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IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA JUŽNE PRIMORSKE ZA OBDOBJE 2007-2009 

 
 
NAROČNIK: 
 
Regionalni razvojni center Koper 
Regionalna razvojna agencija Južna Primorska 
Župančičeva 18 
6000 Koper 
 
 
 
SOFINANCERJI: 
 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
Kotnikova 28  
1000 Ljubljana  
 
Občina Sežana  Občina Komen 
Partizanska 4  Komen 86 
6210 Sežana  6223 Komen 
 
Mestna občina Koper  Občina Izola 
Verdijeva ulica 10  Sončno nabrežje 8 
6000 Koper  6310 Izola 
 
Občina Piran  Občina Hrpelje-Kozina 
Tartinijev trg 2  Reška cesta 14 
6330 Piran  6240 Kozina 
 
Občina Divača 
Kolodvorska ulica 3/a 
6215 Divača 
 
 
 
IZVAJALEC: 
 
Sloveneta d.o.o. Sežana 
Kraška ulica 2 
6210 Sežana 
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1. Vsebinski in institucionalni okvir 
 
Institucionalne podlage za Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa (RRP) 
za obdobje 2007–2009 predstavljajo naslednji dokumenti: 
 

 Državni 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), 
 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 

2007–2013 (Objavljen na spletni strani Službe vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko (SVLR); 16. 2. 2007), 

 Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007–2013. 
 
Izhodiščni okvir za izdelavo Izvedbenega načrta RRP za obdobje 2007–2009 so poleg 
pogodbe za pripravo načrta in zgoraj navedenih dokumentov predstavljali Uredba o 
dodeljevanju regionalnih spodbud (OSNUTEK – 28. 1. 2007) in ustna ter pisna 
pojasnila SVLR. 
 
S pisnimi odgovori SVLR na vprašanja z dne 9. 3. 2007 se je okvir za pripravo načrta 
spremenil in aktualiziral v naslednjo obliko: 
 

 Načrt naj zajema projekte financirane iz sredstev razvoja regij (četrta prioriteta 
Operativnega programa (OP) za krepitev regionalnih razvojnih potencialov), 
pri čemer se ločeno prikaže projekte za podporo RRP-ju in posebej projekte 
Programa razvoja obmejnih območij s Hrvaško. Poleg tega naj bi po mnenju 
SVLR-ja Izvedbeni načrt vseboval tudi vse ostale razvojne programe v regiji, 
ki bodo financirani iz ostalih razpoložljivih virov. 

 Minimalna vrednost projekta za prijavo na poziv SVLR-ja bo predvidoma 
znašala: 
- 600.000 EUR (z DDV) za investicijske projekte in 

      - 150.000 EUR (z DDV) za t.i. »mehke projekte«. 
 Pripravljen bo »katalog upravičenih stroškov«, ki bo opredelil upravičene 

stroške in način njihovega uveljavljanja. Pri tem upravičenost DDV-ja kot 
stroška za sofinanciranje še vedno ni dokončno dogovorjena. 

 Z vidika evropskih pravil kohezijske politike je potrebno zagotoviti 15 % 
nacionalnih (občinskih) sredstev. Pri tem se delež lokalnega sofinanciranja 
bistveno spremeni, če se v projekt vključujejo tudi zasebna sredstva. 

 Vsi projekti, podvrženi Zakonu o financiranju občin (ZFO-1; Ur.l. RS, št. 
123/06), morajo biti opredeljeni v občinskih načrtih razvojnih programov 
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(NRP), sicer jih SVLR ne bo vključila v NRP državnega proračuna in ne bodo 
upravičeni do sofinanciranja. 

 Poziv za kandidiranje za sredstva bo praviloma leten oz. po načelu »t + 1«; v 
letu 2007 se namerava razpisati vsa sredstva za leti 2007 in 2008. 

 Sredstva »razvoja regij«, ki predstavljajo le 15 % vseh kohezijskih sredstev, so 
praviloma namenjena vsebinam, ki jih ni mogoče financirati iz drugih 
naslovov, in projektom, ki se izvajajo na pobudo občin. Zaradi tega se 
priporoča prijavljanje na razpise drugih resorjev, ki razpolagajo z obsežnejšimi 
sredstvi v okviru tega in drugih OP. Vsebine teh instrumentov pa se trenutno 
šele oblikujejo in pripravljajo.  

 
Poudariti je potrebno, da operativni program krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov (OP RR) 2007–2013, ki predstavlja skupni programski dokument 
Slovenje in EU, še ni bil potrjen s strani Evropske komisije. 
 
Za projekte iz OP RR so predvidene naslednje vsebine: 
 

 ekonomska in izobraževalna infrastruktura – ključno in prioritetno 
področje (mreže inkubatorjev, tehnoloških parkov, poslovnih con in 
regionalna visokošolsko-inovacijska središča); 

 prometna infrastruktura (mobilnost); 
 okoljska infrastruktura (komunalna in okoljska infrastruktura); 
 razvoj urbanih naselij (prenova mest in degradiranih območij usmerjena v 

oživitev in prestrukturiranje dejavnosti); 
 javna infrastruktura v varovanih naravovarstvenih območjih (razvojno 

aktiviranje naravne in kulturne dediščine); 
 socialna infrastruktura (investicije v kulturne, zdravstvene, športne, 

socialnovarstvene in druge ustanove regionalnega pomena – le v jasno 
utemeljenih primerih). 
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2. Finančni okvir 
 
2.1 Program »razvoja regij« 
 
Razpoložljiva sredstva »razvoja regij« je SVLR razdelila med regije na osnovi t.im. 
»indeksa razvojne ogroženosti«. Upoštevajoč, da izvedbeni program pokriva 3/7 
celotnega obdobja RRP 2007–2013, znaša kvota triletnega izvajanja za našo regijo 
13,29 MEUR. V način dogovora o razdelitvi teh kvot med občine SVLR ne bo 
posegala in bo o njih odločal Svet regije. 
 
Pri razdelitvi sredstev znotraj regije smo upoštevali odločitev občine Ilirska Bistrica, 
da ostaja vključena v razvojno regijo Južna Primorska, v okviru katere bo sodelovala 
pri drugih projektih, da pa bo projekte, ki so sofinancirani iz sredstev podpore RRP in 
sredstev razvoja obmejnih območij s Hrvaško za obdobje 2007–2009, prijavila v 
izvedbenem načrtu Notranjsko–kraške regije. 
 
Indikativni razrez delitve sredstev po občinah je narejen na podlagi ključa delitve 
sredstev v okviru neposrednih regionalnih spodbud.  
Izračun okvirnih indikativnih kvot (triletnih) po občinah je razviden iz spodnje tabele.  
 

Občina/Območje % Kvota Kvota x 1,40 

Koper 31,5 4,2 5,9 

Izola 11,7 1,6 2,2 

Piran 14,4 1,9 2,7 

Slovenska Istra 57,5 7,6 10,8 

Sežana 14,2 1,9 2,6 

Divača 10,4 1,4 1,9 

Komen 9,4 1,3 1,8 

Hrpelje-Kozina 8,4 1,1 1,6 

Kras 42,5 5,6 7,9 

SKUPAJ 100 13,29 18,70 

Podatki so izraženi v milijonih EUR 
 
»Kvota« pomeni 85 % delež sofinanciranja v milijonih evrov, ki naj bi indikativno 
pripadel občini ob predpostavki enakomerne porazdelitve na občine. »Kvota x 1,40« 
pomeni za 40 % povečano vrednost, kar predstavlja za ta odstotek povečan obseg 
skupne vrednosti projektov. S tem je zagotovljeno s širšim naborom projektov 
zanesljivo aktiviranje vseh predvidenih sredstev.  
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2.2 Program razvoja obmejnih območij s Hrvaško 
 
Pri programu razvoja obmejnih območij s Hrvaško je finančni prispevek 100 %. O 
delitvi sredstev ne odloča Svet regije, ampak občina sama. 
 
Indikativni razrez je narejen na podlagi dolžine meje v posamezni občini v primerjavi 
s celotno mejo s Hrvaško.  
 
V okviru tega programa se prednostno financirajo projekti, s katerimi se razrešuje 
problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in proizvodnih objektov 
ter prometna, okoljska in gospodarska infrastruktura ob meji. Do sredstev iz te 
prednostne naloge so upravičene tri v spodnji tabeli navedene občine. 
 

Občina Meja-km % Kvota 
2007- 2013 

Kvota 
2007-2009 

Kvota x 1,40 
2007-2009 

Koper 51,58 7,7 2,54 1,09 1,53 

Piran 9,52 1,42 0,47 0,20 0,28 

Hrpelje–Kozina 10,89 1,63 0,54 0,23 0,32 

SKUPAJ RS 670 100 33 14,1 19,74 

Podatki so izraženi v milijonih EUR 
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3. Izvedbena struktura  
 
Na državni ravni je predvidena naslednja izvedbena struktura za Strukturne sklade in 
Kohezijski sklad v obdobju 2007–2013: 

 organ upravljanja: SVLR; 
 organ za potrjevanje: Ministrstvo za finance; nacionalni sklad, 
 revizijski organ: Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna. 

 
Na regionalni ravni bo izvedbena struktura sestavljena iz naslednjih teles: 

 Sveta regije, 
 Regionalnega razvojnega sveta, 
 subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni (regionalna razvojna agencija  

(RRA)). 
 
Svet regije bo kot politično predstavniško telo razvojne regije potrjeval Izvedbeni 
načrt in njegova vsakoletna ažuriranja. Ta vloga mu v skladu z OP RR pripada, glede 
na to, da bodo občine v glavnem same zagotavljale sredstva domačega javnega 
sofinanciranja projektov.  
 
Regionalni razvojni svet kot partnersko telo občin, gospodarstva in nevladnega 
sektorja naj bi bil v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih zadolžen za 
spremljanje in vrednotenje učinkov RRP-ja. Po OP RR naj bi bil Regionalni razvojni 
svet zadolžen 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 (RRA) 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. 
 
Predpostavljamo, da je za te naloge regionalne razvojne agencije zagotovljeno 
financiranje v okviru sredstev tehnične pomoči ali iz drugih virov. 
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4. Nabor projektov za obdobje 2007–2009 
 
V tabelah na naslednjih straneh prikazujemo nabor projektov z nakazanimi 
prioritetami občin. Svet regije je potrdil izbor prioritetnih projektov, ki naj bi 
kandidirali za dodelitev sredstev iz kvote 13,29 MEUR oz. 18,70 MEUR ob 
upoštevanju 40 % rezerve. 
 
Ločeno so prikazani projekti Programa razvoja obmejnih območij s Hrvaško.  
 
Nabor projektov je bil zbran na podlagi poziva občinam in drugim javnim 
institucijam. Predstavniki le-teh so se na skupnem sestanku seznanili z metodologijo 
priprave projektov. Skupina svetovalcev, ki jo je sestavil izbrani zunanji izvajalec, 
podjetje Sloveneta d.o.o., je nudila pomoč pri pripravi projektnih predlogov po 
telefonu, prek elektronske pošte in z obiski na terenu. Strokovna skupina je pokrivala 
vsa področja, zajeta v RRP-ju.  
 
V tej fazi je bil izbor širše liste projektov prepuščen neposredno občinam zaradi 
časovne stiske in usmerjenosti pretežno v zagotavljanje lokalnih infrastrukturnih 
pogojev lokalnih skupnosti, ki so po svojem značaju regionalnega pomena. Osnovni 
kriteriji za izbor projektov, uvrščenih na širši seznam, so bili: relevantnost z vidika 
RRP-ja, stopnja pripravljenosti projekta in zagotovitev lokalnega sofinanciranja. 
Prednostna razvrstitev projektov je bila prepuščena občinam oz. območnemu 
partnerstvu. 
 
Rezultat takega načina izbora projektov je, da tudi v predlaganih prioritetnih projektih 
močno prevladujejo komunalno infrastrukturni projekti. To je najbolj izrazito pri 
predlogih za območje Krasa in občine Piran. S tem je prišlo do odmika od 
pričakovane uravnotežene porazdelitve sredstev razvojne prioritete »Razvoj regij«. 
Glede na to, da se porazdelitev sredstev ocenjuje za celotno obdobje 2007–2013, bo 
potrebno za navedeni območji v obdobju 2010–2013 večino sredstev nameniti za 
izvedbo projektov prvih dveh razvojnih prioritet (konkurenčnost in raziskovalna 
odličnost ter gospodarsko-razvojna infrastruktura). V nasprotnem primeru sredstva 
regij ne bodo porabljena za razvoj gospodarske konkurenčnosti in inovativne 
sposobnosti, stopnja razvojne ogroženosti pa bo ostala na isti ravni. Ob tem bodo 
območja drugih regij realizirala razvojno-tehnološki preskok, tudi s pomočjo obsežnih 
vlaganj v t.im. razvojna središča (Resolucija o nacionalnih razvojni projektih za 
obdobje 2007–2023), ki pokrivajo vlaganja v prve tri razvojne prioritete.  
Glede na to, da je pri resolucijskih, z vrha navzdol zasnovanih projektih, naša regija 
bolj skromno udeležena, je toliko bolj pomembna izraba sredstev razvoja regij kot 
komplementarnih sredstev za podporo gospodarsko razvojnega dela RRP-ja. 
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Svet regije je na podlagi pripravljenega predloga Izvedbenega načrta potrdil ožjo listo 
projektov, ki naj bi se financirali iz sredstev »Razvoj regij« v obdobju 2007–2009. 
Možnost dopolnjevanja načrta bo predstavljalo vsakoletno usklajevanje Izvedbenega 
načrta. Pričakuje pa se, da bo poziv SVLR-ja v letu 2007 pokrival obdobje 2007–
2008. 
 
Pri projektih, ki so bili uvrščeni na zadnja mesta po prioriteti in so pridobili le 
razpoložljivi ostanek sredstev za sofinanciranje, morajo nosilci ob spreminjanju NRP 
zagotoviti manjkajoča sredstva ali pa skrčiti projekt na ustrezno nižji obseg, ki bo še 
vedno predstavljal zaokroženo celoto. 
 
Svet regije je po objavi 1. javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni 
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, objavljenega v 
Uradnem listu Republike Slovenije, štev. 48/2007, dne 1. 6. 2007, potrdil seznam 
prednostnih in rezervnih projektov, ki so se prijavili na omenjeni razpis. V okviru 
razpisa je bilo Obalno–kraški statistični regiji dodeljenih 9.969.171 EUR za obdobje 
2007–2009. Svet regije je o projektih glasoval na dveh korespondenčnih sejah, 21. 6. 
2007 in 12. 7. 2007. Skladno s sprejetimi sklepi se Izvedbeni načrt dopolnjuje z 
naslednjimi projekti: Vzpostavitev katastra komunalne infrastrukture (Občina Izola), 
Trajnostna prenova urbanih območij – kulturna dediščina, identiteta in razvoj (Občina 
Izola), Vzpostavitev katastra GJI v občini Piran (Občina Piran), Cesta C v Obrtni coni 
Lucija (Občina Piran).  
 
2. javni razpis za zgoraj omenjeno prednostno usmeritev je bil objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije, št. 85/2007, dne 21. 9. 2007. Na njem je bil razpisan 
preostanek sredstev, ki niso bila porabljena v okviru prvega razpisa, v višini 
5.264.923 EUR. Svet regije je na korespondenčni seji 29. 10. 2007 potrdil nov seznam 
prednostnih in rezervnih projektov, ki so se prijavili na navedeni razpis. Skladno s 
sprejetima sklepoma se Izvedbeni načrt dopolnjuje z naslednjimi projekti: Izgradnja 
cest ADC v Obrtni coni Lucija (Občina Piran), Cesta A – prva faza (Občina Izola), 
Cesta A – druga faza (Občina Izola).  
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5. Dopolnitev nabora projektov s predlogi za obdobje 2008-2010 
 
7. marca 2008 je bil objavljen Tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni 
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Javni razpis 
obsega obdobje 2008–2010. Za Obalno–kraško statistično regijo je bilo razpisanih 
skupno 8.092.838 EUR. Sredstva je mogoče porabiti za sofinanciranje projektov na 
naslednjih vsebinskih področjih:  

- ekonomska in izobraževalna infrastruktura,  
- prometna infrastruktura,  
- okoljska infrastruktura,  
- razvoj urbanih naselij: operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih, 

zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega prometa, 
vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture, celovita prenova 
mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih 
območij,  

- javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih,  

- socialna infrastruktura: socialnovarstvena in zdravstvena infrastruktura.  
 
Občine so se skladno z upravičenimi nameni tudi v obdobju 2008–2010 odločile 
pretežno za investicije v prometno in okoljsko infrastrukturo. Kraške občine bodo 
nadaljevale gradnjo kanalizacije in čistilnih naprav, ki se je začela že v letu 2007. 
Občina Sežana je prijavila obnovo ceste Majcni–Štjak (Vrhe). Prednostni projekt 
Mestne občine Koper za obravnavano obdobje je urejanje kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja v Zazidu. Izolska in piranska občina dajeta prednost gradnji 
prometne infrastrukture do prihodnjega vodnega parka, univerzitetnega kampusa in 
obrtne cone. V piranski občini se bodo poleg tega osredotočili na urejanje mestnih 
trgov v starem delu Pirana. Izvedbeni načrt se dopolnjuje z dvema novima projektoma 
za obdobje 2008–2010: Vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Zazidu (Mestna 
občine Koper) in Rekonstrukcija ceste Majcni-Štjak (Vrhe) (Občina Sežana). 



 

 
 

Priloga 1: Nabor vseh projektov 



 

 
 

NOSILEC Prioritete 
občin 

NAZIV PROJEKTA VREDNOST PROJEKTA  
(z DDV) V EUR

EU SREDSTVA  
V EUR 

OBČINE ali OBČINSKI ZAVODI         

KSP d.d. Sežana (4 kraške občine) 1. Center za ravnanje z odpadki Sežana - CERO 1.574.700,00 1.115.360,01 

ORA Krasa in Brkinov (4 kraške občine) 2. Razvoj čezmejne turistične destinacije Kras - Carso 290.400,00 196.860,00 

KSP d.d. Sežana (4 kraške občine) 3. Varovanje podzemnih voda matičnega Krasa 7.694.126,00 5.450.003,00 

Kraški vodovod Sežana (4 kraške občine) 4. Dokončanje sistema oskrbe s pitno vodo na Krasu 5 3.608.000,00 2.525.000,00 

          

Občina Sežana   Naravoslovno turistično območje matičnega Krasa 2.011.350,00 1.702.553,00 

Občina Sežana   Poslovna cona Sežana jug 2.007.177,00 1.702.554,00 

Občina Sežana  Rekonstrukcija ceste Majcni-Štjak (Vrhe) 1.149.183,00 

Občina Hrpelje-Kozina   Izgradnja kanalizacijskega omrežja10 6.676.000,00   

Občina Hrpelje-Kozina   Dograditev športne hale 1,10 625.938,00   

          

MO Koper  1. Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin  16.573.307,52 5.900.000,00 

MO Koper  2. Tehnološki park 10 7.684.101,00  

MO Koper  3. Obnova gledališča Koper 6 4.590.229,00  

MO Koper  4. Olimpijski center Koper -izdelava projektne dokumentacije2,6 1.171.500,00  

MO Koper  Vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Zazidu 3.882.780,00 2.549.244,00 

          

Občina Izola 1. Prenova starega mestnega jedra v funkciji trajnostnega razvoja 6 784.170,00 - 

Občina Izola 2. Kopališča, parki in sprehajalne poti ob morju - Lungomare 5, 6 1.350.000,00 - 

Občina Izola 3. Komunalno opremljanje izolskega podeželja 1.118.344,00 671.006,00 

Občina Izola 4. Poti in parki arheološke dediščine 5, 6 350.000,00 - 

Občina Izola 5. Ureditev mirujočega prometa v starem mestnem jedru 7 - - 

Občina Izola  Vzpostavitev katastra komunalne infrastrukture 165.000,00 116.874,00 

Občina Izola   Trajnostna prenova urbanih območij – kulturna dediščina, identiteta in razvoj 242.823,00 171.999,00 

Občina Izola  Cesta A – prva faza 2.883.555,25 946.862,00 



 

 
 

Občina Izola  Cesta A – druga faza 1.500.000,00 680.000,00 

     

Občina Piran 1. Nova prometna ureditev v občini Piran - izgradnja začasnih parkirnih mest na Fornačah 5 2.621.842,00 2.097.473,60 

Občina Piran 2. Nadgraditev sistema odvajanja odpadnih in meteornih voda v občini Piran 8  5.664.000,00 3.763.630,00 

Občina Piran 3. Vzpostavitev sistema trajnostnih oblik mobilnosti v Slov. Istri  830.412,30 664.329,80 

Občina Piran   Celovita ureditev območja Seča 7.628.890,00 4.258.827,00 

Občina Piran   Izdelava energetskega koncepta občin 460.000,00 368.000,00 

Občina Piran   Prenova zgodovinsko - kulturnih objektov v mestnem jedru Pirana 4.926.851,50 3.941.481,20 

Občina Piran   Prenova trgov v mestnem jedru Pirana 3.031.630,76 2.425.304,60 

Občina Piran ali MO Koper   Pot zdravja in prijateljstva Parenzana 9.002.246,00 7.200.000,00 

Občina Piran   Ureditev ribiških pristanišč 4.131.813,00 3.305.450,40 

Občina Piran   Varna hiša na Obali 585.578,40 468.462,72 

Občina Piran   Ureditev obalnega pasu od Seče do Strunjana 29.025.642,47 - 

Občina Piran  Vzpostavitev katastra GJI v občini Piran 358.680,00 254.065,00 

Občina Piran  Izgradnja cest ADC v Obrtni coni Lucija - 381.600,00 

Občina Piran  Izgradnja ceste C v Obrtni coni Lucija - 614.616,00 

          

SKUPAJ KRAS    24.487.691,00 13.841.513,01 

SKUPAJ SLOVENSKA ISTRA     110.563.396,20  40.779.225,32 

SKUPAJ     135.051.087,20  54.620.738,33 

 



 

 
 

 

DRUGI NOSILCI Območje 
izvajanja 

NAZIV PROJEKTA VREDNOST PROJEKTA 
(z DDV) V EUR

EU SREDSTVA  V EUR 

RRC Koper, Inkubator d.o.o. Sežana Regija Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 600.000,00 510.000,00 

RRC Koper Regija Štipendijska shema Južne Primorske  150.000,00 - 

Univ. na Primorskem, Občina Izola Regija Univ. kampus Livade na Primorskem 7.984.000,00 6.440.000,00 

Univ. na Primorskem, Mestna občina 
Koper Regija 

Adaptacija Servitskega samostana in prizidava novega dela na območju 
ruševine 11.167.455,35 8.496.640,79 

Univerz. inkubator Primorske d.o.o., 
Mestna občina Koper Regija Spodbujanje novih na znanju temelječih podjetij 360.000,00 255.000,00 

Pangea Regija  Razvojno turistična agencija za podežel. Slov. Istre (Brkinov Krasa) 193.000,00 112.583,33 

Ravbar Julijana, Dodič Jadranka, Ravbar 
Vidmar Miha Kras  Ustanovitev centra za  nevladni sektor 246.000,00 246.000,00 

Rižanski vodovod Koper Slovenska Istra Rekonstrukcija vodovodnih cevi Rižanskega vodovoda Koper 10 26.900.000,00 - 

LU Koper Slovenska Istra
Razvoj in širitev mreže inform. in svet. storitev ter storitev poklicne 
orientacije in Razvoj mreže javno dostopnih točk vseživljenjskega učenja 1.319.783,00 968.517,00 

LU Koper Slovenska Istra
Poklicno in vseživljenjsko učenje - širitev ponudbe programov in dvigovanje 
ravni pisnih in drugih temeljnih spretnosti 629.966,67 472.475,00 

Pangea Slovenska Istra Etno Istra 189.500,00 110.541,65 

Zaposlitveni center Papilot, zavod, Koper     Koper Zaposlitveni center Papilot 600.264,77 138.000,00 

DOPPS Koper 
Gradnja parkovne infrastr. in dokončna krajinska ureditev naravnega 
rezervata Škocjanski zatok 3.709.800,00 2.733.702,00 

Zveza paraplegikov Slovenije Piran Izgradnja nastanitvenega dela in pokritje bazena - Pacug 2.805.532,00 1.402.766,00 

          
SKUPAJ REGIJA     20.454.455,35   

SKUPAJ KRAS     246.000,00   

SKUPAJ SLOVENSKA ISTRA     36.154.846,44   

SKUPAJ     56.855.301,79   



 

 
 

Projekti, ki ne dosegajo minimalnega praga 
 

DRUGI NOSILCI Območje 
izvajanja 

NAZIV PROJEKTA VREDNOST PROJEKTA 
(z DDV) V EUR

EU SREDSTVA  V EUR 

Univ. na Primorskem, Znanstveno 
raziskovalno središče Koper Regija 

Spodbujanje socialne vključenosti (okrepitev soc. vključenosti in boj proti 
diskriminaciji) 6,7 6.486,00 - 

Univ. na Primorskem, Znanstveno 
raziskovalno središče Koper Regija Spodbujanje socialne vključenosti 6,7 6.486,00 - 

Papilot Koper Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja                       121.731,50 50.721,48 

Občina Hrpelje-Kozina 
Občina 
Hrpelje-Kozina Dom starejših občanov Kozina10 125.000,00   

Občina Izola Občina Izola Parenzana - muzej 140.400,00 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opombe: 
 
1 - ne dosega minimalnega praga 
2 - izven prioritet programa 
3 - nepopoln predlog; izven prioritet programa 
4 - nepopoln predlog 
5 - ni dispozicije, ni načrtovalnih podatkov 
6 - ni podano v zahtevanih obrazcih 
7 - ni opredeljeno sofinanciranje 
8 - ni načrtovanih podatkov 
9 - neusklajeni zneski med načrtovanji posameznih faz projekta in skupnim obrazcem načrtovanje 
10 - ni dispozicije 
11 - ni nobene dokumentacije 



 

 
 

Priloga 2: Predlog projektov za sofinanciranje iz sredstev podpore RRP, povečan 
za 40 odstotkov 



 

 
 

NOSILEC Prioritete 
občin 

NAZIV PROJEKTA VREDNOST PROJEKTA 

(z DDV) V EUR

EU SREDSTVA  V EUR 

OBČINE ali OBČINSKI ZAVODI         

KSP d.d. Sežana (4 kraške občine) 1. Center za ravnanje z odpadki Sežana - CERO 1.574.700,00 1.115.360,01 

ORA Krasa in Brkinov (4 kraške 
občine) 2. Razvoj čezmejne turistične destinacije Kras - Carso 290.400,00 196.860,00 

KSP d.d. Sežana (4 kraške občine) 3. Varovanje podzemnih voda matičnega Krasa 7.694.126,00 5.450.003,00 

Kraški vodovod Sežana (4 kraške 
občine) 4. Dokončanje sistema oskrbe s pitno vodo na Krasu  3.608.000,00 1.138.000,00 

      13.167.226,00 7.900.223,01 

MO Koper  1. Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin  16.573.307,52 5.900.000,00 

      16.573.307,52 5.900.000,00 

Občina Izola 1. Prenova starega mestnega jedra v funkciji trajnostnega razvoja  784.170,00 666.544,50 

Občina Izola 2. Kopališča, parki in sprehajalne poti ob morju - Lungomare  1.350.000,00 1.147.500,00 

Občina Izola 3. Komunalno opremljanje izolskega podeželja 1.118.344,00 385.955,50 

      3.252.514,00 2.200.000,00 

Občina Piran 1. 
Nova prometna ureditev v občini Piran - izgradnja začasnih 
parkirnih mest na Fornačah 2.621.842,00 2.097.473,60 

Občina Piran 2. 
Nadgraditev sistema odvajanja odpadnih in meteornih voda v 
občini Piran  5.664.000,00 603.000,00 

      8.285.842,00 2.700.473,60 

SKUPAJ     41.278.889,52 18.700.696,61 

 



 

 
 

Priloga 3: Predlog projektov za sofinanciranje razvoja obmejnih območij s 
Hrvaško 



 

 
 

 

NOSILEC NAZIV PROJEKTA VREDNOST 
PROJEKTA (z DDV)

EU SREDSTVA

MOK Vodovod Zazid 2.174.201,30  1.530.000,00
      

Občina Hrpelje Kozina 
Zagotavljanje požarne varnosti na 
obmejnem območju  926.000,00  540.000,001

      

Občina Piran 

Nadgraditev sistema odvajanja 
odpadnih in meteornih voda v 
občini Piran 280.0002  280.000,00

      

SKUPAJ   5.464.064,30  2.350.000,00

 
 
 
 
 
Opombe: 
 
1 celotna kvota 2007-2013 (brez rezerve) 
2 podprojekt v okviru projekta Nadgraditev sistema odvajanja odpadnih in meteornih voda v občini 
Piran: Mali čistilni napravi na vaškem območju ob meji. 


