okoljska infrastruktura.
Dolgoročna cilja regije sta:
1. Do konca leta 2013 povečati dodano vrednost na prebivalca na
20.000 EUR in tako zmanšati zaostanek za sosednjo FurlanijoJulijsko krajino.
2. Do konca leta 2013 dokončati vzpostavljanje osnovne okoljske
infrastrukture za ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje
odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo in trajnostno mobilnost.
1.1.

Doseganje ključnih kazalnikov

Glavni prioriteti Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske
2007-2013 (RRP) sta:
o znanje in tehnološki razvoj za razvoj gospodarstva in
o infrastruktura za trajnostni razvoj.
Prva prioriteta predvideva spodbujanje razvoja na področjih
gospodarstva, človeških virov in kmetijstva. Statistični kazalnik bruto
domači proizvod na prebivalca je v Obalno-kraški regiji leta 2010 znašal
19.078 EUR (vir: Statistični urad RS). Med pomembnejšimi izvedenimi
projekti gospodarske infrastrukture gre izpostaviti zaključek gradnje treh
obrtnih con v regiji na obrobju Kopra, v Hrpeljah in Divači. Sežanski
Inkubator ter Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v Kopru
nudita novim podjetjem podjetniško svetovanje in poslovne prostore.
Pripravljena je bila projektna in tehnična dokumentacija za Tehnološki
park slovenske Istre, ki naj bi zrasel na obrobju Kopra. Univerza na
Primorskem spodbuja povezovanje akademske ravni z gospodarstvom.
V okviru Univerze je akreditiranih preko 100 študijskih programov.
Ljudske univerze izvajajo programe vseživljenjskega učenja in programe
za marginalizirane skupine. Regijska štipendijska shema in štipendijski
sklad Univerze na Primorskem spodbujata zaposlovanje dijakov in
študentov pri izbranih delodajalcih v regiji. Potekajo priprave na
začetek gradnje univerzitetnega kampusa v Izoli in izdelava investicijske
dokumentacije za študentski kampus v Kopru.
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Druga prioriteta RRP spodbuja razvoj na okoljskem področju. Občine so
delno uresničile cilje vzpostavljanja sistemov odvajanja in čiščenja
odpadnih voda. Vse so izvajale investicije na tem področju. Več občin
je gradilo ali obnavljalo vodovod, tri obalne občine in dve kraški so
zgradile čistilne naprave. Nerešena ostajajo vprašanja skupnega
odlagališča odpadkov, oskrbe Obale s pitno vodo in vzpostavitve
trajnostne mobilnosti v regiji.
1.2.

Znanje in tehnološki razvoj za razvoj gospodarstva

V obdobju od leta 2007 so bile v regiji zgrajene tri obrtne cone: Obrtno
industrijska cona Hrpelje, Poslovna cona Risnik pri Divači, vzpostavljena
je bila infrastruktura za Gospodarsko obrtno razvojno cono Srmin pri
Kopru. Pripravljena je bila projektna in tehnična dokumentacija za
Tehnološki park slovenske Istre, ki naj bi stal na obrobju Kopra. V teku je
II. faza vzpostavitve Tehnološkega centra občine Piran. V Obalno-kraški
regiji je bilo v letu 2007 registriranih 7.435 podjetij, v letu 2011 pa 11.613,
njihovo število se je povečalo za 64 odstotkov. K razvoju podjetništva v
regiji prispeva garancijska shema, ki ponuja garancije za ugodne
dolgoročne kredite malim in srednjim podjetjem. Inkubator in Poslovno
inovacijski center v Sežani nudita podjetjem prostore in infrastrukturo za
zagon dejavnosti ter ostale podporne storitve. Univerzitetni razvojni
center in inkubator Primorske spodbuja začetne podjetniške ideje na
vsakoletnem natečaju Podjetna Primorska, nudi subvencionirano
uporabo poslovnih prostorov in poslovne opreme novim podjetjem z
inovativnimi idejami.
Zgrajenih je bilo nekaj pomembnih prometnih infrastrukturnih objektov.
Začela se je gradnja predora pod Markovcem, ki je del bodočega
avtocestnega odseka Koper – Izola. V Mestni občini Koper so odprli
dostop do Luke Koper mimo mesta. Občine so obnovile ali zgradile
več lokalnih cest, med katerimi velja izpostaviti cesto do bodočega
univerzitetnega kampusa v Izoli, odseke Tublje – Brezovica, Brezovo
Brdo – Rjavče, Brinščica – Tabor v Hrpeljah ter cesto Gračišče –
Smokvica in obvoznico Hrastovlje v Mestni občini Koper. V Piranu so
zgradili ceste v obrtni coni v Luciji in obnovili Belokriško cesto. V Sežani
so obnovili cesto Majcni – Štjak (Vrhe). V Občini Komen so rekonstruirali
cesto Komen – Škrbina in Gorjansko – Brje pri Komnu. V Kopru in okolici
so postavili več krožišč.
Gradnja drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, ki je projekt
državnega pomena, se še vedno ni začela. Opravljena pa je bila
modernizacija obstoječe železniške proge na tem odseku, ki je
vključevala razširitev tovorne postaje Sermin. V koprskem pristanišču so
podaljšali I. pomol in poglobili vplovni kanal v tovorni del pristanišča.
Urejen je potniški terminal za pristajanje večjih ladij. V letu 2011 je bilo v
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Kopru privezanih doslej največ potniških ladij – 78, na katerih je bilo
108.729 potnikov. Leta 2012 je Koper obiskalo 48 ladij. Na Sečoveljskem
letališču so zabeležili porast potnikov. Njihovo število se je v letu 2010
povečalo za 54 odstotkov v primerjavi z letom 2007.
Širokopasovno omrežje je delno vzpostavljeno v obalnih občinah. V
komenski občini je omrežje vzpostavljeno skoraj na celotnem ozemlju,
dela v nekaterih manjših zaselkih pa se zaključujejo. V Sežani, HrpeljahKozini in Ilirski Bistrici se je gradnja tega omrežja začela v letu 2011.
Obnova starega portoroškega Hotela Palace je ena najpomembnejših
investicij na področju turizma. V občini Divača so zgradili hotel
Malovec. Občine so uredile nekaj tematskih oz. pohodnih poti: Pot
vodnih zakladov v Divači, Spominsko tigrovsko pot Beka v občini
Hrpelje-Kozina, poti med Štanjelom, Lukovcem in Kobjeglavo, med
Brestovico in Cerovljami, med Brjami pri Komnu in Praprotom ter med
Klariči in Medjo vasjo, na širšem območju Škrbine, urejena je bila krožna
tematska pot okoli Kobjeglave. Škocjanske jame so uredile sprehajalne
poti po jami, Kobilarna Lipica pa načrtuje ureditev jahalnih poti.
Piranska občina je uredila promenado ob morju od Lucije do Seče, ki
se navezuje na kolesarsko Pot zdravja in prijateljstva Parenzano. Ta
poteka čez tri obalne občine, vendar posamezni odseki še niso urejeni.
Kolesarsko omrežje, ki bi povezovalo vse občine v regiji, ni
vzpostavljeno. V koprskem Škocjanskem zatoku je bila zgrajena
parkovna infrastruktura. Leta 2011 je steklo ustanavljanje Regionalne
destinacijske organizacije Južne Primorske, ki pa je kasneje zastalo.
Kraške občine in razvojne institucije sodelujejo pri strateškem projektu
Kras – Carso, s katerim naj bi zagotovili trajnostno upravljanje naravnih
virov in teritorialno kohezijo. Projekt sofinancira Program čezmejnega
sodelovanja Slovenija – Italija 2007–2013. V okviru drugega strateškega
projekta Inter Bike istega programa bo do leta 2015 urejenih nekaj
odsekov kolesarskih poti na mejnem območju na Koprskem in
Komenskem Krasu. Mestna občina Koper je vzpostavila tematske
(kolesarske in pohodniške) poti po slovenski Istri in jih označila. Obalne
občine so vzpostavile turistično informacijske točke v zaledju zato, da bi
povečale prepoznavnost turističnih produktov in storitev na podeželju.
Na Krasu so prav tako povečali mrežo TIC-ev. Novega so odprli v
Dutovljah, v Sežani pa Informacijski center Krasa. V zaledju Obale in na
Krasu je bilo urejenih več turističnih kmetij s prenočišči. V vasi Truške nad
Koprom razvijajo eko turizem z nastanitvenimi zmogljivostmi,
opremljenimi na tradicionalen način. Obalno turistično ponudbo so
obogatili z organizacijo izletov v zaledne vasi.
Na področju razvoja človeških virov je Univerza na Primorskem
akreditirala nove študijske programe, skupaj jih je preko 100. V
študijskem letu 2011/2012 je bilo razpisanih 64 programov. Leta 2008 je
ustanovila Center za razvoj in prenos znanja, ki spodbuja sodelovanje
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Univerze na Primorskem z gospodarstvom pri skupnih aplikativnih
raziskovalno-razvojnih projektih, pri prenosu tehnologij ter skupni
proizvodnji inovativnih izdelkov ali storitev. Center skrbi tudi za
komercializacijo raziskovalnih dosežkov. V okviru koprske in sežanske
ljudske univerze deluje Center vseživljenjskega učenja, namenjen
odraslim, osipnikom in marginaliziranim skupinam. Center za poklicno
izobraževanje ni zaživel. Delodajalci lahko pridobijo ustrezne kadre s
pomočjo regijske štipendijske sheme, ki jo Regionalni razvojni center
Koper izvaja od leta 2008. Štipendijski sklad Univerze na Primorskem
zagotavlja študentom možnost opravljanja prakse pri delodajalcih in
kasnejšo zaposlitev. Leta 2010 je bil izbran izvajalec del za Univerzitetni
kampus Livade v Izoli, v katerem bosta poleg izobraževalnih prostorov
ter Centra mediteranskih kultur tudi študentski dom in športna dvorana.
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za Študentski
kampus Sonce v Kopru je bila pripravljena leta 2011.
Na področju vzgoje in izobraževanja je bilo realiziranih nekaj investicij. V
Tomaju na Krasu sta se v letu 2008 zaključili obnovi podružnične šole in
vrtca. V Lokvah na Krasu so v letu 2009 obnovili vrtec. V Mestni občini
Koper so odprli dve novi šoli in en vrtec, zgradili so eno telovadnico,
obnovili več vrtcev in šol ter igrišč ob vrtcih. V Sežani so zgradili nov
vrtec, v Divači ga še gradijo. V načrtih je prenova komenskega vrtca. V
piranski in koprski občini so odprli doma za starejše občane, v piranski
občini deluje tudi dnevni center. V sežanski občini so dom prenovili.
Kraške občine načrtujejo gradnjo skupnega doma za starejše občane
v Hrpeljah. V Sežani so zgrajena varovana stanovanja. V izolski
bolnišnici je bila vzpostavljena centralna urgentna služba za obalne
občine. Sežanska reševalna postaja obratuje na novi lokaciji, vendar
ima težave s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. V Dutovljah sta bili
zgrajeni zdravstvena postaja in lekarna. V Mestni občini Koper in v
Piranu delujeta krizna centra. Slovenska Istra pa bi potrebovala
mladinski center. Občine so sofinancirale ureditev varne hiše v regiji. V
koprski občini se je začela gradnja stanovanj za mlade družine. Na
južnem Primorskem je bilo obnovljenih ali dokončanih več kulturnih
objektov: Škrateljnova domačija v Divači, koprsko gledališče,
multifunkcijska dvorana v sežanskem Kosovelovem domu, obnovljeni so
bili zgradba Obalnih galerij v Piranu, piranski Pomorski muzej Sergeja
Mašere, hrpeljski Kulturni dom in večnamenska dvorana Zadružnega
doma v Štanjelu. V letu 2009 je bila prenovljena piranska knjižnica in v
okviru obnove kulturne dediščine zaključena sanacija obokov pod
piransko stolnico. V Štanjelskem gradu je bila postavljena stalna zbirka
o arhitektu in urbanistu Maksu Fabianiju, odprti so bili novi prostori TIC-a
in rokodelske delavnice ter v Gorjanskem spominska soba Karla Štreklja.
Na športnem področju so v Kopru obnovili večnamensko dvorano
Bonifika, zgradili so nov mestni nogometni in atletski stadion, v centru
mesta so se začela gradbena dela za nov bazen. V Kopru in okolici ter
vaseh so uredili več športnih igrišč. V Piranu so prenovili mestni stadion.
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Zgrajeno je bilo zunanje večnamensko igrišče v Sečovljah. V celoti je
bila obnovljena streha večnamenske dvorane v Kobjeglavi. Sežanska
občina pridobiva projektno dokumentacijo za razširitev športnih tribun
na mestnem stadionu. V koprski občini so obnovili tri zadružne domove.
Urejeno je novo obalno zavetišče za živali.
1.3.

Infrastruktura za trajnostni razvoj

Vse obalno-kraške občine so v obdobju 2007–2012 investirale v obnovo
sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Na Krasu so bili zgrajeni
kanalizacijski sistemi Ograde in Lehte Sežana, Hrpelje Sever, Kozina
Sever in Jug, Divača ter Komen. Na Obali je bila zgrajena komunalna
infrastruktura v obrtni coni v Luciji ter v Mestni občini Koper v Zazidu,
Škofijah, Dekanih in Šmarjah. V regiji so zgrajene čistilne naprave in
kanalizacijsko omrežje za aglomeracije nad 10.000 PE. Aglomeracije
med 2.000 in 10.000 PE pa ne bodo opremljene z javno kanalizacijo do
konca leta 2015 kot zahteva zakonodaja. Vodovod so postavili v Zazidu
ter v Hlibanu in Padovanih. V gradnji je kanalizacija Korte ter čistilna
naprava in kanalizacija v Sečovljah. Dokončani sta dve centralni čistilni
napravi v slovenski Istri – za piransko občino ter skupna za izolsko in
koprsko občino. Obe imata mehansko, biološko in terciarno stopnjo
čiščenja. Vzpostavljeni sta tudi čistilni napravi v občinah Hrpelje–Kozina
in Komen. Na Krasu so postavljali vodovod v več krajih: Obrov – Govc Zagrad, Gojaki, Brdo, Markovščina - Skadanščina, Brezovica, Komen,
Brje pri Komnu, Lukovec. V gradnji je vodovod za Vrhe. Nerešeno ostaja
vprašanje oskrbe slovenske Istre z vodo. Lokacija skupnega odlagališča
odpadkov ni določena. Za trajnostno mobilnost ni ustrezne rešitve.
Problematiko pomanjkanja parkirnih mest v slovenski Istri se poskuša
reševati z novimi garažnimi hišami. Ena stoji pred vhodom v Piran, druga
je v centru Kopra.
Na področju prostora so bila prenovljena mestna jedra v Piranu, Izoli in
Kopru. Celovita prostorska ureditev obalnega pasu ni pripravljena.
Vse občine so sprejele lokalne energetske koncepte. Nekatere jih
posodabljajo.
Na kmetijskem področju so bile vzpostavljene štiri lokalne akcijske
skupine: LAS Istre, LAS Krasa in Brkinov, LAS – Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom in LAS Zgornje Vipavske doline in
Komenskega Krasa. LAS izvajajo razvojne projekte podeželja. Na Krasu
še ni urejena načrtovana sušilnica za grozdje. Kar zadeva ohranjanje
tradicionalnih proizvodov so po letu 2007 pridobili status zaščitenega
proizvoda Kraška jagnjetina, Kraški ovčji sir, Kraški zašink in Kraška
panceta. Že pred letom 2007 pa so bili zaščiteni Ekstra deviško oljčno
olje slovenske Istre, Piranska sol, Kraški med, Kraški pršut, Brkinski slivovec,
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Kraški brinjevec, vino Koper, vino Kras in Kraški Teran. Ribiška
infrastruktura še ni vzpostavljena. Obalne občine so začele postopke
urejanja ribiških pomolov. Leta 2008 so uredili ribiško tržnico v Izoli.
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2. PRIPRAVA IZVEDBENEGA NAČRTA RRP JUŽNE PRIMORSKE
2012-2014
2.1.

Usklajevalne in posvetovalne aktivnosti v regiji

Izvedbeni načrt RRP Južne Primorske 2012–2014 (v nadaljevanju:
Izvedbeni načrt) je pripravljen za sedem občin Obalno-kraške
statistične regije: Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Piran, Sežana in
Mestna občina Koper. Občina Ilirska-Bistrica sicer sodi v Južnoprimorsko
razvojno regijo, vendar so njeni projekti zajeti v izvedbenem načrtu
Notranjsko–kraške statistične regije, kamor je občina vključena zaradi
nacionalne razdelitve regijskih sredstev.
Izvedbeni načrt je pripravil Regionalni razvojni center Koper, nosilna
organizacija Regionalne razvojne agencije Južna Primorska (v
nadaljevanju: RRA), na podlagi Javnega povabila za sofinanciranje
priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za
obdobje 2012-2014 (Uradni list RS, št. 79/2011, z dne 7. 10. 2011), ki ga je
objavila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(v nadaljevanju: SVLR).
Vsi najpomembnejši razvojni akterji v regiji so bili vključeni v pripravo
Izvedbenega načrta. Večina jih sodeluje v Regionalnem razvojnem
svetu južnoprimorske regije in njegovih odborih. Člani Regionalnega
razvojnega sveta južnoprimorske regije so predstavniki osmih občin,
Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, malega in velikega
gospodarstva, Primorske gospodarske zbornice, območnih obrtnopodjetniških zbornic, podjetniških podpornih institucij, Univerze na
Primorskem, nevladnih organizacij in samoupravne italijanske narodne
skupnosti. V regiji delujejo štirje odbori Regionalnega razvojnega sveta.
Predstavniki občin in Univerze na Primorskem so člani vseh. V odboru za
gospodarstvo so poleg njih še predstavniki velikega in malega
gospodarstva ter podjetniških podpornih institucij. Člani odbora za
človeške vire so tudi predstavniki zavoda za zaposlovanje, ljudske
univerze, Zavoda za zdravstveno varstvo Koper in sežanskega
Kosovelovega doma. V odboru za infrastrukturo, okolje in prostor so
predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, Agencije RS za okolje in
komunalnega podjetja. Predstavniki Območne razvojne agencije
Krasa in Brkinov, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Društva
vinogradnikov in kletarjev slovenske Istre, Zavoda RS za gozdove in
ribiške pisarne pa so člani odbora za razvoj podeželja.
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RRA je konec decembra 2011 pripravila besedilo Javnega poziva k
predložitvi projektov za Izvedbeni načrt 2012–2014 in predlog kriterijev
za uvrstitev projektov vanj. 4. januarja 2012 je sklicala 1.
korespondenčno sejo Sveta južneprimorske regije v letu 2012, na kateri
so župani osmih občin odločali o predlogu kriterijev. Nanj so prispele
pripombe, zato je RRA usklajevala predloge do 19. januarja 2012.
Korespondenčna seja je zato ponovno potekala 19. in 20. januarja
2012. Večina članov Sveta je soglašala z usklajenimi kriteriji.
12. januarja 2012 je RRA na svoji spletni strani www.rrc-kp.si objavila
najavo Javnega poziva k predložitvi projektov za Izvedbeni načrt 2012–
2014 (v nadaljevanju: Javni poziv). Za to se je odločila zaradi še vedno
potekajočega usklajevanja o kriterijih za izbor projektov. Najavo
Javnega poziva je po elektronski pošti posredovala članom
Regionalnega razvojnega sveta in odborov. Javni poziv s kriteriji za
izbor projektov je bil objavljen 27. januarja 2012 na spletni strani RRA, o
tem so bili obveščeni tudi Regionalni razvojni svet in odbori po
elektronski pošti. Javni poziv je bil objavljen še v februarski številki
mesečnika Podjetniški glas Primorske, št. 189, ki ga izdaja RRA. Odprt je
bil do 15. februarja 2012. RRA je v tem času javnosti posredovala
informacije o namenu Javnega poziva, postopkih izbora projektov in
prijave na 6. Javni poziv v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«,
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov.
Na Javni poziv je prispelo 37 projektnih predlogov. Predlagatelji so bili:
občine Divača, Hrpelje–Kozina, Izola, Komen, Piran, Sežana in Mestna
občina Koper, Univerza na Primorskem (Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije, Inštitut Andrej Marušič in
Fakulteta za vede o zdravju), Obalno čebelarsko društvo Koper,
Društvo Zdrav podjetnik, Primorska gospodarska zbornica, Območna
razvojna agencija Krasa in Brkinov, Društvo za duševno zdravje in
kreativno preživljanje prostega časa “VEZI”, Center za pospeševanje
podjetništva Piran in RRA.
RRA je prijavljene projektne predloge posredovala članom odborov in
Regionalnega razvojnega sveta. Slednji je soglašal z vsemi projektnimi
predlogi. Izjava o tem je bila posredovana 1. 3. 2012. Svet
južnoprimorske regije je o projektih odločal na seji 8. marca 2012.
Določil je devet prednostnih projektnih predlogov in se strinjal, da se
tudi vsi ostali uvrstijo v Izvedbeni načrt. Na podlagi obvestila Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 23. 3. 2012 o novi regijski kvoti
za sofinanciranje projektov se je Svet regije sestal še na korespondenčni
seji, ki je potekala 4. in 5. 4. 2012. Soglašal je z novo kvoto. RRA je izjavo

april 2013

11

Izvedbeni načrt RRP Južne Primorske 2012-2014

predsednika Sveta regije posredovala ministrstvu. Sledilo je
popravljanje finančnih načrtov prednostnih projektnih predlogov, nakar
je RRA pripravila končno verzijo Izvedbenega načrta.
Ministrstvo je junija poslalo prošnjo za dopolnitev Izvedbenega načrta.
RRA jih je pripravila in v tem času prejela še obvestilo Občine Izola o
umiku njenega projekta iz seznama prednostnih projektov. RRA je
popravljen Izvedbeni načrt z dopolnitvami ponovno posredovala
ministrstvu. Mnenje o usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji je prejela
30. 7. 2012.
Sledila je priprava vlog za prijavo na 6. javni poziv razvojne prioritete
Razvoj regij. Nekatere občine so v času njihove priprave prejele
dokončne predračune za svoje projekte, zato so jih morale popraviti.
Decembra so spremembe posredovale RRA, ki je pripravila prvo
spremembo Izvedbenega načrta. Svet regije jo je potrdil na seji 12. 12.
2012, Regionalni razvojni svet Južne Primorske in pristojni odbori pa so se
korespondenčno strinjali s popravki 17. 12. 2012. Druga sprememba
Izvedbenega načrta je nastala aprila 2013 na prošnjo Občine Piran. Šlo
je za manjšo spremembo vrednosti enega od kazalnikov učinka
njenega projekta, s katero je RRA seznanila ministrstvo.
2.2.

Kriteriji za uvrstitev projektov v Izvedbeni načrt

Izhodišče za ocenjevanje projektnih predlogov je bil Točkovnik za
preverjanje skladnosti z merili za operacijo, ki ga je pripravila SVLR. RRA
je merila delno priredila in določila nekaj dodatnih kriterijev. Projektne
predloge se je ocenjevalo po treh sklopih: po Uredbi o dodeljevanju
regionalnih spodbud, po dodatnih kriterijih za uvrstitev v Izvedbeni
načrt in po kriterijih za prednostne projekte.
Kriteriji po Uredbi o dodeljevanju regionalnih spodbud so: regionalni
pomen, ustvarjanje delovnih mest in okoljski vpliv.
Dodatni kriteriji za uvrstitev v Izvedbeni načrt so: skladnost z RRP, s
Strategijo razvoja Slovenije in Strategijo prostorskega razvoja Slovenije,
merljivost učinkov in rezultatov, zaprtost finančne konstrukcije,
izvedlivost v načrtovanem časovnem obdobju, predlagateljeva
ustreznost, strošek neinvesticijskih in investicijskih projektov.
Kriteriji za prednostne projekte so določeni po naslednjih sklopih:
ekonomska in izobraževalna infrastruktura, okoljska infrastruktura, razvoj
urbanih območij in socialna infrastruktura.
Kriteriji so podrobneje navedeni v Prilogi 1.
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3. PREDNOSTNI PROJEKTNI PREDLOGI REGIJE 2012-2014
3.1.

Prva sprememba seznama prednostnih projektnih predlogov

Prednostni projektni predlogi so s področij ekonomske, izobraževalne in
okoljske infrastrukture.
Občina Divača je decembra 2012 posredovala spremembo svojih
projektov. Gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naselju Dolnje
Ležeče je umaknila s prednostnega seznama. Na njem ostaja en
projekt - gradnja večnamenske dvorane v Senožečah, ki bo
namenjena kulturnim prireditvam, v njej pa bodo tudi prostori društev.
Ocenjeni bruto stroški so se povečali za 9,84 %. Projekt Občine Hrpelje–
Kozina je regijski. Občina načrtuje gradnjo doma za starejše občane, ki
bo namenjen tudi prebivalcem ostalih južnoprimorskih občin ter
sosednje Italije. V izolski občini so po prvotnem predlogu nameravali
prenoviti Sončno nabrežje, ulico ob glavni promenadi. V času priprave
dopolnitev Izvedbenega načrta se je izkazalo, da bo pridobivanje
gradbenega dovoljenja dolgotrajno, zato se je občina odločila
posredovati drug projektni predlog - urbano ureditev mestnega jedra.
Ta predvideva ureditev ene ulice, osvetlitev podhodov, postavitev
pručk in klopi ter ureditev zelenja. V komenski občini bodo dogradili
vrtec v Komnu, saj v obstoječem primanjkuje prostora. Celotni stroški
projekta so se po predračunu zmanjšali za slab odstotek. Mestna
občina Koper bo prenovila samostan Sv. Frančiška Asiškega v mestnem
jedru. Gre za zgradbo kulturne dediščine, ki bo namenjena kulturnim
prireditvam. Občina Piran bo sanirala carinsko-turistični pomol. Prejela
je predračun stroškov projekta, ki so se zaradi povečanega obsega
konzervatorskih del povečali za 35 %. Občina Sežana načrtuje gradnjo
Središča za oblikovanje in obdelavo kamna: Kamnoseško–razvojno
izobraževalnega centra Krasa, namenjenega študentom višješolskega
programa Oblikovanje materialov in fotografije. RRA je v dogovoru z
ostalimi razvojnimi agencijami pripravila intraregijski projekt Podjetno v
svet podjetništva, ki pa ne bo prijavljen na 6. javni poziv zato, ker ga bo
financiralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Zato je
projekt umaknjen s prednostnega seznama.
3.2.

Druga sprememba Izvedbenega načrta

Občina Piran je aprila 2013 poslala prošnjo za spremembo projekta
Sanacija carinskega oz. turističnega pomola Piran zaradi uskladitve
dolžine pomola s podatki v gradbenem dovoljenju. RRA je ugotovila,
da gre za manjšo spremembo Izvedbenega načrta, ki se nanaša na
vrednost kazalnikov učinka (pričakovane merljive rezultate projekta), ki
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se je povečala za 5 %. Občini je podala soglasje za spremembo dne
26. 4. 2013 in obvestila ministrstvo o tem 29. 4. 2013.
Seznam prednostnih projektnih predlogov je v Tabeli 1. Podroben opis
vsebine prednostnih projektnih predlogov z vsemi spremembami je v
Prilogi 2.
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Tabela 1: Prioritetni projektni predlogi Izvedbenega načrta RRP 2012-2014
Zap.
št.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Nosilec
Občina
Divača
Občina
HrpeljeKozina

Naziv projekta
Večnamenska dvorana
Senožeče
Izgradnja Centra za starejše
občane »Borov gaj«

Celotni stroški
projekta
(v EUR)

skupaj

l. 2013

l. 2014

1.344.610,25

887.208,75

416.145,83

471.062,92

8.697.159,00

395.545,00

197.772,50

197.772,50

april 2013

%

511.897,11

21.359,65

490.537,46

530.162,00

530.162,00

0

65,98
4,55

Urbana ureditev mestnega
jedra Izole
724.308,82
Občina
Dozidava in adaptacija
Komen
vrtca v Komnu
754.867,00
Protokolarno-prireditvena
Mestna
dvorana Sv. Frančiška
občina Koper Asiškega v Kopru (Sanacija
Sv. Frančiška)
3.147.340,12
Sanacija carinskega oz.
Občina Piran
turističnega pomola Piran
1.415.453,76
Središče za oblikovanje in
Občina
obdelavo kamna:
Sežana
Kamnoseško-razvojno
izobraževalni center Krasa
1.131.252,00
SKUPAJ: 17.214.990,95
Delež sofinanciranja iz ESRR (v %)
Občina Izola

Delež sofinanciranja iz ESRR

70,67
70,23

66,97
2.107.753,23

1.426.848,84

680.904,38

640.072,38

7.820,00

632.252,38

45,22

55,45
627.312,07
5.699.950,54

627.312,07
3.227.420,89
56,62

0
1.840.277,26
32,29
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3.3.

Regijske kvote za obdobje 2012-2014

Razpoložljiva sredstva za Obalno–kraško statistično regijo, ki bodo
razpisana na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje
operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«
razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve razvojnih potencialov
2007–2013 za obdobje 2012–2014
znašajo 6.275.822,21EUR. Regiji
pripada v celotnem programskem obdobju 31.181.467,00 EUR.
Prednostni projektni predlogi bodo upravičeni do nepovratnih sredstev
iz regijske kvote. Tudi nekateri drugi projekti izpolnjujejo pogoje za
kandidiranje na ta sredstva, vendar so bili zaradi presežene regionalne
kvote uvrščeni na seznam ostalih regijskih projektov.
O načinu razdelitve sredstev v regiji je odločal Svet regije. Za
prednostne projektne predloge je določil tiste, ki vsebinsko in
administrativno ustrezajo Javnemu pozivu za razvojno prioriteto Razvoj
regij. Po prvi spremembi Izvedbenega načrta je bilo potrjenih sedem
prioritetnih projektnih predlogov.

4. OSTALI REGIJSKI PROJEKTI 2012-2014
4.1.

Opis ostalih regijskih projektnih predlogov

Ostali projektni predlogi so s področij ekonomske, izobraževalne in
okoljske infrastrukture ter razvoja podeželja. Vseh je 28, njihovi celotni
stroški pa znašajo 40.136.823,90 EUR.
Univerza na Primorskem je posredovala pet projektnih predlogov
Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije,
Inštituta Andrej Marušič in Fakultete za vede o zdravju: Regionalni
center za poučevanje računalništva, Mednarodni center za
algebraično teorijo grafov, Šola suicidologije, Center za okolje in
trajnostni razvoj regije ter Center za nutrigenomiko in prehransko
svetovanje. Mestna občina Koper načrtuje gradnjo kanalizacije in
vodovoda v naselju Loka. Občina Piran bo obnovila Godbeni dom, ki
bo namenjen kulturnim in drugim prireditvam. Obalno čebelarsko
društvo Koper želi pripraviti predavanja za čebelarje o čisti kranjski sivki
in poskrbeti za pridobitev te vrste. Društvo Zdrav podjetnik namerava
urediti kolesarski center v Dekanih ob kolesarski poti Parenzani.
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov je pripravila projekta
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spodbujanja ženskega podjetništva in oživitve trženja na podeželju.
Primorska gospodarska zbornica spodbuja zeleno, inovativno
podjetništvo. Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje
prostega časa “VEZI” je pripravilo projekt gospodinjskih skupin za
starejše in dementne osebe »Brinjevka«. Center za pospeševanje
podjetništva Piran bo sodeloval pri projektu spodbujanja gospodarstva,
k čemur naj bi prispeval navtični sektor. RRA je pripravila več projektnih
predlogov spodbujanja gospodarskega razvoja v regiji v čezmejnem
slovensko–italijanskem in slovensko–hrvaškem prostoru, turistične
promocije območja, odkrivanja kulturne dediščine, varovanja okolja in
zavarovanih območij, trajnostne mobilnosti in oživljanja mestnih jeder.
Podroben opis vsebine projektnih predlogov je v Prilogi 3.
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Tabela 3: Seznam ostalih regijskih projektnih predlogov Izvedbenega načrta RRP 2012-2014
Zap.
št.

Nosilec

Naziv projekta

Ukrep RRP

Geografska
lokacija
projekta

Trajanje
projekta

PROGRAM GOSPODARSTVO
1.1. Povezovanje za tehnološki razvoj
1

2

3

4

5

6

Univerza na
Primorskem Fakulteta za
matematiko,
naravoslovje in
informacijske
tehnologije
Univerza na
Primorskem Fakulteta za
matematiko,
naravoslovje in
informacijske
tehnologije;
Inštitut Andrej
Marušič
Univerza na
Primorskem Inštitut Andrej
Marušič
Univerza na
Primorskem Fakulteta za
vede o zdravju
Območna
razvojna
agencija Krasa
in Brkinov
Primorska
gospodarska
zbornica

april 2013

Skupna
vrednost
projekta
(v EUR)
l. 2012

l. 2013

l.2014

24.048.958,34
11.399.825,39

Regionalni center za poučevanje
računalništva

1.1.
Povezovanje
za tehnološki
razvoj

regija

2012-2014

105.406,44

21.081,29

42.162,58

42.162,58

Mednarodni center za algebraično teorijo
grafov

1.1.
Povezovanje
za tehnološki
razvoj

regija

2012-2014

1.719.697,57

429.924,39

687.879,03

601.894,15

Center za okolje in trajnostni razvoj
regije

1.1.
Povezovanje
za tehnološki
razvoj
1.1.
Povezovanje
za tehnološki
razvoj
1.1.
Povezovanje
za tehnološki
razvoj
1.1.
Povezovanje
za tehnološki
razvoj

regija

2012-2014

902.800,00

361.120,00

270.840,00

270.840,00

regija

2012-2014

328.000,00

117.647,00

117.647,00

92.706,00

regija

2012-2014

187.638,00

45.614,00

62.542,00

79.482,00

regija

2012-2014

282.202,50

0,00

0,00

282.202,50

Center za nutrigenomiko in prehransko
svetovanje
Pospeševanje ženskega podjetništva na
Krasu in v Brkinih

GAS Green and Social
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Zap.
št.

7

Nosilec

Naziv projekta

Regionalni
razvojni center
Koper

INVESTinME

8

Regionalni
razvojni center
Koper

IQ4U

9

Regionalni
razvojni center
Koper

SIAMCOR

10

Regionalni
razvojni center
Koper

ZIP FINANCE

Ukrep RRP

Geografska
lokacija
projekta

Trajanje
projekta

1.1.
Povezovanje
za tehnološki
razvoj
1.1.
Povezovanje
za tehnološki
razvoj
1.1.
Povezovanje
za tehnološki
razvoj
1.1.
Povezovanje
za tehnološki
razvoj

regija

2012-2014

Občina Piran

Rekonstrukcija Godbenega doma Piran

1.3. Razvoj
turističnih
storitev
1.3. Razvoj
turističnih
storitev
1.3. Razvoj
turističnih
storitev
1.3. Razvoj
turističnih
storitev
1.3. Razvoj
turističnih
storitev
1.3. Razvoj
turističnih
storitev

12

Regionalni
razvojni center
Koper
Regionalni
razvojni center
Koper
Regionalni
razvojni center
Koper
Regionalni
razvojni center
Koper
Center za
pospeševanje
podjetništva
Piran d.o.o.

HYPOGEA

13

14

15

16

april 2013

N&CHTAR

ROMAN WAYS
SCORE - Trajnostne in konkurenčne
podeželske turistične destinacije
NAUTINEC

l. 2012

l. 2013

120.000,00

522.400,00

l.2014

2.495.929,36

regija

2010-2013

673.501,52

regija

2012-2014

1.850.000,00

regija

2010-2012

2.854.650,00

Piran

2012-2014

642.400,00

regija

2012-2014

3.005.146,25

regija

2013-2015

2.305.636,50

regija

2012-2014

1.685.000,00

regija

2012-2014

2.704.165,00

regija

2013-2015

2.306.785,20

1.3. Razvoj turističnih storitev
11

Skupna
vrednost
projekta
(v EUR)

12.649.132,95
0,00
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Zap.
št.

Nosilec

Naziv projekta

Ukrep RRP

Geografska
lokacija
projekta

Trajanje
projekta

PROGRAM ČLOVEŠKI VIRI
2.1. Znanje za gospodarstvo
17

Univerza na
Primorskem Fakulteta za
matematiko,
naravoslovje in
informacijske
tehnologije;
Inštitut Andrej
Marušič

SoS – Šola suicidologije

Društvo za
duševno
zdravje in
kreativno
preživljanje
prostega časa
“VEZI”

april 2013

Brinjevka: Gospodinjske skupine za
starejše in dementne osebe »Brinjevka«

l. 2012

l. 2013

l.2014

373.339,50

597.343,22

522.675,31

2.986.069,60
1.493.358,05
2.1. Znanje za
gospodarstvo

regija

2012-2014

2.2. Učinkovite
in kakovostne
družbene
storitve

regija

2012-2014

2.2. Učinkovite in kakovostne družbene storitve
18

Skupna
vrednost
projekta
(v EUR)

1.493.358,05

1.492.711,55
1.492.711,55
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Zap.
št.

Nosilec

Naziv projekta

Ukrep RRP

Geografska
lokacija
projekta

Trajanje
projekta

PROGRAM PODEŽELJE, KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN GOZDARSTVO
3.1. Povezovanje ponudbe s trgi
19

Območna
razvojna
agencija Krasa
in Brkinov

Oživitev trženja in konkurenčnosti
podeželja na Krasu in v Brkinih

3.1.
Povezovanje
ponudbe s trgi

Obalno
čebelarsko
društvo Koper

april 2013

Oskrba južnoprimorskih čebelarjev s
čisto kranjsko sivko

3.2. Razvoj
novih,
ohranjanje
tradicionalnih
proizvodov in
storitev,
spodbujanje
naravi
prijaznega
kmetovanja,
ohranjanje
poseljenosti

l. 2012

l. 2013

l.2014

32.488,00

52.542,00

65.038,00

7.313,33

7.313,33

7.313,33

172.008,00
150.068,00
regija

2012-2014

3.2. Razvoj novih, ohranjanje tradicionalnih proizvodov in storistev, spodbujanje naravi
prijaznega kmetovanja, ohranjanje poseljenosti
20

Skupna
vrednost
projekta
(v EUR)

regija

2012-2014

150.068,00

21.940,00
21.940,00
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Zap.
št.

Nosilec

Naziv projekta

Ukrep RRP

Geografska
lokacija
projekta

Trajanje
projekta

PROGRAM OKOLJE IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA
4.1. Trajnostna mobilnost v regiji

Skupna
vrednost
projekta
(v EUR)

21

Društvo Zdrav
podjetnik

Kolesarski center »Ob Parenzani«

4.1. Trajnostna
mobilnost v regiji

Koper

2012-2014

180.000,00

22

Regionalni
razvojni center
Koper

MOBIS - Mobilnost v čezmejnem
prostoru Slovenija-Italija

4.1. Trajnostna
mobilnost v regiji

regija

2012-2014

600.000,00

4.2. Učinkovite
javne storitve
4.2. Učinkovite
javne storitve

Koper

4.1. Učinkovite javne storitve
23
24

Mestna občina
Koper
Regionalni
razvojni center
Koper

Vodovod in kanalizacija Loka
ECO-NAUTICUS

Regionalni
razvojni center
Koper

INNIPA

26

Regionalni
razvojni center
Koper

NEWSTREAM

27

Regionalni
razvojni center
Koper

VIVACENT - Skupno oživljanje mestnih
jeder

Regionalni
razvojni center
Koper

SKUPAJ:

april 2013

P-Ar.C net

l.2014

61.000,00

71.000,00

48.000,00

regija

330.000,00

315.900,00

211.300,00

2.383.521,25
2012-2014

4.3. Učinkovito
načrtovanje v
prostoru z
regionalnimi
podpornimi
aktivnostmi
4.3. Učinkovito
načrtovanje v
prostoru z
regionalnimi
podpornimi
aktivnostmi
4.3. Učinkovito
načrtovanje v
prostoru z
regionalnimi
podpornimi
aktivnostmi

2.399.429,00

6.347.200,00
regija

regija

regija

2012-2014

2012-2014

2012-2014

4.4. Sodelovanje z državo pri skupnih nalogah
Učinkovite javne storitve
28

l. 2013

4.782.950,25

4.3. Učinkovito načrtovanje v prostoru z regionalnimi podpornimi
aktivnostmi
25

l. 2012
12.929.787,96
780.000,00

3.400.000,00

2.090.000,00

857.200,00

1.019.637,71
4.4.Sodelovanj
e z državo pri
skupnih
nalogah

regija

2012-2014

1.019.637,71

40.136.823,90
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PRILOGA 1:

Kriteriji za uvrstitev projektov v Izvedbeni
načrt RRP Južne Primorske 2012-2014

PRILOGA 2:

Prednostni projektni predlogi Izvedbenega
načrta RRP Južne Primorske 2012-2014

PRILOGA 3:

Ostali projektni predlogi Izvedbenega načrta
RRP Južne Primorske 2012-2014

april 2013
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