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1. IZVEDBA RRP 2007-2009 
 

 

Glavni prioriteti Regionalnega razvojnega programa (RRP) Juţne 

Primorske 2007-2013 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, druga pa na področjih 

gospodarstva, kmetijstva in okolja.  

 

 

1.1. Doseganje ključnih kazalnikov 

 

Vseh ključnih kazalnikov še ni mogoče oceniti. Na gospodarskem 

področju je bilo v letih 2007-2008 v Obalno-kraški regiji 

novoustanovljenih 3.132 poslovnih subjektov, ki so še vedno vpisani v 

poslovni register. Na področju človeških virov je bilo v iztekajočem se 

triletnem obdobju akreditiranih 21 novih študijskih programov, 11 jih je v 

postopku akreditacije. Ustanovljen je bil center za vseţivljenjsko učenje, 

prenovljena je bila ena večja javna športna infrastruktura.  

 

 

1.2. Znanje in tehnološki razvoj za razvoj gospodarstva 

 

Eden prednostnih projektov te prioritete je tehnološki park na obrobju 

Kopra - v letih 2007-2008 je bila zanj pripravljena projektna in tehnična 

dokumentacija, zdaj pa se išče moţne vire financiranja za začetek 

investicije. Zaključuje se gradnja primarne komunalne infrastrukture za 

Gospodarsko obrtno razvojno cono Srmin pri Kopru, projekt se bo 

nadaljeval z gradnjo sekundarne infrastrukture. Obrtna cona Hrpelje je 

zgrajena, obrtna cona v Divači je v še gradnji. Leta 2009 se začenja 

komunalno urejanje zemljišč v ilirskobistriški obrtni coni. Podjetja imajo 

moţnost v iztekajočem se triletnem obdobju pridobivati finančno 

pomoč preko regijske garancijske sheme Regionalnega razvojnega 

centra Koper. Univerzitetni inkubator Primorske spodbuja začetne 

podjetniške ideje z letno akcijo Podjetna Primorska. Nekaj občin 

vzpostavlja širokopasovno omreţje. Na področju turizma je bila v letu 

2008 zaključena investicija v obnovo starega Hotela Palace v 

Portoroţu, urejenih je bilo nekaj novih rekreacijskih poti, vendar pa 

načrtovana kolesarska mreţa v regiji še ni vzpostavljena. Investicije v 

manjkajoče odseke kolesarskih poti na obmejnem območju z Italijo so 

predvidene v okviru strateškega projekta, prijavljenega na javni razpis 

Operativnega programa Slovenija-Italija v letu 2009. Gradnja odsekov 

na meji s Hrvaško na območju Mestne občine Koper pa bo potekala v 

okviru odobrenega projekta Operativnega programa Slovenija-

Hrvaška. Tudi promenada ob celotni obali še ni urejena. Obnovljeni so 
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bili le deli sprehajalnih poti ob morju v Kopru, Izoli in Portoroţu. V Izoli je 

bil v letu 2009 urejen tudi del sprehajališča ob morju v centru mesta. 

Projekta Turistično-gospodarska cesta Adrialpika in Razvoj čezmejne 

turistične destinacije Kras (Carso) sta bila prijavljena na javni razpis 

Operativnega programa Slovenija-Italija. Kraške občine se dogovarjajo 

o ustanovitvi zavoda za razvoj turizma, ki bi povezal turistične aktivnosti 

na Krasu.  

  

Na področju razvoja človeških virov ljudske univerze v regiji izvajajo 

programe poklicnega in vseţivljenjskega učenja, vzpostavljen je bil 

center vseţivljenjskega učenja, brezposelnim in zaposlenim so na voljo 

poklicna usposabljanja. Regionalni razvojni center Koper je v študijskem 

letu 2008/2009 začel izvajati regijsko štipendijsko shemo. Univerza na 

Primorskem je pričela izvajati vse projekte, predvidene v RRP: potekajo 

priprave na ustanovitev Univerzitetnega kampusa v Livadah v Izoli in 

Študentskega kampusa v Kopru;  v minulem triletnem obdobju je bilo 

akreditiranih 21 študijskih programov, 11 jih je v postopku akreditacije; v 

okviru Regionalnega čezmejnega centra za design je pripravljen 

projekt inovacijske šole, projekt ustanovitve Centra mediteranskih kultur 

je bil prijavljen na ustrezen razpis. Fakulteta za računalništvo in 

informatiko izvaja v okviru Visokošolskega središča Seţana od 

študijskega leta 2006/2007 dalje študij informatike. Turistica - Fakulteta 

za turistične študije iz Portoroţa pa izvaja v Seţani od študijskega leta 

2007/2008 dalje študijski program poslovni sistemi v turizmu. V okviru 

seţanskega Šolskega centra Srečko Kosovel se je začelo v študijskem 

letu 2008/2009 izvajati tudi program Višje strokovne šole za oblikovanje 

in fotografijo. Predvideno je še odprtje oddelka študija gradbeništva v 

okviru Primorske Univerze. V ilirskobistriški Gimnaziji so v šolskem letu 

2009/2010 odprli program Računalniški tehnik. Na področju vzgoje in 

izobraţevanja je bilo realiziranih tudi nekaj investicij. V Tomaju na Krasu 

sta se v letu 2008 zaključili obnovi podruţnične šole in vrtca. V Lokvah 

na Krasu in v Mestni občini Koper so v letu 2009 potekale obnove vrtcev 

in šol.    

  

Slovenska Istra je na področju izboljšanja socialne oskrbe dobila prvo 

varno hišo, v piranski občini je bil zgrajen dom za starejše občane. Več 

projektov s področja zdravstvenih storitev je prijavljenih na konec leta 

2008 in v začetku leta 2009 objavljene evropske razpise, nekaj projektov 

je še v pripravi. Gre za vsebine zasvojenosti z igrami na srečo, okuţbe z 

legionelo v bolnišnicah, monitoringa zraka, primarne preventive, oskrbe 

na domu, integracijo marginalnih skupin. V Dutovljah na Krasu se bo 

predvidoma konec leta 2009 začela gradnja zdravstvene postaje in 

lekarne. V okviru razvoja športno-rekreacijskih dejavnosti je bilo 

obnovljeno nogometno igrišče v Piranu, projekt prenove športne hale 

na Kozini bo prijavljen na ustrezen razpis. Leta 2009 sta bila odobrena 

projekta ureditve športnega igrišča in izgradnje balinarske dvorane v 

Ţusterni pri Kopru, ki se bosta začela v letu 2010. V središču Kopra so se 
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začela gradbena dela za nov bazen. Na kulturnem področju potekajo 

obnova koprskega gledališča, Škrateljnove domačije v Divači in 

Kulturnega doma v Hrpeljah, v seţanskem Kosovelovem domu so uredili 

multifunkcijsko dvorano in amfiteater. V letu 2009 je bila prenovljena 

piranska knjiţnica in v okviru obnove kulturne dediščine zaključena 

sanacija obokov pod piransko stolnico.   

  

Na kmetijskem področju so bile vzpostavljene naslednje Lokalne 

akcijske skupine: LAS Istre, LAS Krasa in Brkinov ter LAS – Društvo za 

razvoj podeţelja med Sneţnikom in Nanosom. Vse so objavile javni 

poziv za zbiranje projektnih predlogov širšega lokalnega pomena za 

leto 2010. Na področju ribištva poteka v Piranu v letu 2009 prenova 

ribiškega trga.  

  

  

1.3. Infrastruktura za trajnostni razvoj 

 

Največ projektov v obdobju 2007-2009 se je izvajalo na področju 

gradnje okoljske infrastrukture. Občine Komen, Divača, Seţana, Hrpelje-

Kozina, Piran in Mestna občina Koper so zaključile gradnjo oz. še gradijo 

ali obnavljajo kanalizacijo oz. vodovod. Obalna centralna čistilna 

naprava je bila dokončana leta 2008, trenutno je v fazi poskusnega 

obratovanja. V občini Hrpelje-Kozina investicija v čistilno napravo še ni 

zaključena. Občine Ilirska Bistrica, Seţana, Hrpelje-Kozina in Mestna 

občina Koper so obnovile oz. obnavljajo nekaj lokalnih cest. Še vedno 

so nedorečena vprašanja ureditve novega odlagališča odpadkov v 

regiji, oskrbe s pitno vodo in vzpostavitve trajnostne mobilnosti. V Piranu 

in Kopru so v letu 2009 zgradili novo garaţno hišo. V Izoli tečejo priprave 

na gradnjo podzemne garaţne hiše v središču mesta, začetek 

investicije je predviden v letu 2010. Projekte revitalizacije urbanih naselij 

so izvedli v treh mestih Slovenske Istre, kjer je bilo obnovljenih nekaj 

trgov in ulic. Mestna občina Koper in Občina Ilirska Bistrica sta pripravili 

lokalna energetska koncepta, ki sta ju občinska sveta tudi ţe potrdila.   

 

 

1.4. Ocena črpanja sredstev in teţave pri tem 

 

Regija naj bi na podlagi doslej uspešno prijavljenih projektov iz sredstev 

za Razvoj regij porabila pribliţno polovico denarja. Črpanje evropskih 

sredstev za regijske projekte je oteţkočeno, ker objava razpisov in 

njihovih rezultatov zamujata. Občine opozarjajo, da so letni razpisi za 

Razvoj regij objavljeni pozno. Dolgotrajna postopka pridobivanja 

sklepov in podpisovanja pogodb izjemno krajšata roke za izvedbo 

postopkov javnih naročil in ovirata letno črpanje sredstev. Teţava 

občin je tudi zagotovitev lastnega deleţa sofinanciranja zaradi 

nezmoţnosti odbitja vstopnega DDV. Manjše občine imajo zaradi 

financiranja projektov likvidnostne teţave. Podana sta bila predloga, 
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da se DDV upošteva kot upravičen strošek oz. da se pri projektih, ki so iz 

evropskih skladov sofinancirani več kot 50-odstotno, ne obračuna DDV. 

Občine bi se lahko izognile zadolţevanju, če bi po potrditvi projekta s 

strani nadzornika za gradnjo lahko oddale zahtevek, ki bi bil plačan 

pred datumom zapadlosti plačila. Dolgotrajen rok nakazil drţavnih 

sredstev za sofinanciranje projektov je problematičen.  

 

 

 

1.5. Aktualna razvojna problematika v regiji 

 

V obdobju 2007-2009 je v juţnoprimorski regiji potekalo največ aktivnosti 

na področju urejanja komunalne infrastrukture. Občine pri tem 

opozarjajo, da mora drţava v primeru omejitev sredstev za ta namen iz 

naslova Razvoja regij zagotoviti drug ustrezen vir financiranja. Drţava bi 

morala ponuditi tudi ustrezen vir sofinanciranja gradnje tehnološkega 

parka v Slovenski Istri, ki je eden prednostnih regijskih projektov. 

Tehnološki park namreč ni bil uvrščen med resolucijske projekte, tako 

kot ostali slovenski tehnološki parki.  

 

 

V Prilogi 1 so navedeni realizirani regionalni projekti sofinancirani iz 

sredstev razvojne prioritete Razvoj regij v okviru Operativnega 

programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 

2013. Podano je stanje na dan 27.8.2009.  
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2. PRIPRAVA IZVEDBENEGA NAČRTA 2010-2012 
 

2.1. Vsebinski in institucionalni okvir 

 

Izvedbeni načrt je pripravljen za sedem občin Obalno-kraške regije. 

Občina Ilirska-Bistrica, ki je sicer del RRP Juţne Primorske 2007-2012, je 

zaradi nacionalne razdelitve regijskih sredstev s svojimi projekti 

vključena v Izvedbeni načrt Notranjsko-kraške regije 2010-2012.   

 

Izvedbeni načrt je pripravil Regionalni razvojni center Koper – RRA 

Juţna Primorska na osnovi  pooblastila Sveta regije (1. korespondenčna 

seja sveta regije z dne 1.7.2009), Javnega razpisa za sofinanciranje 

razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni 2009 

in priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za 

obdobje 2010-2012  (Namen B) (Ur. L. RS št. 44/2009, z dne 12.6.2009) in 

Pogodbe o sofinanciranju priprave Izvedbenega načrta RRP za 

obdobje 2010-2012 Obalno-kraške razvojne regije z SVLR.  

 

Poleg navedenega so institucionalne podlage za Izvedbeni načrt RRP 

za obdobje 2010 – 2012 tudi naslednji dokumenti: 

 Drţavni razvojni program 2007 – 2013, 

 Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 

– 2013, 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 

93/05), 

 Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06), 

 Uredba o dodeljevanju regionalnih razvojnih spodbud  (Ur. l. RS, 

št. 113/09) 

 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007 – 2013 (OP RR),  

 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 

(OP RČV), 

 Operativni program okoljske in prometne infrastrukture za 

obdobje 2007-2013 (OP ROPI), 

 Operativni programi Cilja 3 za teritorialno sodelovanje, 

 Program razvoja podeţelja 2007-2013, 

 Program razvoja ribištva 2007-2013, 

 Regionalni razvojni program Juţne Primorske 2007 – 2013, 
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 Javni poziv za predloţitev vlog za sofinanciranje operacij iz 

naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« 

razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 

2010-2012 (objava v Ur. l. RS dne 29.1.2010). 

Izhodiščni okvir za izdelavo Izvedbenega načrta RRP za obdobje 2010 – 

2012 so tudi ustna ter pisna pojasnila SVLR.  

Izvedbeni načrt se deli na dva vsebinska sklopa:   

I. Prioritetni projekti regije  

II. Drugi projekti regije 

 

Na priporočilo SVLR je vsebina Izvedbenega načrta osredotočena na 

prioritetne projekte. To so projekti, ki se bodo sofinancirali iz razpoloţljive 

regijske kvote sredstev Razvoja regij (četrta prioriteta OP RR) za 

obdobje 2010-2012. 

 

Pripravljalec je v izvedbeni del vključil tudi druge projekte, ki so jih 

predloţile lokalne skupnosti ali drugi predlagatelji in bodo financirani iz 

ostalih razpoloţljivih virov. 

 

 

2.2. Izvedene usklajevalne in posvetovalne aktivnosti 

 

Regionalni razvojni center Koper (RRC) je v prvi polovici 2009 pripravil 

analizo realiziranih projektov iz RRP Primorske 2007-2013 v obdobju do 

leta 2009, pri čemer so bili kontaktirani vsi pomembni lokalni akterji, 

sodelujoči pri njegovi pripravi. RRC je spremljal izvajanje odobrenih 

projektov, prijavljenih na pretekle javne razpise razvojne prioritete 

Razvoj regij, seznanjal Svet regije s predvidenimi viri financiranja 

regionalnih projektov in usklajeval delo lokalnih oz. območnih razvojnih 

organizacij. 

 

Usklajevanje pri pripravi izvedbenega načrta na regionalni ravni je 

potekalo med sedmimi občinami, izobraţevalnimi in razvojnimi 

institucijami, Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov in Centrom 

za pospeševanje podjetništva Piran. Izvedeni so bili različni 

koordinacijski in delovni sestanki s nosilci izvajanja projektov in 

koordinatorji področij. Pripravljena so bila pisna navodila za nosilce 

projektov.  

 

O izdelavi izvedbenega načrta je bila obveščena širša javnost preko 

regionalnih medijev in spletne strani. V regionalnih medijih (Primorske 

novice, Podjetniški glas Primorske) je bil objavljen tudi javni poziv k 

predloţitvi projektov. Neposredno so bili o pripravi izvedbenega načrta 
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obveščeni vsi vključeni v pripravo Regionalnega razvojnega programa 

2007-2013 in vse ključne institucije v regiji.   

 

Svet regije se je seznanil z poročilom o izvajanju RRP v letih 2007 in 2008 

in z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih nalog 

subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni in priprave 

izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010-

2012. Svet regije je na septembrski seji potrdil končni dokument 

Izvedbeni načrt RRP Juţne Primorske za obdobje 2010-2012.  

 

Izvedbeni načrt je bil v začetku oktobra 2009 predloţen SVLR, na 

podlagi poziva in navodil k dopolnitvi v decembru 2009 in januarju 2010 

pa je bila njegova vsebina dopolnjena.  8.marca je SVLR izdala mnenje 

glede usklajenosti Izvedbenega načrta s kriteriji. V mnenju so 

opredeljeni postopek, kriteriji, projekti, v obrazloţitvi so priporočila in 

opozorila. Pripravljalec je mnenje upošteval pri popravkih izvedbenega 

načrta v marcu 2010. Na podlagi Uredbe o dodeljevanju regionalnih 

razvojnih spodbud  (Ur. l. RS, št. 113/09), ki je začela veljati januarja 

2010, je bil dokument ponovno predloţen Svetu regije v sprejetje 

23.3.2010. 

 

Izvedbeni načrt je bil nato večkrat dopolnjen. 

 

1. dopolnitev se nanaša na projekt Občine Piran in je bila potrjena 

na seji Sveta regije 30.8.2010 (sprememba v finančnem in 

vsebinskem delu); 

2. dopolnitev se nanaša na projekt Občine Komen in je bila 

potrjena na seji Sveta 14.10.2010 (sprememba v finančnem in 

vsebinskem delu); 

3. dopolnitev se nanaša na projekt Občine Divača in je bila 

potrjena na seji Sveta 21.10.2010 (sprememba v finančnem 

delu); 

4. dopolnitev se nanaša na projekt Občine Hrpelje-Kozina in je bila 

potrjena na seji Sveta 08.11.2010 (sprememba v finančnem 

delu); 

5. dopolnitev se nanaša na projekt Občine Piran in je bila potrjena 

na seji Sveta 08.12.2010 (sprememba v finančnem delu); 

6. dopolnitev se nanaša na projekta Občine Izola in Občine Seţana 

in je bila potrjena na seji Sveta 25.1.2011 (sprememba v 

finančnem in vsebinskem delu).  

 

 

3. PRIORITETNI PROJEKTI REGIJE 2010-2012 

 

3.1. Vsebina, merila in drugi pogoji za vključitev projektov  
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Izvedbeni načrt zajema prioritetne projekte do razpoloţljive regijske 

kvote za sofinanciranje projektov v obdobju 2010-2010 iz naslova 

sredstev Razvoja regij, ki jih je SVLR razpisal v okviru Javnega poziva za 

predloţitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 

usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« 

operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

2007-2013 za obdobje 2010-2012 dne 29.1.2010 ) (v nadaljevanju Javni 

poziv). 

 

Pri uvrščanju projektov v izvedbeni načrt so bili upoštevani pogoji 

Uredbe o regionalnih razvojnih programih. Projekti morajo predstavljati 

zaključeno funkcionalno enoto, morajo biti izvedljivi v obdobju izvajanja 

2010-2012 ter morajo izkazovati regionalni pomen in vpliv na dodano 

vrednost gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanja 

stanja okolja in zagotavljanja osnovne komunalne infrastrukture.  

 

 

a.  Vsebina prioritetnih projektov je predpisana in mora vključevati:  

o nosilca izvajanja 

o splošne in specifične cilje projekta 

o opis projekta 

o ocenjeno vrednost projekta  

o terminski načrt 

o načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri po letih  

o geografsko lokacijo, 

o okvirno umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU  

o ciljne skupine 

o obrazloţitev smotrnosti izvedbe projekta 

o merljive fizične kazalnike. 

 
b.  Merila prioritetnih projektov:  

o  Minimalna vrednost znaša 600.000 EUR (z DDV) za investicijske 

operacije oz. faze operacije in 150.000 EUR (z DDV) za 

neinvesticijske operacije oz. faze operacije. 

o Najvišja zaprošena višina sofinanciranja upravičenih stroškov s 

strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je 85% 

oziroma največ do izračunane finančne vrzeli v analizi stroškov in 

koristi. 

o Najmanj 15% celotnih upravičenih stroškov mora za vsak 

upravičeni strošek zagotoviti upravičenec iz (lastnih) javnih virov.  

o DDV je  upravičen  strošek za sofinanciranje v neodbitnem deleţu 

v skladu s Spremembo navodil organa upravljanja o upravičenih 
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stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko 

obdobje 2007-2013 z dne 10.6.2009.   

 

c.  Upravičenci:  

o Občine, subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni in javni 

zavodi, katerega ustanovitelj je občina. 

 

d.  Upravičene dejavnosti prioritetnih projektov: 

o (1a) ekonomska infrastruktura in izobraţevalna infrastruktura - obrtne, 

poslovne in industrijske cone na degradiranih površinah do 50 ha 

celotne površine, regijski podjetniški inkubatorji in drugi razvojni centri 

regionalnega pomena, ki pokrivajo gravitacijska območja najmanj 

30.000 prebivalcev in najmanjša enota ni manjša od 200 m2, ter niso 

vključeni v regionalna gospodarska središča v okviru Resolucije o 

nacionalnih razvojnih projektih 2007-2013 ter niso specializirani 

univerzitetni inkubatorji in t.i. »spin-off« inkubatorji v podjetjih, višješolska 

regijska izobraţevalna središča, operacije spodbujanja podjetništva in 

ustvarjanja novih delovnih mest in višješolska regijska izobraţevalna 

središča ; 

o (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

(sekundarno kanalizacijsko omreţje in/ali čistilne naprave do 2.000 PE), 

oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih, 

posodobitev vodovodnih sistemov, izgradnja rezervnih vodnih virov za 

manjše sisteme - do 49.000 prebivalcev; 

o (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v 

turističnih območjih – izvedba operacij v okviru območij Natura 2000 z 

namenom razvoja turizma, urejanje okolja z izgradnjo 

ekoremediacijskih objektov (rastlinske čistilne naprave, večnamensko 

upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 

čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje 

močvirij, revitalizacije potokov, ERM za javne turistične objekte, 

sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 

varovanje okolja z geotermalnimi vodami ipd.), obnova zgradb 

kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena 

v lasti lokalnih skupnosti, katere namen je povečanje turistične 

atraktivnosti regije, gradnja zgradb kulturne infrastrukture - 

večnamenskih centrov, izgradnja in urejanje javne turistične 

infrastrukture in turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena  (in 

niso financirani v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih 

2007-2013),  lokalno-regionalne operacije trţenja in razvoja izdelkov ter 

storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti.  

o (3a) razvoj urbanih območij – operacije usklajenega prostorskega 

razvoja in upravljanja prostora (strokovne podlage in izdelava 

regionalnih prostorskih načrtov, izdelava in nadgradnja katastrov 

gospodarske javne infrastrukture in nadgradnja informacijskih sistemov 

za vodenje teh katastrov), operacije zagotavljanja čistih transportnih 

sistemov in/ali javnega potniškega prometa (zagotavljanje čistih 
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transportnih sistemov, načrtovanje učinkovitega javnega potniškega 

prometa, zagotavljanje javnega potniškega prometa, izdelava 

podpornih sistemov za razvoj in upravljanje učinkovitega javnega 

potniškega prometa in/ali čistih transportnih sistemov, gradnja parkirišč 

na obrobju mestnih naselij ali na ţelezniških postajališčih in postajah), 

celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 

opuščenih urbanih območij. 

o (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni 

centri, sanacija ali gradnja vrtcev po kriterijih učinkovite 

(nizkoenergetske) rabe energije, urgentni centri, ki so v lasti 

samoupravnih lokalnih skupnosti ali javnih zavodov, katerih ustanovitelj 

je samoupravna lokalna skupnost. 

 

3.2. Opis prioritetnih projektov 

 

Ti projekti vsebinsko ustrezajo ciljem razvojne prioritete Razvoj regij in 

vsebinsko in administrativno ustrezajo Javnemu pozivu za prednostno 

usmeritev Regionalni razvojni progami. Projekti so zaokroţena celota v 

višini razpoloţljive regijske kvote.  

Prioritetni projekti regije so:  

1. Občina Divača:   Izgradnja vrtca v Divači 

2. Občina Hrpelje-Kozina:      Gradnja kanalizacije Kozina Sever 1. faza  

3. Občina Izola:   UN Korte – kanalizacija Korte II faza  

4. Občina Komen:   Izgradnja komunalne infrastrukture Komen V. faza in 

Komen Jug 

5. Mestna občina Koper:   Sekundarno kanalizacijsko omreţje naselja Dekani I. faza 

- 1. etapa  

6. Mestna občina Koper:   Sekundarno kanalizacijsko omreţje naselja Škofije I. faza 

– 1. etapa 

7. Občina Piran:  Izgradnja čistilne naprave Sečovlje II. faza s kanalizacijo 

8. Občina Seţana:   VODOVOD ZA VRHE 1. FAZA MAJCNI – VELIKO POLJE 1. 

ETAPA Jeriše – Griţe in 2. ETAPA Griţe – Veliko Polje  

Med predlaganimi projekti je 7 projektov iz področja okoljske 

infrastrukture in 1 projekt iz področja socialne infrastrukture. V Prilogi 2 

sledi natančnejši opis prioritetnih projektov (obrazec po navodilih SVLR). 
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1. 

Nosilec Naziv 

Občina Divača Izgradnja vrtca v Divači 

Vsebinsko področje projekta: 3b – socialna infrastruktura 

Geografska lokacija: Divača 

Cilji: Zagotovitev prostih mest za predšolsko varstvo 

za vse otroke, ki si ţelijo obiskovati vrtec v 

Divači.  

Gradnja novega vrtca z  igriščem in porušenje 

starega vrtca. 

Pričakovani rezultati: Kapaciteta vrtca: 132 otrok 

Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot 

posledica izvedene operacije:  4   

Ciljne skupine:  Predšolski otroci 

Trajanje:  2010-2011 

Opis: 

V Divači je potrebna izgradnja novega vrtca, saj bi bil stari vrtec v Divači 

potreben popolne prenove (zamenjava strehe, oken, elektro in strojnih 

instalacij, tlakov, potrebna izolacija temeljev, tlakov in  fasade) in ima hkrati 

premalo prostora za sprejem vseh otrok. Trenutno je na razpolago premalo 

oddelkov za vpis vseh otrok, saj manjka en oddelek jasli in drugi oddelki bodo 

ţe s septembrom 2009 popolnoma zapolnjeni (vpisanih je 20 otrok več kot 

prejšnja leta, kar je 21,3% več). Pomanjkanje te infrastrukture je pereč 

problem tudi po vseh sosednjih občinah in regiji ter celotni Sloveniji, kar 

pomeni pomembno oviro za regionalni razvoj in ustvarjanje delovnih mest. 

Vrednost projekta:   3.204.495 EUR 
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2. 

 
Nosilec Naziv 

Občina Hrpelje-Kozina Gradnja kanalizacije Kozina Sever 1. faza  

Vsebinsko področje projekta: 2a - okoljska infrastruktura - odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 

naprave 

Geografska lokacija: Hrpelje-Kozina  

Cilji: Zagotovitev kvalitetnega odvajanja in 

čiščenja fekalnih voda, izboljšanje učinka 

čiščenja, zmanjševanje emisij v vode iz 

komunalnih virov onesnaţevanja, izločanje 

biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov, 

sanacija virov onesnaţevanja iz naselij. 

Ureditev ustreznega sistema odvajanja 

odpadnih voda, zmanjšanje obremenjevanja 

okolja, varovanje in zaščita vodnih virov, 

implementacija veljavnih predpisov s 

področja varovanja okolja: izpolnjevanje 

zakonskih zahtev, ki jih narekujeta Nacionalni 

program varstva okolja in Operativni program 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode, izvajanje strateške usmeritve drţave na 

področju komunalne infrastrukture.  

Pričakovani rezultati: 25 priključkov na novo kanalizacijsko omreţje - 

150 PE 

Ciljne skupine:  Prebivalci dela severnega predela naselja 

Kozina 

Trajanje:  2010-2012 

Opis: 

Investicija v sekundarno kanalizacijsko omreţje – javno infrastrukturo v 

severnem predelu naselja Kozina bo predvidoma zajemala naslednja dela: 

- Izdelava fekalne kanalizacije iz PVC cevi  

- Izdelava meteorne kanalizacije iz PVC cevi  

- Izdelava jaškov fekalne kanalizacije 

- Izdelava jaškov meteorne kanalizacije 

- Izdelava zadrţevalnikov iz tipskih PVC rešetkastih elementov 

- Rekonstrukcija dela obstoječe ceste in pločnika, kjer poteka trasa 

kanalizacije. 

Za severni del naselja Kozina je potrebno vzpostaviti primemo sekundarno 

kanalizacijsko omreţje za odpadne vode v ločenem sistemu. Za zbiranje, 

odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode je predviden skupinski sistem 

- sistem fekalne kanalizacije in povezava s skupno čistilno napravo, ki bo 

zgrajena v okviru predhodne faze urejanja kanalizacijskega omreţja Kozina 

jug. Za meteorno odpadno vodo je predviden sistem meteorne kanalizacije z 

mehanskim čiščenjem odpadne vode in ponikanjem padavinske vode v 

vrtačah. Kanalizacija se priključuje na ČN Kozina, ki je v izgradnji (sredstva 3. 

javnega razpisa Razvoj regij) in bo končana do 30.09.2010. 

Vrednost projekta:  1.533.224 EUR 
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3. 

Nosilec Naziv 

Občina Izola  UN Korte – kanalizacija Korte II faza 

Vsebinsko področje projekta: 2a - okoljska infrastruktura - odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 

naprave 

Geografska lokacija: Izola 

Cilji: Ureditev komunalne infrastrukture v regiji. 

Dokončanje kanalizacije (fekalne in 

meteorne) v vasi Korte. 

Pričakovani rezultati: Skupna dolţina  cevi  za fekalno kanalizacijo:  

3110 m 

Skupna dolţina cevi za meteorno kanalizacijo:  

800 m   

Število pripravljenih hišnih priključkov: 107 

Število prebivalcev, ki bodo priključeni na 

kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 

277 

Ciljne skupine:  Gospodinjstva vasi Korte 

Trajanje:  2011-2012 

Opis: 

Projekt obsega sanacijo odvajanja odpadnih voda, ki je sedaj delno 

izvedeno v mešanem sistemu, v nevodotesnih ceveh, deloma pa v greznicah 

in z improviziranimi ponikovalnicami.  

Investicija predvideva: 

- izvedbo kanalizacije v ločenem sistemu,  

- uporabo obstoječe kanalizacije za meteorno odvodnjavanje, 

- gradnjo nove kanalizacije za fekalne vode, 

- odvajanje fekalnih voda v čistilno napravo.  

Glavni smoter investicije je zmanjšanje negativnih vplivov sedanje 

urbanizacije na okolje, saj se bo v okolje spuščala le prečiščena voda. 

Saniralo se bo sedanje stanje, ko je kanalizacija izvedena v mešanem sistemu, 

v nevodotesnih cevovodih, veliko je greznic in improviziranih neprečiščenih 

ponikovalnic. 

 

Vrednost projekta:  2.312.201 EUR 
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4. 

Nosilec Naziv 

Občina Komen Izgradnja komunalne infrastrukture Komen V. 

faza in Komen Jug 

Vsebinsko področje projekta: 2a - okoljska infrastruktura - odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 

naprave 

Geografska lokacija: Komen  

Cilji: Varovanje okolja na občutljivem območju 

Krasa (NATURA 2000). 

Zaključitev izgradnje komunalne infrastrukture 

v naselju Komen in priključitev še preostalih 

delov naselja na komunalno čistilno napravo. 

Rekonstrukcija razdelilnega vodovodnega 

omreţja oziroma izgradnja novega 

razdelilnega vodovodnega omreţja. 

Pričakovani rezultati: Število gospodinjstev oziroma parcel z 

moţnostjo priključitve na komunalno čistilno 

napravo in novo oziroma obnovljeno 

vodovodno omreţje: 50 

Dolţina zgrajenega kanalizacijskega omreţja 

za odpadne vode: 1.548 m  

Dolţina zgrajenega kanalizacijskega omreţja 

za  meteorne vode: 1.390 m  

Dolţina zgrajenega novega oziroma 

obnovljenega vodovodnega omreţja:  1.191 

m 

Ciljne skupine:  Prebivalci in obiskovalci naselja Komen 

Trajanje:  2010-2012 

Opis: 

Izgradnja odpadnega in meteornega kanalizacijskega omreţja na območju 

Komen jug in Komen 5. faza in s tem zaključitev izgradnje na celotnem 

območju aglomeracije Komen. Zagotovitev moţnosti vsem gospodinjstev, da 

se priključijo na obstoječo komunalno čistilno napravo. Izgradnja novega 

razdelilnega vodovodnega omreţja na območju Komen jug in obnova 

starega vodovodnega omreţja na območju Komen 5. faza in s tem 

zmanjšanje vodnih izgub ter zagotovitev boljše kakovosti vodooskrbe. 

Operacija bo zagotovila, da bo imela celotna aglomeracija Komen kot prva 

in največja izmed enajstih v občini Komen povsem sodobno urejeno 

komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih ter meteornih 

voda. Istočasno z gradnjo kanalizacijskega omreţja se bo obnovilo oziroma 

zgradilo tudi razdelilno vodovodno omreţje in tako zagotovilo, da bo celotno 

naselje Komen za naslednji desetletji imel rešen problem komunalne 

infrastrukture. Istočasno in vzporedno s kanalizacijskimi in vodovodnimi deli se 

bo izgradilo tudi podzemni del javne razsvetljave in telekomunikacijskega 

omreţja ter uredilo ceste in pločniki na območju, ki je predmet operacije. 

Vrednost projekta:  1.311.835 EUR 
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5. 

Nosilec Naziv 

Mestna občina Koper   Sekundarno kanalizacijsko omreţje naselja 

Dekani I. faza - 1. etapa  

Vsebinsko področje projekta: 2a - okoljska infrastruktura - odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 

naprave 

Geografska lokacija: Koper 

Cilji: Ureditev celotnega sistema fekalne 

kanalizacije v MOK v skladu z zahtevami EU 

predpisov. 

Ohranjanje in varovanje okolja, ki je nujno za 

nadaljnji razvoj gospodarstva, posebej še 

turističnih destinacij. 

Izgradnje sekundarnega kanalizacijskega 

omreţja naselja Dekani. 

Pričakovani rezultati: Izgradnja sekundarnih fekalnih kanalov v 

dolţini cca 4.874 m.  

Izgradnja meteornih kanalov v dolţini cca 

3.332 m.  

Izgradnja 92 hišnih priključkov s fizičnimi 

priključitvami na fekalno kanalizacijo. 

Rekonstrukcija vodovoda v skupni dolţini cca 

2.834 m. 

Ciljne skupine:  Krajani Dekanov, občani Mestne občine 

Koper 

Trajanje:  2010-2012 

Opis: 

Investicija predvideva vsa dela potrebna za izvedbo odvoda fekalnih voda 

na območju  naselja Dekanov s priključkom na obstoječi zbirni fekalni kanal 

Dekani – Iplas – CČN, ki odpadno vodo odvaja v centralni kanalizacijski sistem 

mesta Koper s čiščenjem odpadne vode na centralni čistilni napravi.  

Vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije se bo na območju strnjenega dela 

naselja zgradilo tudi novo meteorno kanalizacijo do iztoka v bliţnje meteorne 

odvodnike. V sklopu izgradnje fekalne kanalizacije je predvidena tudi obnova 

obstoječega vodovoda, ki leţi na trasi sekundarne kanalizacije.  

Izgradnja nove infrastrukture naselja Dekani je predvidena v dveh fazah. 

Prijavljen projekt zajema 1. etapo 1. faze: Sekundarno kanalizacijsko omreţje 

naselja Dekani, ki zajema izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter 

sanacijo vodovoda zahodnega dela naselja Dekani. 

Investicija je v skladu z zahtevami EU predpisov, kar bo omogočilo ohranjanje 

in varovanje okolja, ki je nujno za nadaljnji razvoj gospodarstva, posebej še 

turističnih destinacij, ter tudi finančnih posledic sankcij ob neizpolnjevanju 

prevzetih odgovornosti za varstvo okolja. 

Vrednost projekta:  6.442.620 EUR 
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6. 

Nosilec Naziv 

Mestna občina Koper  Sekundarno kanalizacijsko omreţje naselja 

Škofije I. faza – 1. etapa 

Vsebinsko področje projekta: 2a - okoljska infrastruktura - odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 

naprave 

Geografska lokacija: Koper  

Cilji: Ureditev celotnega sistema fekalne 

kanalizacije v MOK v skladu z zahtevami EU 

predpisov. 

Ohranjanje in varovanje okolja, ki je nujno za 

nadaljnji razvoj gospodarstva, posebej še 

turističnih destinacij. 

Izgradnje sekundarnega kanalizacijskega 

omreţja naselja Škofije. 
Pričakovani rezultati: Izgradnja sekundarnih fekalnih kanalov v 

dolţini  2.175 m.  

Izgradnja meteornih kanalov v dolţini 1.977 m. 

Izgradnja 58 hišnih priključkov s fizičnimi 

priključitvami na fekalno kanalizacijo. 

Ciljne skupine:  Krajani Škofij, občani Mestne občine Koper 

Trajanje:  2010-2011 

Opis: 

 Investicija predvideva vsa dela za izgradnjo nove kanalizacije naselja Škofije 

in Jelarji s priključkom na obstoječi zbirni fekalni kanal Škofije- Iplas –CČN. 

Vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije se bo na območju strnjenega dela 

naselja zgradilo tudi novo meteorno kanalizacijo do iztoka v bliţnje meteorne 

odvodnike. V sklopu izgradnje fekalne kanalizacije je predvidena tudi obnova 

obstoječega vodovoda, ki leţi na trasi sekundarne kanalizacije.  

Izgradnja kanalizacije naselja Škofije in Jelarji je predvidena v več fazah. 

Prijavljen projekt zajema 1. etapo 1. faze in sicer: izgradnjo sekundarno 

kanalizacijsko omreţje  zaselka Fortezza ter dela naselja Škofije – center.  

Investicija je v skladu z zahtevami EU predpisov, kar bo omogočilo ohranjanje 

in varovanje okolja, ki je nujno za nadaljnji razvoj gospodarstva, posebej še 

turističnih destinacij, ter tudi finančnih posledic sankcij ob neizpolnjevanju 

prevzetih odgovornosti za varstvo okolja. 

Vrednost projekta:  2.412.180 EUR 
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7. 

Nosilec Naziv 

Občina Piran Izgradnja čistilne naprave Sečovlje II. faza s 

kanalizacijo 

Vsebinsko področje projekta: 2a - okoljska infrastruktura - odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 

naprave 

Geografska lokacija: Piran 

Cilji: Prevzem odpadnih vod s celotnega 

obravnavanega področja zaradi 

preprečevanja onesnaţevanja površinskih 

vodotokov in morja ter s tem zagotovitev 

sanitarno higienske varnosti urbaniziranih 

področij. 

Skladen razvoj komunalnih dejavnosti. 

Izenačevanje komunalnega standarda 

posameznih območij v Občini Piran kot celoti.  

Pričakovani rezultati: Povečanje kapacitet čistilnih naprav za skupaj 

1.000 PE. 

Povečanje kanalizacije za skupaj 5.000 m. 

Povečanje števila komunalnih priključkov za 

80. 

Ciljne skupine:  Prebivalci v poselitvenem območju 

(aglomeraciji) kanalizacijskega sistema 

Sečovlje   

Trajanje:  2010-2011 

Opis: 

 Kanalizacijski sistem Sečovlje je Občina Piran pričela izgrajevati leta 1998, ko 

sta bili dokončani manjši čistilni napravi Dragonja in Sečovlje I. faza s 

sanitarnima lagunama ter del kanalizacijskega sistema (1. in 2. etapa 

kanalizacije Parecag). Za čiščenje preteţno komunalnih odplak sta bili 

zgrajeni napravi EKOROL z rotirajočimi potopniki (BIO diski), s kapaciteto 1.000 

PE. Gre za 2. stopnjo čiščenja: za mehansko – biološko čiščenje, ki zajema 

primarni vsedalnik, gnilišče, sekundarni vsedalnik in biološko čiščenje z 

rotirajočimi potopniki.   

Projekt predvideva: 

- dogradnjo Čistilne naprave Sečovlje Košta, z dodatno kapaciteto 1.000 PE, 

tako da bo dokončana čistilna naprava po investiciji imela skupaj 2.000 PE; 

- izgradnjo fekalne kanalizacije Parecag 3. etapa, v skupni dolţini v skupni 

dolţini 6.079,81 m , ki obsega fekalne kanale PAR 1, PAR 3, B in povezavo 

Letališča Portoroţ na ČN Sečovlje Košta.   

Vrednost projekta:  2.314.871 EUR 
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8. 

Nosilec Naziv 

Občina Seţana VODOVOD ZA VRHE 1. FAZA MAJCNI – VELIKO 

POLJE 1. ETAPA Jeriše – Griţe in 2. ETAPA Griţe 

– Veliko Polje  

Vsebinsko področje projekta: 2a - okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, 

zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 

sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov 

Geografska lokacija: Seţana 

Cilji: Zagotoviti oskrbo s pitno vodo prebivalcem 

območja Vrhe.  

Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo. 

Pričakovani rezultati: 95 novih priključkov na vodovodno omreţje   

Ciljne skupine:   Prebivalci območja Vrhe v občini Seţana 

(vasi Griţe, Tabor, Jakovce, Vrabče in Veliko 

Polje) 

Trajanje:  2010-2012 

Opis: 

Izgradnja vodovoda od zaselka Jeriši ( vas Majcni) do Griţ in dalje na Veliko 

Polje za 180 prebivalcev. V investiciji je zajeta tudi gradnja črpalne postaje (v 

enem objektu sta instalirana dva sistema črpalk in tlačni vodovod za 

napajanje vodohrana Veliko polje. Vodovod bi potekal po gozdni poti v smeri 

od zaselka Jeriše do reke Raša, kjer bi reko prečkal, nato pa bi se navezal na 

obstoječo lokalno pot do kriţišča za vas Griţe. Geološka struktura terena pod 

vasjo Griţe ne omogoča drugačnega poteka trase vodovoda kot v cestnem 

telesu, saj je na tem pobočju ţivo melišče, ki ţe sedaj ogroţa cestno telo in bi 

bil vsakršen dodaten poseg v breţino zaradi gradnje vodovoda nemogoč. 

Gradnja vodovodnega omreţja bi zagotovila prebivalstvu oskrbo s pitno 

vodo in zelo zmanjšala stroške, ki jih ima občina z dovozom pitne vode 

občanom z gasilskimi vozili. Ker je za Kras značilno, da v sušnih obdobjih 

velikokrat prihaja do poţarov, bi vodovod omogočil zagotavljanje vode za 

gašenje poţarov. 

Zaradi odločbe Sanitarnega inšpektorata RS, obnova vodnega vira ni moţna, 

edina dopustna varianta je novogradnja in priključitev na javno vodovodno 

omreţje. Novogradnja vodovodnega sistema bo omogočila kar sedaj ni 

mogoče, to je: graditev objektov in opravljanje poslovnih, kmetijskih ter 

dopolnilnih dejavnosti. Navedene aktivnosti, ki jih bo omogočila investicija 

bodo posledično vplivale na ohranjanje in povečanje števila prebivalcev, kot 

tudi na povečanje števila delovnih mest. 

 

Vrednost projekta:  2.326.438 EUR 
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3.3. Finančni okvir prioritetnih projektov  

 

Razpoloţljiva sredstva za Obalno-kraško regijo razpisana v okviru 

Javnega poziva SVLR iz naslova prednostne usmeritve »regionalni 

razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« za obdobje RRP 2010 

– 2012  znašajo 10,54 MEUR.  

 

Tabela:  Višina nepovratnih sredstev po Javnem pozivu SVLR za 

obdobje 2010-2012 po regijah ( v EUR) 

Regija 
Skupna kvota po 

regijah 2007-

2013 

Razpoloţljiva 

kvota 2010-2012 

Gorenjska 59.319.058 18.271.087 

Goriška 40.282.629 13.256.423 

JV Slovenija 50.928.355 19.184.395 

Koroška 27.595.505 8.477.293 

Notranjskokraška 23.328.479 9.450.031 

Obalnokraška 31.181.467 10.542.974 

Osrednjeslovenska 15.657.194 7.144.615 

Podravje 133.998.779 49.237.567 

Pomurje 70.194.294 24.128.536 

Savinjska 83.375.147 26.238.894 

Spodnjeposavska 31.378.860 9.641.297 

Zasavska 18.598.385 7.653.569 

SKUPAJ 585.838.152 203.226.681 

 

Regijska kvota pomeni največ 85 % deleţ sofinanciranja s strani ESRR. 

Preostali del morajo zagotoviti občine iz lastnih virov. Osnova za 

črpanje evropskih sredstev je uvrstitev projekta v pričujoči dokument in 

izpolnjevanje pogojev upravičenih aktivnosti, nosilca ter pripravljena 

dokumentacija. 

 

Po navodilih SVLR je finančni načrt programa razvoja regij - prioritetnih 

projektov izdelan natančno do višine razpoloţljive regijske kvote. 

Nekateri projekti, ki tudi izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na ta 

sredstva, so bili zaradi preseţene regionalne kvote uvrščeni na seznam 

ostalih regijskih projektov.   

 

O načinu razdelitve sredstev v regiji je odločal Svet regije. Regija je kot 

prednostne določila tiste projekte, ki vsebinsko in administrativno 

ustrezajo Javnemu pozivu za razvojno prioriteto Razvoj regij. Potrjenih je 

bilo je bilo 8 prioritetnih projektov.  
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Tabela: Finančni načrt prioritetnih projektov z vrednostjo sofinanciranje ESRR po letih za obdobje 2010-2012  

 

Zap. 

št. 
Nosilec Naziv projekta 

Skupna 

vrednost 

projekta 

(v EUR) 

Predvidena vrednost sofinanciranja ESRR  

skupaj in po letih (v EUR) 
Deleţ 

sofinanciranja 

ESRR (v %) SKUPAJ l. 2010 l. 2011 l. 2012 

1. 
Občina 

Divača Izgradnja vrtca v Divači 
3.204.495 1.096.469  1.096.469  34 

2. 
Občina 

Hrpelje-Kozina 

Gradnja kanalizacije Kozina 

Sever 1. faza  
1.533.224 885.610   399.412 486198 58 

3. Občina Izola 
UN Korte – kanalizacija Korte 

II faza  
2.312.201 1.233.528  851.485 382.043 53 

4. 
Občina 

Komen 

Izgradnja komunalne 

infrastrukture Komen V. faza 

in Komen Jug 

1.311.835 991.040  552.605 438.435 76 

5. 
Mestna občina 

Koper  

Sekundarno kanalizacijsko 

omreţje naselja Dekani I. 

faza – 1. etapa 

6.442.620 2.343.158 245.000 1.848.000 250.158 36 

6. 
Mestna občina 

Koper  

Sekundarno kanalizacijsko 

omreţje naselja Škofije I. 

faza – 1. etapa 

2.412.180 977.879 202.800 775.079  41 

7. Občina Piran 

Izgradnja čistilne naprave 

Sečovlje II. faza s 

kanalizacijo 

2.314.871 1.518.188  1.518.188  66 

8. 
Občina 

Seţana  

VODOVOD ZA VRHE 1. FAZA 

MAJCNI – VELIKO POLJE 1. 

ETAPA Jeriše – Griţe in 2. 

ETAPA Griţe – Veliko Polje  

2.326.438 1.497.063  446.235 1.050.828 64 

SKUPAJ: 21.857.864 10.542.935 447.800 7.487.473 2.607.662 48 

Deleţ koriščenja sredstev ESRR po letih (v %) 100  4 71 25  
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4. DRUGI REGIJSKI PROJEKTI  2010-2012 
 

 

4.1. Vsebina, merila za vključitev projektov in finančni okvir regijskih 

projektov  

 

V tem poglavju prikazujemo nabor drugih regijskih projektov, ki so bili   

zbrani na podlagi poziva občinam in drugim javnim institucijam. Projekti 

vsebinsko ustrezajo pričakovanim razpisom iz drugih finančnih virov in 

drugih prioritet strukturnih skladov. V regiji je bilo zbranih za več kot 211 

MEUR projektov.  

 

Osnovni kriteriji za izbor širšega seznama regijskih projektov so bili:  

- relevantnost z vidika RRP-ja, 

- stopnja pripravljenosti projekta in 

- zagotovitev lokalnega sofinanciranja.  

Minimalna višina t.i. »mehkih« projektov je 100.000 EUR, minimalna višina 

investicijskih pa 200.000 EUR.  

 

Na seznam je uvrščenih 55 projektov, večina predlaganih je s strani 

lokalnih skupnosti.  Projekti so razvrščeni v štiri programe RRP:  

- gospodarstvo (14 projektov)   

- človeški viri (22 projektov)  

- podeţelje, kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo (3 projekti) 

- okolje in okoljska infrastruktura (16 projektov) 

V regiji se bodo v obdobju 2010-2012 izvajali tudi drugi projekti javnih in  

zasebnih institucij, ki v dokument niso vključeni. Za vse projekte, ki niso 

uvrščeni na prioritetni seznam, sredstva niso programsko zagotovljena, 

to pa se odraţa v njihovi strukturi.  

 

Projekti iz seznama se bodo financirali iz različnih virov:  

- lastna sredstva nosilcev in drugih partnerjev, 

- sredstva strukturnih in kohezijskega sklada,  

- sredstva drţave,  

- sredstva občin, 

- druga sredstva.  

Višina sofinanciranja drţave in EU je različna in je odvisna od 

posameznih programov. V primeru označenih čezmejnih projektov so 

bila v finančni načrt vključena le regijska sredstva. Ob posamezni prijavi 

projektov na javne razpise bo potrebno ponovno preveriti primernost 

aktivnosti in finančni načrt projekta glede na pogoje in merila 

posameznega razpisa.  
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Tabela: Seznam drugih regijskih projektov s finančnim načrtom za obdobje 2010-2012  

 
Zap. 

št. 
Nosilec Naziv projekta Ukrep RRP Geograf

ska 
lokacija 
projekta 

Trajanje 
projekta 

Skupna 
vrednost 
projekta 
(v EUR) 

Predvidena vrednost sofinanciranja drţave in EU 
 (v EUR) 

       skupaj l. 2010 l. 2011 l.2012  

PROGRAM GOSPODARSTVO 18.850.631 11.032.704    

1.1. Povezovanje za tehnološki razvoj 12.166.915 6.499.786    
1 OBČINA 

HRPELJE-
KOZINA 

IZGRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA 
OMREŢJA V OBČINI HRPELJE-
KOZINA  

1.1. 
Povezovanje 
za tehnološki 
razvoj 

Hrpelje-
Kozina 

2010-2012 1.400.000 1.200.000 400.000 400.000 400.000 

2 OBČINA PIRAN VZPOSTAVITEV PODJETNIŠKEGA 
INKUBATORJA  

1.1. 
Povezovanje 
za tehnološki 
razvoj 

Piran 2010 640.000 453.300 453.300 0 0 

3 REGIONALNI 
RAZVOJNI 
CENTER 
KOPER  

ICON - KONKURENČNOST MSP -  
INOVATIVNOST IN KOOPERATIVNO 
PODJETNIŠTVO* 

1.1. 
Povezovanje 
za tehnološki 
razvoj 

Regija 2010-2012 196.915 187.069 52.604 90.319 44.146 

4 UNIVERZA NA 
PRIMORSKEM  

KNOW US-SOUSTVARJANJE 
KONKURENČNEGA ZNANJA MED 
UNIVERZAMI IN MSP* 

1.1. 
Povezovanje 
za tehnološki 
razvoj 

Regija 2010-2012 870.000 826.500 260.000 356.000 210.500 

5 LUKA KOPER 
IN RRC KOPER 

TEHNOLOŠKI PARK 1.1. 
Povezovanje 
za tehnološki 
razvoj 

Regija 2010-2012 8.500.000 3.400.000 340.000 1.360.000 1.700.000 

6 PRIMORSKA 
GOSPODARSKA 
ZBORNICA  

CRESCI - VZPOSTAVITEV MREŢNE 
POVZAVE MED ZNANSTVENIMI 
LABORATORIJI ZA PROMOCIJO 
SKUPNIH VRHUNSKIH ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNIH DEJAVNOSTI IN 
TEHNOLOŠKIH INOVACIJ V 
PROIZVODNEM SEKTORJU* 

1.1. 
Povezovanje 
za tehnološki 
razvoj 

Regija 2010-2012 150.000 142.500 40.500 53.000 49.000 

7 OBČINA 
SEŢANA 

POSLOVNA CONA SEŢANA - 1. FAZA 1.1. 
Povezovanje 
za tehnološki 
razvoj 

Seţana 2010-2012 410.000 290.417 247.917 7.083 35.417 
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Zap. 
št. 

Nosilec Naziv projekta Ukrep RRP Geograf
ska 
lokacija 
projekta 

Trajanje 
projekta 

Skupna 
vrednost 
projekta  
(v EUR) 

Predvidena vrednost sofinanciranja drţave in EU  
(v EUR) 

       skupaj l. 2010 l. 2011 l.2012  

1.2. Povezovanje regije navzven 4.933.516 3.095.228    
8 MESTNA 

OBČINA 
KOPER 

KS GRAČIŠČE - CESTA SMOKVICA-
MOVRAŢ 

1.2. 
Povezanost 
regije navzven 

Koper 2010 1.676.043 500.000 500.000 0 0 

9 MESTNA 
OBČINA 
KOPER 

KS GRADIN - CESTA KROŢIČ-HRVOJI  1.2. 
Povezanost 
regije navzven 

Koper 2010 225.000 191.250 191.250 0 0 

10 OBČINA 
SEŢANA 

REKONSTRUKCIJA  LOKALNE CESTE  
ŠT. 374091 VELIKI DOL- TUBLJE- 
BRJE PRI KOMNU 

1.2. 
Povezanost 
regije navzven 

Seţana 2010-2011 830.322 691.935 301.372 390.563 0 

11 OBČINA 
HRPELJE-
KOZINA 

REKONSTRUKCIJA SLAVNIŠKE 
CESTE V HRPELJAH 

1.2. 
Povezanost 
regije navzven 

Hrpelje-
Kozina 

2010 400.000 0 0 0 0 

12 MESTNA 
OBČINA 
KOPER 

TRADOMO - IZBOLJŠANJE 
TRAJNOSTNE DOSTOPNOSTI IN 
MOBILNOSTI MED OBMOČJI OBČIN 
KOPER, IZOLA IN PIRAN NA 
SLOVENSKI STRANI TER OBČIN 
MILJE, GRADEŢ IN BENETKE NA 
ITALIJANSKI STRANI* 

1.2. 
Povezanost 
regije navzven 

Slovenska 
Istra in 
Milje, 
Čradeţ, 
Benetke 

2010-2012 1.802.151 1.712.043 814.110 782.677 115.257 

1.3. Razvoj turističnih storitev 1.750.200 1.437.690    
13 MESTNA 

OBČINA 
KOPER 

AMICITER- POT UTRDB OD 
KAŠTELIRJEV DO BUNKERJEV 

1.3. Razvoj 
turističnih 
storitev 

Koper, 
Izola, 
Hrpelje-
Kozina  

2010-2011 1.500.000 1.200.000 350.000 470.000 380.000 

14 MESTNA 
OBČINA 
KOPER  

PARENZANA II - PONOVNA OŢIVITEV 
POTI ZDRAVJA IN PRIJATELJSTVA* 

1.3. Razvoj 
turističnih 
storitev 

Slovenska 
Istra in 
hrvaška 
Istra 

2010-2011 250.200 237.690 197.719 39.971 0 

PROGRAM ČLOVEŠKI VIRI 149.265.910 103.834.695    

2.1. Znanje za gospodarstvo 120.134.790 85.675.521    
15 UNIVERZA NA 

PRIMORSKEM  
KAMPUS LIVADE IZOLA  2.1. Znanje za 

gospodarstvo 
Regija 20102012 33.207.992 25.491.083 5.098.217 10.196.433 10.196.433 

16 UNIVERZA NA 
PRIMORSKEM  

KAMPUS SONCE KOPER 2.1. Znanje za 
gospodarstvo 

Regija 2010-2012 70.500.000 54.117.134 10.823.427 21.646.854 21.646.854 

17 UNIVERZA NA 
PRIMORSKEM  

DEDIŠČINA 2.1. Znanje za 
gospodarstvo 

Regija 2010-2012 7.455.855 5.723.255 1.144.651 2.289.302 2.289.302 
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Zap. 
št. 

Nosilec Naziv projekta Ukrep RRP Geograf
ska 
lokacija 
projekta 

Trajanje 
projekta 

Skupna 
vrednost 
projekta  
(v EUR) 

Predvidena vrednost sofinanciranja drţave in EU  
(v EUR) 

       skupaj l. 2010 l. 2011 l.2012  
18 MESTNA 

OBČINA 
KOPER 

NADOMESTNA GRADNJA 
PODRUŢNIČNE OSNOVNE ŠOLE SV. 
ANTON 

2.1. Znanje za 
gospodarstvo 

Koper 2010 5.671.066 344.048 344.048 0 0 

19 OBČINA 
SEŢANA 

ADAPTACIJA IN DOGRADITEV 
OSNOVNE ŠOLE SREČKO KOSOVEL 
SEŢANA 

2.1. Znanje za 
gospodarstvo 

Seţana 2010-2012 3.299.877 0 0 0 0 

2.2. Učinkovite in kakovostne druţbene storitve 29.131.120 18.159.174    
20 OBČINA 

DIVAČA 
GRADNJA TELOVADNICE V DIVAČI 2.2. Učinkovite 

in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Divača 2010-2012 4.698.000 2.300.000 0 300.000 2.000.000 

21 OBČINA 
DIVAČA 

GRADNJA VEČNAMENSKE DVORANE 
V DIVAČI 

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Divača 2010-2012 4.580.000 3.893.000 0 0 3.893.000 

22 OBČINA 
DIVAČA 

GRADNJA VEČNAMENSKE DVORANE 
SENOŢEČE 

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Divača 2010-2012 1.004.000 853.400 683.400 170.000 0 

23 OBČINA 
DIVAČA 

GRADNJA VEČNAMENSKE DVORANE 
VREME 

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Divača 2010-2012 1.000.000 850.000 680.000 170.000 0 

24 OBČINA 
DIVAČA 

OBNOVA STARE ŠOLE V DIVAČI 2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Divača 2010 200.000 170.000 170.000 0 0 

25 OBČINA 
HRPELJE-
KOZINA 

GRADNJA DOMA ZA STAREJŠE 
OBČANE 

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Hrpelje-
Kozina 

2010-2012 5.000.000 4.000.000 1.333.333 1.333.333 1.333.334 

26 OBČINA 
HRPELJE-
KOZINA 

IZGRADNJA GLASBENE ŠOLE V 
HRPELJAH  

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Hrpelje-
Kozina 

2011-2012 400.000 200.000 0 100.000 100.000 
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Zap. 
št. 

Nosilec Naziv projekta Ukrep RRP Geograf
ska 
lokacija 
projekta 

Trajanje 
projekta 

Skupna 
vrednost 
projekta  
(v EUR) 

Predvidena vrednost sofinanciranja drţave in EU  
(v EUR) 

       skupaj l. 2010 l. 2011 l.2012  
27 OBČINA 

HRPELJE-
KOZINA 

OBNOVA VAŠKIH DOMOV ZA 
MEDGENERACIJSKO DRUŢENJE 
PREBIVALCEV NA PODEŢELJU  

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Hrpelje-
Kozina 

2010-2012 1.500.000 750.000 250.000 250.000 250.000 

28 OBČINA 
HRPELJE-
KOZINA 

GRADNJA PRIZIDKA K VRTCU 2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Hrpelje-
Kozina 

2011-2012 400.000 200.000 0 100.000 100.000 

29 MESTNA 
OBČINA 
KOPER 

IZGRADNJA BALINARSKE DVORANE 
ŢUSTERNA   

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Koper 2010-2011 1.357.800 162.940 0 80.000 82.940 

30 MESTNA 
OBČINA 
KOPER 

OBNOVA POKRAJINSKEGA MUZEJA 
KOPER 

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Koper 2010 1.800.000 1.200.000 1.200.000 0 0 

31 MESTNA 
OBČINA 
KOPER 

OBNOVA ZADRUŢNEGA DOMA 
ŠKOFIJE 

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Koper 2010 599.664 249.860 249.860 0 0 

32 MESTNA 
OBČINA 
KOPER 

SOCIALA-VZPOSTAVITEV 
ENOTNEGA INFORMACIJSKEGA 
CENTRA* 

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Regija in 
Postojna, 
Pivka, Trst 

2010-2012  1.500.000 1.370.000 380.000 550.000 440.000 

33 MESTNA 
OBČINA 
KOPER 

UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA  
ŢUSTERNA   

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Koper 2010 313.656 31.366 31.366 0 0 

34 MESTNA 
OBČINA 
KOPER 

ŠRC BONIFIKA OBNOVA ŠPORTNE 
INFRASTRUKTURE 

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Koper 2010-2011 900.000 0 0 0 0 

35 OBČINA 
SEŢANA 

MUZEJ NA PROSTEM V KAMNOLOMU 
LIPICA I: MUZEJ KAMNOSEŠTVA IN 
KAMNARSTVA 

2.2. Učinkovite 
in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Seţana 2010-2012 950.000 300.000 100.000 100.000 100.000 
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Zap. 
št. 

Nosilec Naziv projekta Ukrep RRP Geograf
ska 
lokacija 
projekta 

Trajanje 
projekta 

Skupna 
vrednost 
projekta 
 (v EUR) 

Predvidena vrednost sofinanciranja drţave in EU 
 (v EUR) 

       skupaj l. 2010 l. 2011 l.2012  
36 OBČINA 

SEŢANA 
DOGRADITEV VRTCA V SEŢANI  2.2. Učinkovite 

in kakovostne 
druţbene 
storitve 

Seţana 2010-2012 2.928.000 1.628.608 814.304 407.152 407.152 

PROGRAM PODEŢELJE, KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN GOZDARSTVO 5.669.884 4.287.310    

3.1. Povezovanje ponudbe s trgi  4.500.000 3.240.000    
37 MESTNA 

OBČINA 
KOPER 

OBNOVA RIBIŠKEGA PRISTANIŠČA 3.1. 
Povezovanje 
ponudbe s trgi 

Koper 2010-2011 4.500.000 3.240.000 972.000 1.944.000 324.000 

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

1.169.884 1.047.310    

38 MESTNA 
OBČINA 
KOPER 

REVITAS – REVITALIZACIJA 
ISTRSKEGA PODEŢELJA* 

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

Slovenska 
Istra in 
hrvaška 
Istra 

2010-2012 1.049.734 997.247 779.303 208.316 9.628 

39 MESTNA 
OBČINA 
KOPER 

TEMATSKE POTI PO SLOVENSKI 
ISTRI 

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

Koper, 
Izola 

2010 120.150 50.063 50.063 0 0 
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Zap. 
št. 

Nosilec Naziv projekta Ukrep RRP Geograf
ska 
lokacija 
projekta 

Trajanje 
projekta 

Skupna 
vrednost 
projekta 
 (v EUR) 

Predvidena vrednost sofinanciranja drţave in EU  
(v EUR) 

       skupaj l. 2010 l. 2011 l.2012  

PROGRAM OKOLJE IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA 37.633.257 25.470.770    

4.1. Trajnostna mobilnost v regiji 1.896.725 1.748.716    
40 REGIONALNI 

RAZVOJNI 
CENTER 
KOPER  

MOBIS - USTANOVITEV 
ČEZMEJNEGA CENTRA 
MOBILNOSTI IN PRIPRAVA 
SPECIFIČNIH ŠTUDIJ O 
MOBILNOSTI NA ČEZMEJNEM 
OBMOČJU* 

4.1. Trajnostna 
mobilnost v regiji 

Regija 2010-2012 1.365.000 1.296.750 483.892 601.759 211.100 

41 REGIONALNI 
RAZVOJNI 
CENTER 
KOPER  

INTERBIKE - ČEZMEJNE 
INTERMODALNE KOLESARSKE 
POVEZAVE * 

4.1. Trajnostna 
mobilnost v regiji 

Regija 2010-2012 531.725 451.966 284.686 118.129 49.151 

4.1. Učinkovite javne storitve    23.716.891 15.240.388    
42 OBČINA 

DIVAČA 
KOMUNALNO UREJANJE 
SENOŢEČE 

4.2. Učinkovite 
javne storitve  

Divača 2010 200.000 170.000 170.000 0 0 

43 OBČINA 
DIVAČA 

GRADNJA NOVE ČISTILNE 
NAPRAVE V DIVAČI 

4.2. Učinkovite 
javne storitve  

Divača 2010-2012 1.332.000 1.132.000 1.132.000 0 0 

44 OBČINA 
DIVAČA 

OBNOVA INFRASTRUKTURE 
DOLNJE LEŢEČE 

4.2. Učinkovite 
javne storitve  

Divača 2010-2010 806.000 685.100 685.100 0 0 

45 OBČINA 
HRPELJE-
KOZINA 

SANACIJA VODOVODNEGA 
SISTEMA NA PODEŢELJU 

4.2. Učinkovite 
javne storitve  

Hrpelje-
Kozina 

2010-2012 1.200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 

46 OBČINA 
HRPELJE-
KOZINA 

ŠIRITEV POKOPALIŠČA HRPELJE 4.2. Učinkovite 
javne storitve  

Hrpelje-
Kozina 

2011-2012 800.000 400.000 0 200.000 200.000 

47 OBČINA 
HRPELJE-
KOZINA 

IZGRADNJA CEVOVODA 
MARKOVŠČINA REZERVOAR 
GAVJE 

4.2. Učinkovite 
javne storitve  

Hrpelje-
Kozina 

2010-2012 865.000 696.000 232.000 232.000 232.000 

48 OBČINA 
HRPELJE-
KOZINA 

ZBIRNI CENTER KOZINA 4.2. Učinkovite 
javne storitve  

Hrpelje-
Kozina 

2010-2011 500.000 250.000 0 125.000 125.000 

49 OBČINA 
KOMEN  

IZGRADNJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ŠTANJEL 
STARO JEDRO IN KČN ŠTANJEL 

4.2. Učinkovite 
javne storitve  

Komen 2010-2012 2.644.000 1.865.751 69.417 949.167 847.167 

50 MESTNA 
OBČINA 
KOPER 

VODOVOD HLIBAN-PADOVANI  4.2. Učinkovite 
javne storitve  

Koper 2010-2011 504.000 428.400 257.040 171.360  
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Zap. 
št. 

Nosilec Naziv projekta Ukrep RRP Geograf
ska 
lokacija 
projekta 
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projekta 

Skupna 
vrednost 
projekta 
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Predvidena vrednost sofinanciranja drţave in EU  
(v EUR) 

       skupaj l. 2010 l. 2011 l.2012  
51 OBČINA 

SEŢANA 
IZGRADNJA KANALIZACIJE STARA 
VAS V SEŢANI OB111-08-0027 

4.2. Učinkovite 
javne storitve  

Seţana 2010-2012 2.280.000 1.600.833 212.500 920.833 467.500 

52 MESTNA 
OBČINA 
KOPER, 
OBČINA IZOLA, 
OBČINA PIRAN 

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA 
VODOVODNEGA OMREŢJA RVK 

4.2. Učinkovite 
javne storitve  

Slovenska 
Istra 

2010-2012 12.585.891 7.412.304 2.560.100 2.772.000 2.080.204 

4.3. Učinkovito načrtovanje v prostoru z regionalnimi podpornimi 
aktivnostmi 

  2.500.000 1.770.800    

53 OBČINA PIRAN PRENOVA TRGOV V MESTNEM 
JEDRU PIRANA – TRG 1. MAJA 

4.3. Učinkovito 
načrtovanje v 
prostoru z 
regionalnimi 
podpornimi 
aktivnostmi 

Piran 2010 2.500.000 1.770.800 1.770.800 0 0 

4.4. Sodelovanje z drţavo pri skupnih nalogah 
Učinkovite javne storitve 

   1.890.751 1.607.138    

54 ZNANSTVENO-
RAZISKOVALN
O SREDIŠČE 
KOPER 

BIODINET – MREŢA ZA VAROVANJE 
BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN 
KULTURNE KRAJINE* 

4.4.Sodelovanj
e z drţavo pri 
skupnih 
nalogah 

Slovenska 
Istra in 
obmejno 
območje z 
Italijo 

2010-2012 1.890.751 1.607.138 562.500 605.120 439.518 

4.6. Upravljanje z obalnim območjem    7.628.890 5.103.728    
55 OBČINA PIRAN  CELOVITA UREDITEV OBMOČJA 

SEČA: UREDITEV PLAŢE POD 
KLIFOM 

4.6 
Upravljanje z 
obalnim 
območjem 

Piran 2010-2011 7.628.890 5.103.728 680.972 4.422.756  

SKUPAJ:     211.419.682 144.625.479 38.553.750 55.113.126 50.958.603 

* čezmejni projekti           
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5. IZVEDBENA STRUKTURA  

 

Na regionalni ravni bo izvedbena struktura sestavljena iz naslednjih 

teles: 

 Svet regije, 

 Regionalni razvojni svet (RRS), 

 subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni (RRA). 

 

Svet regije kot politično predstavniško telo razvojne regije potrjuje 

Izvedbeni načrt in njegova vsakoletna aţuriranja. Ta vloga mu v skladu 

z OP RR pripada, glede na to, da bodo občine v glavnem same 

zagotavljale sredstva domačega javnega sofinanciranja projektov. 

Spremembe Izvedbenega načrta so moţne in se sprejemajo po 

enakem postopku kot se sprejema izvedbeni načrt.   

 

Regionalni razvojni svet (RRS) kot partnersko telo občin, gospodarstva in 

nevladnega sektorja naj bi bil v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih 

programih zadolţen za spremljanje in vrednotenje učinkov RRP-ja. Po 

OP RR naj bi bil RRS zadolţen tudi za pripravo Izvedbenega načrta s 

predlogom prioritetnih regionalnih projektov. 

 

Po Uredbi o regionalnih razvojnih programih predlog Izvedbenega 

načrta RRP-ja pripravi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni 

(regionalna razvojna agencija) na poziv SVLR-ja. Prav tako uredba 

nalaga regionalni razvojni agenciji pripravo letnih poročil in končnega 

poročila, s katerimi poroča SVLR-ju o izvajanju RRP-ja. 

 

Za izvajanje posameznih projektov Izvedbenega načrta so zadolţeni 

nosilci projektov. Način njihovega izvajanja je odvisen od pričakovanih 

virov financiranja.  

 

Prioritetni regionalni projekti imajo zagotovljeno programsko 

financiranje v višini regijske kvote. Nosilci bodo projekte prijavili na Javni 

poziv za sredstva Razvoj regij, ki ga je objavil SVLR 29.1.2010. Ob 

predloţitvi popolne dokumentacije projekta nosilec prejme sklep in 

lahko prične z izvajanjem.  

 

Izvedba drugih regijskih projektov je odvisna od posameznih virov 

sofinanciranja. Kjer sredstva še niso zagotovljena, je izvedba odvisna 

tudi od uspešnosti projektov na javnih razpisih. Projekti se bodo prijavili 
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na razpise ministrstev za EU sredstva in na različne razpise za teritorialno 

ali mednarodno sodelovanje. Nekateri projekti se bodo izvajali po 

modelu javno-zasebnega partnerstva.  
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PRILOGA 1: Realizirani regijski projekti sofinancirani iz 

sredstev razvojne prioritete Razvoj regij (OP RR 

2007–2013) (stanje na dan 27.8.2009) 

 

PRILOGA 2: Podrobnejši opisi prioritetnih projektov (Obrazec) 

 

 


