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             Obrazec št. 5 

 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
                                         

Zap. št. projekta: 1 

Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Komen 

Sodelujoči partnerji v projektu: – 

  

Naziv projekta: Gradnja primarnih in sekundarnih vodovodov s pripadajočimi objekti na 
območju Občine Komen – 1. faza 

 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 2. Infrastruktura za trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): 4.2. Učinkovite javne storitve (odpadne vode, pitna voda, 
odpadki). 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih  
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Zagotovitev stabilne in kvalitetne vodooskrbe za lokalno 
prebivalstvo in zmanjšanje vodnih izgub 

Specifični cilji 
projekta: 

Obnova dotrajanih cevovodov in izboljšanje hidravličnih razmer z 
izgradnjo novih vodnih rezervoarjev 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

VODOOSKRBA – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in 
varnejšim vodovodnim sistemom 1100 
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Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

VODOOSKRBA – Dolžina novozgrajenega vodovodnega 
omrežja (v km) 0,25 
VODOOSKRBA – Dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja 
(v km) 7,5 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci in obiskovalci naselij Preserje, Sveto, Ivanji Grad, 
Zagrajec, Volčji Grad, Nadrožica, Gorjansko, Štanjel 

 

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije 
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni 

dokumentaciji): 
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Vsebinsko področje: 
Na območju občine Komen se velik del prebivalstva oskrbuje iz preko 60 let starih 
vodovodov, ki so tehnično in sanitarno neustrezni, saj so grajeni mnogokrat še z azbestnimi 
cevmi, poleg tega so močno dotrajani, tako da zaradi pogostih lomov povzročajo velike 
vodne izgube (približno kar 40 % porabljene vode!) in občasno celo večurne izpade 
vodooskrbe v posameznih delih Občine Komen in tudi sosednje Občine Sežana. Nestabilna 
vodooskrba ni le moteča za lokalno prebivalstvo, ampak predvsem tudi za gospodarstvo in 
turizem na območju Komenskega Krasa. Poleg tega velike vodne izgube zmanjšujejo 
stabilno vodooskrbo za druga območja Krasa in celo Obale, ki se v celoti ali vsaj delno 
napajajo iz vodnega vira Kraškega vodovoda Sežana d.o.o. v Klaričih, ki leži v Občini 
Komen. Zaradi dejstva, da je vodovodna infrastruktura poddimenzionirana, zgolj 
zmanjšanje ali odprava vodnih izgub ne bi zagotovila stabilne vodooskrbe in tudi ne 
ustrezne požarne varnosti za območje Občine Komen, še zlasti ne v poletnih sušnih 
mesecih, če ne bi v okviru projekta nadgradili obstoječo infrastrukturo z dodatnimi 
raztežilniki in vodohrani ter z izgradnjo novih cevovodov do teh vodnih zbiralnikov.   
Z izvedbo projekta bomo zagotovili stabilne hidravlične razmere v sistemu, kar bo vplivalo 
na večjo varnost vodooskrbe na območju Komenskega Krasa in s tem pozitivno vplivalo na 
gospodarsko in še posebej na turistično dejavnost, ki se v zadnjih letih naglo razvija na 
Krasu. Zaradi manjših vodnih izgub bo Kraški vodovod Sežana d.o.o. lahko v poletnih 
sušnih mesecih zagotavljal večje količine vode za Obalo, kar ima ne le velik regijski, ampak 
zaradi velikega turističnega prometa, celo nacionalni pomen. Poleg tega bomo z izvedbo 
projekta zagotovili ustrezno požarno varnost na celotnem poseljenem območju Občine 
Komen in s tem zmanjšali možnost za nekontrolirano širjenje požarov v poselitvenem 
območju, s tem pa bomo zmanjšali možnost za nastanek gospodarske in premoženjske 
škode, kar ima nedvomno širši regionalni vpliv. Projekt je celovit, vsakršno črtanje 
posameznega odseka vodovoda ali vodnega zbiralnika (podfaza), zmanjša pozitiven vpliv 
na stabilnost vodooskrbe Krasa in Obale oziroma zmanjša pozitiven vpliv na požarno 
varnost poseljenih območij v Občini Komen. 
V sklopu projekta so sicer predvideni naslednji investicijski posegi na objektih vodovodnega 
omrežja: 

 Obnova vodovoda B-18-1: RT Rubije – Sveto – Odcep za Preserje (dolžina 1620 m) 

 Obnova vodovoda B-18-2: Odcep za Preserje – Ivanji Grad (1860 m) 

 Obnova vodovoda B-18-3: RO Sveto (70 m) 

 Gradnja B-18-4: Raztežilnik Zagrajec (30 m3) 

 Gradnja B-18-5: Odcep za RT Zagrajec (220 m) 

 Obnova vodovoda B-19-1: Komen – Volčji Grad (1850 m) 

 Obnova vodovoda B-19-2: Nadrožica – Gorjansko (1600 m) 

 Obnova vodovoda B-19-3: RO Volčji Grad (90 m) 

 Obnova vodovoda B-19-4: RO Gorjansko (480 m) 

 Gradnja B-23-1: Vodohran/Hidropostaja Štanjel (vodohran 120 m3, vodovod 60 m) 
 
Upravičenec:  
Občina Komen 
 
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:  
Vodenje projekta, izdelava projektne in investicijske dokumentacije, gradbeni nadzor, 
gradbena in instalacijska dela, zaključek del in pridobitev uporabnega dovoljenja 
 
Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim 
predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: 
1 – Kraški vodovod Sežana d.o.o., upravljalec vodovodnega omrežja v Občini Komen 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Komen Preserje, Sveto, Ivanji Grad, 
Zagrajec, Komen, Volčji Grad, 
Nadrožica, Gorjansko, Štanjel 

 
 
 
  

Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Vodenje projekta 10.065 12.2013 – 
08.2015 

2. Izdelava projektne in investicijske 
dokumentacije  

52.028 10.2013-
04.2014 

3. Gradbeni nadzor 19.366 04.2014-
07.2015 

4. Gradbena in instalacijska dela  1.760.519 04.2014-
07.2015 

5. Pridobitev uporabnega dovoljenja 0 07.2015 -
08.2015 

SKUPAJ stroški: 1.841.977  
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 47.160 279.360 264.970 591.490 32,11% 

           

           

…           

sredstva EU (ESRR) 0 641.774 608.713 1.250.487 67,88% 

drugi javni viri (navedite): 
_________       

zasebna sredstva 
(navedite): ________-       

SKUPAJ po letih 47.160 921.134 873.683 1.841.977 100,00% 

              
(Tabelo po potrebi razširite) 
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             Obrazec št. 5 

 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
                                                 
 

Zap. št. projekta: 2 

Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
 

 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA DIVAČA 

Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 
kjer je to relevantno) 

 
  

Naziv projekta: KANALIZACIJA IN ČN DOLNJE LEŽEČE 

 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 4. Okolje in okoljska infrastruktura  

Ukrep RRP (št. in naziv): 4.2. Učinkovite javne storitve (odpadne vode, pitna voda, 
odpadki) 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
 

Splošni cilji projekta:  
Zagotovitev čiste podtalnice 
-varovanje okolja 
- izgradnja okoljske infrastrukture  
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Specifični cilji 
projekta: 

Izgradnja kanalizacijskega sistema za sekundarno  fekalno kanalizacijo  in 
čistilno napravo v naselju Dolnje Ležeče, ki bo izpolnjevala zahteve 
sodobnih tehnoloških standardov  

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

število prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeraciji: 
204  

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

število komunalno opremljenih aglomeracij: 1 (naselje Dolnje Ležeče); 

Ciljna(-e) skupina(-e): Občani Dolnjih Ležeč in obiskovalci-turisti 

  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
  

o Naselje Dolnje Ležeče bo imelo  urejen kanalizacijski sistem, ki ga do sedaj ni imelo. 
Projekt je skladen z dolgoročnim ciljem regije iz RRP 2007-2013, ki predvideva, da bo 
regija do konca leta 2013 dokončala vzpostavljanje osnovne okoljske infrastrukture. Z 
njegovo realizacijo se bo izpolnilo tudi zahtevo iz OP odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode, po kateri morajo biti območja poselitve, obremenjena med 50 in 2.000 
PE, opremljena z javno kanalizacijo do 31. 12. 2015.  

o Upravičenka: Občina Divača 
o Aktivnosti: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije, izvedba javnega naročila 

ter ostali stroški,  
gradbeni  in projektantski nadzor in varnostni načrt ter izvajanje koordinacije varnosti 
in zdravja pri delu, 
Gradbeno obrtniška in instalacijska dela. 

 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 

 
-  

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):: 
Navede se:  

 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – 
regijski (medregionalni) projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v 

razpisni dokumentaciji): 
Navede se:  

 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
OBČINA DIVAČA 
 

DOLNJE LEŽEČE 
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Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Projektna in investicijska dokumentacija, 
svetovalne in druge storitve  

42.835,00 2012-2015 

2. Investicijski nadzor  24.000,00 2014-2015 

3. Gradbeno obrtniška dela 1.260.000,00 2014-2015 

   

SKUPAJ stroški: 1.326.835,00  
(Tabelo po potrebi razširite) 

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2014 leto 2015 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

2.835,00 12.131,15 389.409,84 404.375,99 30,48 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU (ESRR)  27.868,85 894.590,16 922.459,01 69,52 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih 2.835,00 40.000,00 1.284.000,00 1.326.835,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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             Obrazec št. 5 

 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         

Zap. št. projekta: 3 

Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA DIVAČA 

Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 
kjer je to relevantno) 

  

Naziv projekta: VEČNAMENSKA DVORANA VREME OB POŠ 

 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 2. Človeški viri 

Ukrep RRP (št. in naziv): 2.2. Učinkovite in kakovostne družbene storitve  

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv):  

Prednostna usmeritev OP (naziv):  

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 

Splošni cilji projekta: - okrepitev kulturno turistične infrastrukture in obogatitev kulturnega 
življenja na območju 

- popestritev turistične ponudbe na Krasu in Brkinih ter v regiji 
- povečanje turistične prepoznavnosti Krasa 

Specifični cilji 
projekta: 

Izgradnja večnamenske dvorane v  Vremah, ki bo poleg kulture namenjena 
tudi drugim dejavnostim. 
Povečanje števila obiskovalcev kraja. 
Spodbuditi razvoj storitvenih dejavnosti, predvsem na področju turizma. 
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Vplivati na povečanje števila novih delovnih mest. 
 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Kapacitete objekta so projektirane na max 100 obiskovalcev. Na vsaki prireditvi 
se pričakuje povprečno 80 obiskovalcev. 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Skupna uporabna neto površina večnamenske dvorane (novogradnje) znaša 
341,54 m2. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Otroci, mladina, odrasli in starejši, domačini in obiskovalci 

 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
- Izgradnja večnamenske dvorane Vreme bo obsegala gradnjo novega objekta s spremljajočimi prostori tik ob 

in v Podružnični OŠ Vreme. Skupna uporabna površina je 374,04 m2; od tega je novogradnja dvorane s 
spremljajočimi prostori (prostor za KS, društva, sanitarije, garderoba,...)  velikosti 341,54 m2 ter prenova 
prostorov v OŠ (sanitarije, garderobe, hodnik,...) za potrebe večnamenske dvorane v izmeri 32,5 m2. 
Prenova prostorov v OŠ za potrebe dvorane je potrebna, saj se le tako lahko pridobijo prostori, potrebni za 
garderobe in sanitarije ter vhod v dvorano Stroške teh prostorov v izmeri 32,5 m2 bo v celoti krila Občina 
Divača. Večnamenska dvorana bo prispevala k popestritvi kulturnega dogajanja na Krasu in Brkinih, 
namenjena bo tudi prebivalcem sosednjih občin, regije in turistom. 

- V večnamenskem objektu bo več kot 50 % površin namenjenih kulturi, za kar na tem območju občine 
večinoma skrbi Turistično kulturno športno društvo Urbanščica v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Vreme 
ter Vaškimi skupnostmi in drugimi društvi. V dvorani se bodo tako odvijale kulturne, etnološke, turistične 
prireditve, predstave, delavnice, hkrati pa bodo to tudi prostori za delovanje KS, vaških skupnosti in TKŠD 
Urbanščica, ki letno organizira tudi 25 različnih dogodkov. 

- Pri izgradnji večnamenske dvorane bo upoštevan Pravilnik o učinkoviti rabi energije. 
- Z izvedbo operacije se bo povečala turistična atraktivnost regije , kar bo imelo pozitiven učinek na razvoj 

novih storitvenih dejavnosti in s tem na posredno ustvarjanje novih delovnih mest .  
- Naselje Vremski Britof z okoliškimi vasmi bo pridobilo z izgradnjo večnamenske dvorane (s spremljajočimi 

prostori) primerno dvorano za prireditve, ki je sedaj nima. 
- Upravičenka: Občina Divača 
- Aktivnosti: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije, svetovalne in druge storitve, investicijski nadzor, 

gradbeno-obrtniška  dela, oprema.  

 

 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 

-  

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):: 

 

 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – 
regijski (medregionalni) projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v 

razpisni dokumentaciji): 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
OBČINA DIVAČA 
 

VREMSKI BRITOF 
 

 
 
 
  

Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Projektna in investicijska dokumentacija, 
svetovalne in druge storitve  

26.000,00 2014-2015 

2. Investicijski nadzor 15.006,00 2014-2015 

3. Gradbeno-obrtniška dela 901.737,31 2014-2015 

4. Oprema  91.944,71 2014-2015 

5.    

6.    

SKUPAJ stroški: 1.034.688,02  
(Tabelo po potrebi razširite) 

 
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Divača 0 7.430,33 369.411,94 376.842,27 36,40 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU (ESRR) 0 17.069,67 640.776,08 657.845,75 63,60 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih 0 24.500,00 1.010.188,02 1.034.688,02 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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Obrazec št. 5 

 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
                                                

Zap. št. projekta: 4 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): MESTNA OBČINA KOPER 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
 

Naziv projekta:  »Celovita prenova javnih površin na obalnem delu 
mestnega jedra Kopra« 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 4. Okolje in okoljska infrastruktura 
Ukrep RRP (št. in naziv): 4.3 Učinkovito načrtovanje v prostoru z regionalnimi 

podpornimi aktivnostmi 
 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 

Splošni cilji projekta: - Povečana prometna varnost na obrobju starega jedra mesta 
Koper predvsem za pešce in kolesarje. 

- Izboljšanje dostopa potnikov iz potniškega terminala  do starega 
mestnega jedra Kopra in do ostalih turističnih znamenitosti v 
občini in regiji. 

- Ustvarjanje pogojev za povečanje atraktivnosti in privlačnosti 
starega mestnega jedra in drugih turističnih destinacij v občini in 
regiji.  

- Povečano število obiskovalcev Slovenske Istre, Obalno-kraške 
regije in celotne Slovenije. 
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- Prispevek k povečanju števila storitvenih dejavnosti v starem 
mestnem jedru Kopra in k izboljšanju njihove konkurenčnosti. 

- Prispevek k večjemu številu novih delovnih mest v starem 
mestnem jedru Kopra. 

- Izboljšana kakovost okolja in podobe turistične občine ter 
zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini. 

- Izboljšanje okoljskih parametrov. 
- Povečanje konkurenčnosti območja za investitorje. 
- Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju. 

Specifični cilji 
projekta: 

- Prenova in razširitev parka pri Kapitaniji z montažo nepremične 
opreme. 

- Rekonstrukcija ceste na Kopališkem nabrežju, kar bo  v skladu z 
obstoječim prometnim režimom bistveno povečalo peščeve 
površine, prepolovila pa se bo širina enosmerne ceste, kjer 
promet poteka enosmerno v smeri proti severni obvoznici zaradi 
ukinitve vzdolžnih parkirišč. 

- Izgradnja novega panoramskega dvigala na starem mestnem 
obzidju ob Bastionu. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Rezultat 
1. Število operacij, izvedenih v urbanih območjih: 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan oddaje 
vloge): 0 
Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 1 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Učinek 
1. Število obnovljenih ulic v mestnih/zgodovinskih/degradiranih 

območjih 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 
Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 1 

2. Število obnovljenih trgov v 
mestnih/zgodovinskih/degradiranih območjih 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 

      Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 1 
3. Število obnovljenih parkov v 

mestnih/zgodovinskih/degradiranih območjih 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 
Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 1 

4. Površina urejenega mestnega ali zgodovinskega območja (v 
m2) 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 
Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 8.193 

Ciljna(-e) skupina(-e): - lokalno prebivalstvo; 
- lokalni trgovci; 
- lokalni gostinci; 
- druge gospodarske enote; 
- potniki; 
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- turisti; 
- obiskovalci. 

 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni 
dokumentaciji): 
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- Vsebinsko področje: Razvoj urbanih območij – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest 
ter degradiranih in opuščenih urbanih območij. 

- Projekt izvaja en upravičenec: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. 
- Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:  
Projekt predvideva prenovo 8,193 m2 javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra: 
- prenova in razširitev parka pri Kapitaniji z montažo nepremične opreme skupne površine 2.815 m2, 
- rekonstrukcija ulice Kopališko nabrežje v skupni površini 5.253 m2, ki obsega ureditev promenade za 

pešce, kar bo v skladu z obstoječim prometnim režimom bistveno povečalo peščeve površine, 
prepolovila pa se bo širina enosmerne ceste, kjer promet poteka enosmerno v smeri proti severni 
obvoznici zaradi ukinitve vzdolžnih parkirišč, 

- izgradnja novega panoramskega dvigala na starem mestnem obzidju ob Bastionu s tlakovanjem 125 
m2 površin na Belvederju. 

Opis projekta: 
Osnovni namen investicije je povečanje atraktivnosti in privlačnosti starega mestnega jedra Kopra kot 
turistične destinacije, s tem pa izboljšati učinkovitost ter konkurenčnost predvsem turističnih, gostinskih 
ponudnikov, malih trgovin in ostalih storitvenih dejavnosti v starem jedru mesta Koper. 
Gre za investicijo v javno infrastrukturo in sicer v Celovito prenovo javnih površin na obalnem delu 
mestnega jedra Kopra, ki obsega prenovo in razširitev parka pri Kapitaniji, rekonstrukcijo odseka severne 
obvoznice na Kopališkem nabrežju in izgradnjo panoramskega dvigala pri starem mestnem obzidju ob 
Bastionu, z namenom zagotavljanja večje varnosti pešcev na tem odseku cestnega obroča okrog starega 
jedra mesta Koper in urejenega prijaznega dostopa ladijskih in drugih turistov do turističnih zanimivosti 
starega mestnega jedra Kopra, ostalih turističnih destinacij v MOK, Obalno-kraški regiji in v celotni 
Sloveniji. Gre za investicijo regijskega in širšega pomena, ki je v javnem interesu in ne predstavlja državne 
pomoči. Investicija predstavlja  ekonomsko in tehnično – prostorsko zaključeno celoto.  
Investicija je potrebna predvsem zaradi neurejenega dostopa turistov iz potniškega terminala in tudi 
ostalih obiskovalcev do vseh turističnih znamenitosti MOK in Obalno-kraške regije, predvsem pa do vseh 
kulturno zgodovinskih zanimivosti v starem jedru mesta Koper. 
S prenovo in razširitvijo parka pri Kapitaniji, rekonstrukcijo ceste z zožanjem vozišča, ureditvijo 
promenade za pešce in kolesarje na Kopališkem nabrežju ter izgradnjo panoramskega dvigala v okviru 
starega mestnega obzidja ob Bastionu, bo ob urejenih pešpoteh in prijaznih parkovnih površinah ter ob 
zagotovljenem varnem in hitrem dostopu do vseh zanimivosti mestnega jedra, dosežen pozitiven odziv 
vse večjega števila potnikov, ki se izkrcajo v potniškem pristanišču, kar bo prispevalo k povečanju števila 
tujih turistov v celotni Obalno-kraški regiji in tudi širše v Sloveniji. Urejene površine in lepo okolje v 
mestnem jedru Kopra pa bo pomembno tudi za vse večje število mladih družin z otroki ter lokalne 
ponudnike turističnih, gostinskih in trgovskih storitev v centru mesta, saj bo prijeten videz starega 
mestnega jedra privabil tudi večje število okoliških prebivalcev ter obiskovalcev iz vse Slovenije. 
Za vse obiskovalce in turiste, ki prihajajo v Koper, je prav tako pomembno, da se po mestu sprehodijo po 
urejenih pešpoteh, da so zanje urejene parkovne površine z dovolj lesenih klopi in dreves, saj je v poletnih 
mesecih tu veliko vročine in vlage v ozračju. 
Smiselnost ureditve področja pa je še najbolj pomembna za prebivalce mesta Koper. Koper namreč v  
zadnjih 10 letih beleži velik porast prebivalstva, predvsem mladih družin z malimi otroki (število živorojenih 
v MOK je bilo v letu 2012 kar za 49,6 % večje kot v letu 2002), za katere mora lokalna skupnost ustrezno 
poskrbeti: poleg zagotovitve  primernih vrtcev in šol, je za ta sloj prebivalcev pomembno  lepo in prijetno 
okolje mestnega središča, z urejenimi parkovnimi površinami z igrali in primerno ozelenitvijo zaradi sence. 
Urejen videz mesta bo v mestno jedro privabljal tudi večje število okoliških prebivalcev, kar bo bistveno 
izboljšalo konkurenčnost lokalnih trgovcev, gostincev in drugih gospodarskih enot v mestnem jedru, saj so 
le-ti s prihodom velikega števila večjih nakupovalnih centrov na obrobje mesta izgubili kupce in mnogi so 
zaprli svoje lokale. Prijeten videz starega mestnega jedra bo torej prispeval k spreminjanju nakupovalnih 
navad meščanov kot tudi ostalih obiskovalcev ter pripomogel k odpiranju novih delovnih mest. 
- Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: / 

- Navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v 
primeru vsebin 1a in 3b):/ 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

MESTNA OBČINA KOPER MESTO KOPER 

 
  

Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Projektna dokumentacija (do potrditve DIIP-
a) 

7.625,00 september – 
december 2013 

2. Izdelava DIIP 1.220,00 november 2013 

3. Izdelava projektne dokumentacije (po DIIP-u) 21.610,00 december 2013 

4. Izdelava IP 3.904,00 december 2013 

5. Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca  december 2013 
– januar 2014 

6. Prijava na razpis »Razvoj regij«  januar 2014 

7. Izbor izvajalca in podpis pogodbe o izvedbi 
del 

 januar – februar 
2014 

8. Prejem sklepa o odobritvi sofinanciranja 
projekta 

 februar 2014 

9. Izvedba gradbenih del in nadzor 1.925.709,00 februar – junij 
2014 

10. Predaja objektov v uporabo  julij 2014 

SKUPAJ stroški: 1.960.068,00  
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 
(in pred 

tem) 
leto 2014 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Mestna občina Koper 34.359,00 566.250,45 600.609,45 30,64 
sredstva EU (ESRR) 0,00 1.359.458,55 1.359.458,55 69,36 
SKUPAJ po letih 34.359,00 1.925.709,00 1.960.068,00 100,00% 
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Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
                                                

Zap. št. projekta: 5 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): MESTNA OBČINA KOPER 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 

Naziv projekta:  »Obnova Pokrajinskega muzeja Koper« 
  

Prioriteta RRP (št. in naziv): 2. Človeški viri 
Ukrep RRP (št. in naziv): 3.2.2 Učinkovite in kakovostne družbene storitve 
 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 
 

Splošni cilji projekta: - zagotoviti pogoje za zaščito namenske rabe prostorov za 
kulturo, 

- ohraniti pomemben arhitekturni kulturni spomenik, palačo 
Belgramoni Tacco, 

- povečati in izboljšati prostorske pogoje za kulturne in umetniške 
dejavnosti,  

- omogočiti boljše pogoje za normalno poslovanje Pokrajinskega 
muzeja Koper, 

- omogočiti kakovostnejšo vključitev Pokrajinskega muzeja Koper 
v gospodarsko - turistično rabo,  

- omogočiti večjo podporo kulture lokalnemu in regionalnemu 
razvoju,  
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- izboljšati pogoje za razvoj kulturno - umetniške ustvarjalnosti 
v podporo razvoja kulturnega turizma,  

- krepiti zaposlovanje neposredno v kulturi in posredno 
v storitvenih dejavnostih,  

- izboljšati dostopnost kulture javnosti,  
- podpreti večjo prepoznavnost kulturne ustvarjalnosti lokalnih 

skupnosti v Sloveniji in širše. 
Specifični cilji 
projekta: 

- obnova in funkcionalna preureditev 1.822 m2 objekta kulturne 
dediščine palače Belgramoni Tacco, 

- ureditev 69,55 m2 novih razstavnih prostorov za potrebe muzeja, 
- ureditev 26,95 m2 novega večnamenskega prostora za 

pedagoško andragoško dejavnost, 
- najmanj eno novo bruto delovno mesto v javnem zavodu 

Pokrajinski muzej Koper, 
- vpliv na razvoj podjetniške iniciative, 
- novi trendi v kulturni ustvarjalnosti z vrhunsko kulturno vsebino, 
- povečanje števila obiskovalcev na letni ravni. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Rezultat 
- Število obiskovalcev 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan oddaje 
vloge): 13.554 
Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije:  
- prvo leto po obnovi:2000 obiskovalcev več 
- v naslednjih letih pa za 1000 obiskovalcev več 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Učinek 
- Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne 

dediščine 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 
Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 1 

- Skupna uporabna površina obnovljenih ali novozgrajenih 
objektov kulturne infrastrukture (v m2) 

Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 

      Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 1.822 
Ciljna(-e) skupina(-e): - prebivalci Mestne občine Koper; 

- prebivalci Obale; 
- prebivalci regije; 
- gospodarski subjekti; 
- turisti; 
- pedagoške in andragoške dejavnosti; 
- muzejske dejavnosti; 
- kulturne in znanstvene ustanove; 
- društva; 
- ponudniki turističnih storitev 

 



 

REPUBLIKA SLOVENIJA   
   
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
IN TEHNOLOGIJO 

 

 

 18 

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni 
dokumentaciji): 
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- Vsebinsko področje: Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 
turističnih območjih. 

- Projekt izvaja en upravičenec: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. 
- Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: 

Izdelava investicijske dokumentacije, izdelava projektne dokumentacije, izvedba GOI del, 
nabava, izdelava in montaža opreme, izvedba strokovnega nadzora. 

Opis projekta: Osnovni namen investicije je zagotovitev pogojev za zaščito namenske rabe 
prostorov za kulturo in ohranitev izjemno pomembnega arhitekturnega kulturnega 
spomenika, palače Belgramoni Tacco, kot ene najlepših koprskih zgradb v dobrem stanju.  
Obenem se s povečanjem in izboljšanjem prostorskih pogojev za kulturne in umetniške 
dejavnosti, zagotavljanjem ustrezne klime, svetlobe, zmanjšanjem možnosti vlomov in tatvin 
ter zmanjšanjem nevarnosti uničenja razstavljenih predmetov in uničevanja drugih lesenih 
delov stavbe, omogoči boljše pogoje za normalno poslovanje Pokrajinskega muzeja Koper v 
tem objektu. 
S tem bodo omogočeni: kakovostnejša vključitev Pokrajinskega muzeja Koper 
v gospodarsko - turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju, 
izboljšanje pogojev za razvoj kulturno - umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja 
kulturnega turizma, krepitev zaposlovanja neposredno v kulturi in posredno v storitvenih 
dejavnostih. Obenem se bo izboljšala dostopnost kulture javnosti, v podporo večji 
prepoznavnosti kulturne ustvarjalnosti lokalnih skupnosti v Sloveniji in širše. 
Izvedba obravnavane investicije bo neposredno omogočila: 

- ureditev 69,55 m2 novih razstavnih prostorov za potrebe muzeja, 
- ureditev 26,95 m2 novega večnamenskega prostora za pedagoško andragoško 

dejavnost, 
- najmanj 1 novo delovno mesto v samem JZ Pokrajinski muzej Koper; 
- vpliv na razvoj podjetniške iniciative (12 ali več podpisanih listin o gospodarskem 

sodelovanju z zasebnimi podjetji); 
- povečanje št. obiskovalcev na letni ravni: Prvo leto po obnovi do 2.000 več 

obiskovalcev, v naslednjih letih pa za 1.000 več. 
- nove trende v kulturni ustvarjalnosti z vrhunsko kulturno vsebino: Razstava 

»Interaktivni Koper v času in prostoru« predvideva celostni pregled zgodovine Kopra, 
kjer je fizična zbirka le jedro dogajanja, ki je preko digitalnih in spletnih vsebin na voljo 
širši populaciji. Predstavitev kronološkega pregleda zgodovine mesta Kopra skozi 3D 
makete posameznih pomembnejših obdobij. Predstavljena je v digitalni obliki z 
interaktivnimi aplikacijami, pri katerih obiskovalec lahko določa razvojni potek mesta 
skozi čas ter s spletno aplikacijo, ki omogoča živo interakcijo med uporabniki, ki se 
virtualno sprehajajo v 3D digitalnem prostoru. 

 
- Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim 

predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: / 
- Navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. 

samo v primeru vsebin 1a in 3b):/ 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Mestna občina Koper. Mesto Koper. 
Objekt Pokrajinskega muzeja 
Koper je lociran v središču mesta, 
na parc. št. 757, k.o. Koper, z 
glavnim vhodom s Kidričeve ulice 
na severu (parc. št. 644/2, k.o. 
Koper), zadnjim vhodom iz 
lapidarija na južni strani (parc. št. 
758, k.o. Koper) in stranskim 
vhodom z ulice na parc. št. 780, 
k.o. Koper ob zahodnem robu 
objekta. Omenjena stranska ulica 
meji na drugi strani na poslovni 
objekt (bivši hotel Galeb), v 
katerem ima v pritličju muzej svoje 
prostore za konzervatorstvo in 
depoje ter galerijo. 
 

 
 

Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava investicijske dokumentacije 6.560,00 april 2013,  
januar 2014 

2. Izdelava projektne dokumentacije 23.180,00 september 2013 

3. Izvedba GOI del 1.192.403,60 marec – 
december 2014 

4. Nabava, izdelava in montaža opreme 60.329,00 september– 
december 2014 

5. Izvedba strokovnega nadzora 24.973,40 marec – 
december 2014 

SKUPAJ stroški: 1.307.446,00  
Znesek povračljivega DDV: 0,00  
SKUPAJ celotna vrednost Investicije: 1.307.446,00  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 leto 2014 

leto 2015 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Mestna občina 
Koper 

 
28.520,00 264.239,00 

 
104.932,00 

 
397.691,00 

 
30,42 

sredstva EU 
(ESRR) 

 
0,00 

 
668.695,00 

 
241.060,00 

 
909.755,00 

 
69,58 

SKUPAJ po 
letih 

28.520,00 932.934,00 345.992,00 1.307.446,00 100,00% 
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Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        

Zap. št. projekta: 6 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): MESTNA OBČINA KOPER 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 

Naziv projekta:  »Kanalizacija Brageti« 
  

Prioriteta RRP (št. in naziv): 4. Okolje in okoljska infrastruktura 
Ukrep RRP (št. in naziv): 4.2 Učinkovite javne storitve 
 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 

Splošni cilji projekta: - dograditev kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Koper 
skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode; 

- zagotavljanje urejenih sanitarno-tehničnih pogojev in s tem 
zdravih pogojev bivanja v zaselku  Brageti in v celotnem naselju 
Hrvatini; 

- revitalizirati kraje v zaledju mesta Koper in ohraniti oziroma 
povečati naseljenost Obalnega zaledja; 

- izboljšati kakovost okolja in podobo turistične občine ter 
zagotoviti nadaljnji razvoj turizma v občini; 

- poskrbeti za čisto okolje s tem, da se eliminira kar največje 
število možnih virov onesnaževanja in obremenjevanja okolja z 
anorganskimi in organskimi snovmi;  
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- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda; 

- izboljšanje okoljskih parametrov; 
- spodbujati razvoj ekoturizma v zaledju slovenske Istre ter širši 

gospodarski razvoj v Obalno-kraški regiji; 
- povečati konkurenčnost območja za investitorje;  
- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju; 
- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja. 

Specifični cilji 
projekta: 

- izgradnja ločenega sistema omrežja fekalne kanalizacije v 
zaselku Brageti v skupni dolžini 655 m,  

- izgradnja črpališča s potrebnimi elektro inštalacijami,  
- izgradnja meteorne kanalizacije (obcestna mulda dolžine 100 m 

in 40 m kanalov s 85 m hišnih priključkov), 
- obnova 144 m javnega vodovodnega omrežja. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Rezultat 
1. VODOOSKRBA – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in 

varnejšim vodovodnim sistemom 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan oddaje 
vloge):0 
Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 62 

 
2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število prebivalcev, 

ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet 
operacije 

Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan oddaje 
vloge): 0 
Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 62 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Učinek 
1. VODOOSKRBA – Dolžina obnovljenega vodovodnega 

omrežja (v km) 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 
Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 0,144 
2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Dolžina 

kanalizacijskega omrežja – meteorna kanalizacija (v km) 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 

      Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 0,100  
3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Dolžina 

kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija (v km) 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 

      Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 0,655  
4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število pripravljenih 

hišnih priključkov 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 

      Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 14 
Ciljna(-e) skupina(-e): - lokalno prebivalstvo; 
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- turisti; 
- obiskovalci. 

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni 
dokumentaciji): 
- Vsebinsko področje: Okoljska infrastruktura. 
- Projekt izvaja en upravičenec: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. 
- Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: 

Izdelava investicijske dokumentacije, izdelava projektne dokumentacije, izgradnja fekalne 
in meteorne kanalizacije, izdelava hišnih priključkov, rekonstrukcija javnega vodovoda, 
rekonstrukcija ceste, gradbeni nadzor. 

Opis projekta: Osnovni namen investicije je ohranjanje in varovanje okolja, ki bo omogočalo 
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. To je osnova za nadaljnji razvoj kraja, posebej še za 
razvoj turističnih destinacij. S predvideno investicijo bo MOK na svojem območju pomembno 
prispevala k realizaciji prevzetih obveznosti Slovenije za varstvo okolja po direktivah EU, saj 
je neizpolnjevanje prevzetih obveznosti sankcionirano z velikimi finančnimi posledicami. 
Z novo urejeno okoljsko infrastrukturo se prebivalcem zaselka Brageti zagotovi celovito 
zbiranje odpadnih vod in zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in s 
tem preprečitev in zmanjšanje obremenjenosti okolja ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti 
okolja celotnega naselja Hrvatini. S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil 
ureditev okoljske infrastrukture v zaselku Brageti, v skladu z regionalnimi in občinskimi 
razvojnimi akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo.    
- Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim 

predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: / 
- Navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. 

samo v primeru vsebin 1a in 3b):/ 
 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina: Naselje: 

Mestna občina Koper Območje, ki ga obravnava projekt 
Kanalizacija Brageti, je v Mestni 
občini Koper in sicer leži cca 5 km 
severno od Kopra. Zaselek Brageti 
je del naselja Hrvatini, ki se nahaja 
na južni strani naselja Hrvatini ob 
lokalni cesti Ankaran - Hrvatini.  
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Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava investicijske dokumentacije 6.832,00 oktober 2013,  
januar 2014 

2. Izdelava projektne dokumentacije 25.130,00 april 2013 

3. Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ** 237.248,40 maj – november 
2014 

4. Izdelava hišnih priključkov ** 184.171,20 maj – november 
2014 

5. Rekonstrukcija javnega vodovoda** 31.880,00 maj –november 
2014 

6. Rekonstrukcija ceste ** 68.027,20 maj – november 
2014 

7. Gradbeni nadzor * 10.460,20 maj – november 
2014  

SKUPAJ stroški operacije z nepovračljivim 
DDV-jem: 

563.749,00  

SKUPAJ stroški s celotnim DDV-jem 
(povračljivim in nepovračljivim) 

620.795,00  

 
* -  vključeni stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora 
** - vključeni stroški varnostnega načrta in geodetskih posnetkov 

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

leto 2014 
leto 2015 SKUPAJ 

po virih 
% 

Mestna občina 
Koper 

26.350,00 

193.650,00 
67.369,00 

287.369,00 50,97 

sredstva EU 
(ESRR) 

 
0,00 

178.500,00 
56.423,00 

234.923,00 
41,67 

 
Okoljska dajatev 
za 
obremenjevanje 
vode Koper 

0,00 

31.500,00 

9.957,00 

41.457,00 7,36 

SKUPAJ po letih 26.350,00 403.650,00 133.749,00 563.749,00 100,00% 
 



 

REPUBLIKA SLOVENIJA   
   
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
IN TEHNOLOGIJO 

 

 

 25 

Obrazec št. 5 

 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         

Zap. št. projekta: 7 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): MESTNA OBČINA KOPER 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 

Naziv projekta:  »Vodovod in kanalizacija Loka« 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 4. Okolje in okoljska infrastruktura 

Ukrep RRP (št. in naziv): 4.2 Učinkovite javne storitve 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 
 

Splošni cilji projekta: - Preprečiti nadaljnje onesnaževanje izvira reke Rižane, ki je 
glavni vir pitne vode za slovensko Istro in oskrba prebivalcev 
Loke iz nadzorovanega vodooskrbnega sistema RVK. 

- Varovanje okolja na zaščitenem področju, ki je vključeno v 2. 
varstveni pas izvira reke Rižane, v območje Natura 2000, 
naravne dediščine, kulturne dediščine, naravnih vrednot in 
ekološko območje. 

- Izgradnja fekalne kanalizacije  z gravitacijskimi in tlačnimi vodi s 
priključitvijo na lokalno čistilno napravo Žgani. 

- Zagotoviti ureditev okoljske infrastrukture v naselju Loka v 
skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi z 
državno in evropsko okoljsko regulativo. 

- Omogočiti neposredni hitrejši gospodarski in demografski razvoj 
naselja Loka. 
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- Zagotoviti neoporečno pitno vodo prebivalcem Loke, ki jo Mestni 
občini Koper nalaga odločba Zdravstvenega inšpektorata RS. 

- Zagotoviti neoporečno pitno vodo celotnemu prebivalstvu Obale. 
- Izboljšati požarno varnost.  

Specifični cilji 
projekta: 

- Izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini 2.015 m 
gravitacijskih in tlačnih vodov s črpališčem, ki bo priključena na 
lokalno ČN Žgani. 

- Izgradnja padavinske kanalizacije v skupni dolžini 665 m. 
- Izgradnja javnega vodovoda v dolžini 1.151 m . 
- Izvedba 5 javnih izlivk za nehigijensko uporabo (zalivanje vrtov, 

pranje dvorišč itd.) na obstoječem lokalnem vodovodu.  
 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Rezultat 
1. VODOOSKRBA – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in 

varnejšim vodovodnim sistemom 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan oddaje 
vloge): 0 
Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 87 
 
2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število prebivalcev, ki 

bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet 
operacije 

Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan oddaje 
vloge): 0 
Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 87 

 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Učinek 
1. VODOOSKRBA – Dolžina novozgrajenega vodovodnega 

omrežja (v km) 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 
Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 1,151 
2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Dolžina 

kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija (v km) 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 

      Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 2,015 
3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Dolžina 

kanalizacijskega omrežja – meteorna kanalizacija (v km) 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 
Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 0,665 
4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število pripravljenih 

hišnih priključkov 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 
Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 50 
5. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA Število komunalno 

opremljenih naselij z novim ali obnovljenim 
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kanalizacijskim omrežjem 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 
Načrtovana vrednost ob zaključku operacije:1 
6. DRUGO Zagotovljeni vir čiste pitne vode za celo Obalo 

Drugi varstveni pas izvira reke Rižane. 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 
Načrtovana vrednost ob zaključku operacije:1 

 

Ciljna(-e) skupina(-e): - prebivalci naselja Loke; 
- prebivalci Mestne občine Koper; 
- prebivalci Obalnega območja; 
- uporabniki izvira reke Rižane kot glavnega vodnega vira za 

pitno vodo slovenske Istre; 
- novo naseljeni prebivalci. 

 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni 
dokumentaciji): 
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1. Vsebinsko področje: Okoljska infrastruktura. 
2. Projekt izvaja en upravičenec: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. 
3. Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: 
Izdelava investicijske dokumentacije, izdelava projektne dokumentacije, izgradnja fekalne in 
meteorne kanalizacije, izgradnja javnega vodovoda, izdelava hišnih priključkov, gradbeni 
nadzor. 
Opis projekta: Osnovni namen investicije je preprečitev nadaljnjega onesnaževanja izvira 
reke Rižane, ki je glavni vir pitne vode za slovensko Istro in oskrba prebivalcev Loke iz 
nadzorovanega vodooskrbnega sistema RVK, kar bo prispevalo k ohranjanju in varovanju 
okolja, ki bo omogočalo dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost 
njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Še posebej je pomembno 
varovanje okolja na zaščitenem področju, ki je vključeno v 2. varstveni pas izvira reke 
Rižane, v območje Natura 2000, naravne dediščine, kulturne dediščine, naravnih vrednot in 
ekološko območje. 
To bo doseženo z izgradnjo  fekalne kanalizacije  z gravitacijskimi  in  tlačnimi vodi s 
priključitvijo na lokalno čistilno napravo Žgani, s črpališčem in izgradnjo  priključitvenih 
jaškov, izgradnjo padavinske kanalizacije, izgradnjo javnega vodovoda  ter izvedbo  javnih 
izlivk za nehigijensko uporabo (zalivanje vrtov, pranje dvorišč itd.) na obstoječem lokalnem 
vodovodu. S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil ureditev okoljske 
infrastrukture v naselju Loka v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi 
državno in evropsko okoljsko regulativo.  
Urejena okoljska infrastruktura bo omogočila neposredni hitrejši gospodarski in demografski 
razvoj naselja Loka, predvsem se odpira možnost razvoja turističnih kmetij z ekoturizmom. 
Izpolnjena bo tudi obveznost glede zagotovitve neoporečne pitne vode prebivalcem Loke, ki 
jo MOK nalaga odločba Zdravstvenega inšpektorata RS. 
4. Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim 
predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: / 
5. Navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. 
samo v primeru vsebin 1a in 3b):/ 

 

 
 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Obravnavano območje se nahaja v 
Mestni občini Koper, v vasi Loka, ki 
se nahaja v zaledju slovenske 
Obale. Fekalna kanalizacija bo 
izpeljana do že zgrajene čistilne 
naprave Žgani, s kapaciteto, ki 
zadošča tudi za priključitev fekalne 
kanalizacije iz naselja Loka. 

Naselje Loka se nahaja v drugem 
varstvenem pasu izvira reke 
Rižane, ki je glavni vodni vir za 
pitno vodo za slovensko Istro. 
Naselje Loka se nahaja tudi na 
zaščitenih območjih Natura 2000, 
naravne dediščine, kulturne 
dediščine, naravnih vrednot in 
ekološkem območju. Naselje se 
razprostira med nadmorskimi 
kotami cca. 150,00 m.n.m. in cca. 
190,00 m.n.m. 
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Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

4. Izdelava projektne dokumentacije  51.403,68 oktober 2010, 
december 2011 

5. Izdelava investicijske dokumentacije 10.840,00 oktober 2011, 
januar 2013, 
januar 2014, 
marec 2014 

6. Gradnja fekalne in meteorne kanalizacije 707.397,51 december 2014 – 
avgust 2015 

7. Gradnja javnega vodovoda in prenova lokalnega 
vodovoda 

378.534,23 december 2014 – 
avgust 2015 

8. Izgradnja hišnih priključkov 169.129,33 december 2014 – 
avgust 2015 

9. Gradbeni in upravljavski nadzor 37.650,60 december 2014 – 
avgust 2015 

SKUPAJ stroški operacije z nepovračljivim 
DDV: 

 
1.354.955,35 

 

Znesek povračljivega (odbitnega) DDV: 185.537,81  

SKUPAJ vrednost Investicije s celotnim DDV 
- informativno: 

1.540.493,16  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2012 
(in pred 

tem) 

leto 2013 leto 2014 
leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Mestna občina 
Koper 

 
54.403,68 

 
5.400,00 

 
-31.915,47* 

 
217.759,64 

 
245.647,85 

 
18,13 

sredstva EU 
(ESRR) 

 
0,00 

 
0,00 

 
34.355,47 

 
908.555,91 

 
942.911,38 

 
69,59 

drugi javni viri 
(navedite):  
okoljska dajatev 
za 
obremenjevanje 
vode Koper 

 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 

166.396,12 

 
 
 
 
 

166.396,12 

 
 
 
 
 

12,28 

SKUPAJ po 
letih 

54.403,68 
5.400,00 2.440,00 

1.292.711,67 1.354.955,35 
100,00

% 

(Tabelo po potrebi razširite) 

* - MOK v letih 2012 in 2013 v bistvu začasno financira upravičene stroške projekta, v 

letu 2014 pa po odobritvi sofinanciranja iz ESRR prejme na svoj TRR več nepovratnih 

sredstev, kot ima v tem letu odlivov v zvezi s projektom (prikazan – (minus) v letu 2014). 
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Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        

Zap. št. projekta: 8 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): MESTNA OBČINA KOPER 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 

Naziv projekta:  »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – 2. etapa« 
  

Prioriteta RRP (št. in naziv): 4. Okolje in okoljska infrastruktura 
Ukrep RRP (št. in naziv): 4.2 Učinkovite javne storitve 
 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
 

Splošni cilji projekta: - izgradnja okoljske infrastrukture v skladu z državno in evropsko 
okoljsko zakonodajo; 

- ureditev okoljske infrastrukture v skladu z regionalnimi in 
občinskimi razvojnimi akti; 

- zagotovitev celovitega zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih 
vod in zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov; 

- zmanjšanje obremenjenosti okolja; 
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja naselja Škofije; 
- ohranjanje narave; 
- ohranjanje biotske raznovrstnosti; 
- varstvo okolja; 
- zmanjšanje onesnaženosti povodja reke Rižane in obalnega 
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morja; 
- razvoj kraja, podjetništva, mladih in turističnih destinacij; 
- zadrževanje mladih v odročnih podeželskih krajih in na širšem 

območju Obalno-kraške regije; 
- zmanjšanje stopnje brezposelnosti; 
- enakomeren razvoj regije; 
- ohranjanje poseljenosti podeželja.  

Specifični cilji 
projekta: 

- izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini 1.218 m 
gravitacijskih vodov,  

- priključitev na že zgrajeni zbirni fekalni kanal Škofije – IPLAS – 
CČN, ki odvaja odpadne vode na tudi že zgrajeno centralno 
čistilno napravo v Srminu; 

- izgradnja padavinske kanalizacije v skupni dolžini 425,86 m; 
- priključitev 410 prebivalcev naselja Škofije; 
- izvedba rekonstrukcije javnega vodovoda v dolžini 1.150 m. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Rezultat 
1. VODOOSKRBA – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in 

varnejšim vodovodnim sistemom 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan oddaje 
vloge):0 
Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 410 

 
2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število prebivalcev, 

ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet 
operacije 

Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan oddaje 
vloge): 0 
Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 410 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Učinek 
1. VODOOSKRBA – Dolžina obnovljenega vodovodnega 

omrežja (v km) 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 
Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 1,150 
2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Dolžina 

kanalizacijskega omrežja – meteorna kanalizacija (v km) 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 

      Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 0,425  
3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Dolžina 

kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija (v km) 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 

      Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 1,218  
4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število pripravljenih 

hišnih priključkov 
Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan 
oddaje vloge): 0 

      Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 87 



 

REPUBLIKA SLOVENIJA   
   
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
IN TEHNOLOGIJO 

 

 

 32 

 
Ciljna(-e) skupina(-e): - lokalno prebivalstvo; 

- lokalni trgovci; 
- gostinci; 
- druge gospodarske enote; 
- turisti; 
- obiskovalci. 

 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni 
dokumentaciji): 
- Vsebinsko področje: Okoljska infrastruktura. 
- Projekt izvaja en upravičenec: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. 
- Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: 

Izdelava investicijske dokumentacije, gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, izdelava 
hišnih priključkov, gradnja javnega vodovoda, gradbeni nadzor. 

Opis projekta: Osnovni namen investicije je ohranjanje in varovanje okolja, ki bo omogočalo 
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. To je osnova za nadaljnji razvoj kraja, posebej še za 
razvoj turističnih destinacij. S predvideno investicijo bo MOK na svojem območju pomembno 
prispevala k realizaciji prevzetih obveznosti Slovenije za varstvo okolja po direktivah EU, saj 
je neizpolnjevanje prevzetih obveznosti sankcionirano z velikimi finančnimi posledicami. 
Z novo urejeno okoljsko infrastrukturo se prebivalcem Škofij zagotovi celovito zbiranje, 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod in zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov 
onesnaževanja in s tem preprečitev in zmanjšanje obremenjenosti okolja ter ohranjanje in 
izboljšanje kakovosti okolja naselja Škofije.  
S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v naselju 
Škofije v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in evropsko 
okoljsko regulativo.   
- Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim 

predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: / 
- Navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. 

samo v primeru vsebin 1a in 3b):/ 
 
 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina: Naselje: 

Mestna občina Koper Spodnje Škofije 
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Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava investicijske dokumentacije 6.771,00 januar 2014 

2. Gradnja fekalne in meteorne kanalizacije  359.771,32 december 2014 – 
avgust 2015 

3. Izdelava hišnih priključkov 353.966,80 december 2014 – 
avgust 2015 

4. Gradnja javnega vodovoda 347.559,04 december 2014 – 
avgust 2015 

5. Gradbeni nadzor 37.182,00 december 2014 – 
avgust 2015 

SKUPAJ stroški operacije z nepovračljivim 
DDV-jem: 

1.105.250,16  

SKUPAJ stroški s celotnim DDV-jem 
(povračljivim in nepovračljivim) 

1.243.247,38  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2014 

leto 2015 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Mestna občina Koper 4.636,00 531.770,58 536.406,58 48,53 

Sredstva EU (ESRR) 
 

0,00 
568.843,58 568.843,58 

 
51,47 

SKUPAJ po letih 4.636,00 1.100.614,16 1.105.250,16 100,00% 
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             Obrazec št. 5 

 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         

Zap. št. projekta: 9 

Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA PIRAN 

Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 
kjer je to relevantno) 

  

Naziv projekta: ZAŠČITNI OBALNI ZID S PROMENADO IN KOLESARSKO STEZO - 
FORNAČE 

 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 1. Gospodarstvo 
4. Okolje in okoljska infrastruktura 

Ukrep RRP (št. in naziv): 1.3  Razvoj turističnih storitev 
4.6  Upravljanje z obalnim območjem 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni program 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih  
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 
 

Splošni cilji projekta: - Ureditev območja med Piranom in vstopom v turistični kompleks Bernardin. 
- Izvedba zaščite obalnega območja, ki je pod močnim vplivom delovanja morja.  
- Prenova obstoječe turistične infrastrukture, ki jo turisti že sedaj množično 

uporabljajo. 

Specifični cilji - Izgradnja 145  m podpornega zidu s skalometom ob promenadi med 
hotelskim kompleksom Bernardin in mestom Piran. 
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projekta: - Ureditev promenade, ki vključuje tudi hortikulturno ureditev na območju 
izza saniranega obalnega zidu. 

- Ureditev povezovalne kolesarske poti v dolžini 500 m. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Št. turističnih nočitev: 
- začetna vrednost pred izvedbo operacije: 1.372.806 (št. nočitev v 

občini Piran v letu 2012; vir: SURS in TZ Portorož) 
-  načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije: 1.373.000 

 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Dolžina novozgrajene kolesarske steze: 
- začetna vrednost pred izvedbo operacije: 0 m 
- načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 500 m 

 
Dolžina novozgrajenega podpornega zidu s skalometom ob promenadi :  

- začetna vrednost pred izvedbo operacije: 0  
- načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 145 m 

 

Ciljna(-e) skupina(-e): Lokalno prebivalstvo, turisti 

 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
 
 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
 
Upravičenec projektnega predloga je Občina Piran kot lastnica zemljišča predmetnega obalnega območja, ki se 
nahaja ob priljubljenem turističnem kompleksu Bernardin, ki nudi gostom visoko standardne namestitve. Po 
zemljišču poteka priljubljena sprehajalna pot med Portorožem in Piranom, ki jo uporabljajo lokalni prebivalci in 
turisti. Po njem se vozijo tudi kolesarji, vendar kolesarska pot na tem delu ni urejena. Območje je tik ob morju, 
zato so močni valovi ob neurjih postopoma uničevali obalni podporni zid. Neurje leta 2013 pa je dokončno uničilo 
150 m zidu in del sprehajalne ploščadi nad njim. Hoja in kolesarjenje po tem delu sta zato zelo nevarna.  Ob 
sprehajališču je več gostinskih lokalov, ki pa so po neurju morali umakniti zunanje mize, saj so tla poškodovana.  
Občina kot lastnica obalnega zemljišča je takoj pristopila k naročilu projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, ki je v zaključni fazi izdelave (pridobitev nekaterih soglasij). 
Sprehajalna ploščad bo po izvedbi investicije sanirana in ne bo več ogrožala mimoidočih. Turistično infrastrukturo 
se bo nadgradilo s kolesarsko potjo, ki se sedaj zaključi pod hotelskim kompleksom Bernardin in se proti Piranu 
nadaljuje po cesti.  
Primeren izgled omenjenega dela sprehajalne poti je pomemben tudi za samo zgodovinsko mesto Piran, ker gre 
za glavno sprehajalno pot med Portorožem in Piranom, ki je vse leto precej obiskana. Kraj, na katerem je 
predvidena investicija, je tudi na območju arheološkega najdišča.   
Večja atraktivnost območja bo posredno vplivala na odpiranje novih delovnih mest, saj bodo gostinski lokali bolje 
obiskani.  
Lepši izgled navedenega dela turistično najbolj razvite občine v državi s preko 1,3 milijona turističnih nočitev bo 
prispeval tudi k večji atraktivnosti širšega območja. Del novozgrajene kolesarske poti bo na trasi, ki Piran 
povezuje s kolesarsko potjo Parenzano. Ta poteka skozi Portorož in se nadaljuje proti Sečovljam. Na odseku 
Piran – Parenzana pa kolesarska pot ni v celoti vzpostavljena. Z njeno postopno ureditvijo bi v piransko mestno 
jedro privabili več kolesarskih turistov, ki bi se odločili obiskati slovensko Istro.  
Ne gre spregledati dejstva, da občina urejuje obalno območje zaradi vpliva morja, ki je v lasti države. 
 

 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):: 

 

 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – 
regijski (medregionalni) projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v 

razpisni dokumentaciji): 

-  

 
 
 
 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Piran Piran, Portorož 

 
 
 
  

Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Sanacija obalnega zidu in skalometa   

2. Izvedba promenade   

3. Izvedba kolesarske poti   

4. Hortikulturna ureditev   

   

SKUPAJ (brez DDV) 690.000,00  

   

SKUPAJ stroški: 850.000,00 
(z DDV) 

(sept. 2014 – 
marec 2015) 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
 
 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

OBČINA PIRAN  106.480,00 157.530,00 264.010,00 31,06 

      

…      

sredstva EU (ESRR)  236.340,00 349.650,00 585.990,00 68,94 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih  342.820,00 507.180,00 850.000,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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             Obrazec št. 5 

 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         

Zap. št. projekta: 10 

Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
 

 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA SEŽANA 

Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 
kjer je to relevantno) 

  

Naziv projekta: KOMUNALNA OPREMA »UN US 12-VAS IN PUP VAS« V SEŽANI 

 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 2. Infrastruktura za trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): 4.2. Učinkovite javne storitve (odpadne vode, pitna voda, 
odpadki) 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 

Splošni cilji projekta: Rekonstrukcija, oziroma prestavitev vseh neustreznih, dotrajanih komunalnih 
vodov, ki potekajo povsod tam, kjer bo zgrajena nova fekalna ter meteorna 
kanalizacija, oziroma bo izvedeno novo vodovodno omrežje v predelu t.i. stare vasi 
v mestu Sežana. S tem se bo zaokrožilo izgradnjo kanalizacijskega omrežja v 
mestu Sežana. Novozgrajena kanalizacija se bo priključila na obstoječo in delujočo 
centralno čistilno napravo v Sežani.  
.  
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Specifični cilji 
projekta: 

Zagotovitev kvalitetnega odvajanja in čiščenja fekalnih voda, izboljšanje učinka 
čiščenja, zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,  
sanacija virov onesnaževanja iz naselij. 

  

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Št. prebivalcev, priključenih na kanalizacijski sistem: 234.  
To so prebivalci predela stare vasi v Sežani, ki bodo priključeni tudi na 
delujočo čistilno napravo Sežana.  

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Izvedena bo izgradnja 1.800 m fekalne kanalizacije, 1.100 m  meteorne 
kanalizacije, ter 2.270 m vodovodnega omrežja. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci Sežane 

 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

Mesto Sežana z okolico ima delno urejeno komunalno infrastrukturo. Komunalni vodi v delu 
mesta, poimenovanem stara vas, so zastareli in dotrajani. Posebej pereč je iztok fekalnih 
odplak v podzemlje kraškega terena, kar predstavlja velik problem onesnaženja podzemnih 
voda, ne le na območju Sežane, temveč celotnega Krasa in regije. Trenutno so stanovanjski 
objekti v stari vasi z zastarelo komunalno infrastrukturo priključeni na greznice, ki so v večini 
primerov izvedene kot pretočni sistemi. Priključitev teh objektov na novo komunalno 
infrastrukturo in čistilno napravo bo odpravila nenadzorovano odtekanje fekalnih odplak. K 
razbremenitvi onesnaževanja podzemnih voda bosta pripomogla tudi zajetje površinskih – 
meteornih voda in njihovo čiščenje preko na novo postavljenih maščobo lovilcev. Novo 
zgrajena kanalizacijska infrastruktura bo priključena na obstoječo in že delujočo centralno 
čistilno napravo Sežana. Izvedba načrtovane investicije bo zaokrožila opremljenost mesta 
Sežana s sodobno komunalno infrastrukturo, skladno z zahtevami EU. Investicija bo 
pripomogla k izboljšanju kakovosti podzemnih voda na Krasu, ki je zaradi sestave tal posebej 
občutljivo območje. To pa bo pozitivno vplivalo na podzemne vode v celi regiji.  
Predvidena je tudi gradnja oz. rekonstrukcija vodovodnega omrežja, ki je v tem delu Sežane 
prav tako dotrajano. Zaradi tega prihaja do motenj pri oskrbi z vodo, prisotne pa so tudi 
vodne izgube. Novo oz. obnovljeno vodovodno omrežje bo prispevalo k večji varnosti dobave 
pitne vode ter zagotovilo požarno varnost celotnega območja pozidave.  
 
Realizacija projekta bo obenem pripomogla k izpolnitvi zahteve OP odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode po kateri morajo biti aglomeracije med 2.000 in 10.000 PE 
opremljene z javno kanalizacijo do 31. 12. 2015. Regija sicer ne bo izpolnila te zahteve. 
Projekt je skladen tudi z drugim glavnim ciljem RRP 2007-2013, po katerem naj bi regija do 
konca leta 2013 zaključila vzpostavljanje osnovne okoljske infrastrukture. 
 

 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 

-  

 



 

REPUBLIKA SLOVENIJA   
   
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
IN TEHNOLOGIJO 

 

 

 39 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):: 

 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – 
regijski (medregionalni) projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v 

razpisni dokumentaciji): 

 

  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Sežana Sežana 

 
 

Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni neto 
stroški  tekoče 
cene (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Komunalna oprema  Stara vas na območju 
tranzitnega vodovoda 

876.005,58 2014-2015 

2. Komunalna oprema  Stara vas na območju  
pod in nad tranzitnim vodovodom 

1.860.741,35 2014-2015 

3. Prestavitev  nizkonapetostnega omrežja na 
novo lokacijo zaradi izgradnje kanalizacije   

226.640,48 2014-2015 

4. strokovni nadzor gradnje                       
70.665,00 

2014-2015 

5. izdelava investicijske dokumentacije 4.090,00 2014-1205 

6. informiranje javnosti 15.142,50 2014- 2015 

7.    

SKUPAJ stroški: 3.053.284,91  
(Tabelo po potrebi razširite)   

 
Finančni načrt (v EUR,neto): 
 

Viri sredstev (tekoče 
cene) 

leto 2013 
(in pred tem) 

leto 2014 leto 2015 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 227.151,01 230.841,73 457.992,74 15,0% 

partner 1  0 0 0  

partner 2  0 0 0  

…  0 0 0  

sredstva EU (ESRR)  1.287.189,07 1.308.103,10 2.595.292,17 85,0% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

 0 0 0  

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

 0 0 0  

SKUPAJ po letih  1.514.340,08 1.538.944,83 3.053.284,91 100,0% 

 
(Tabelo po potrebi razširite)  

 
Opomba: predračunska vrednost ne vsebuje DDV. 
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             Obrazec št. 5 

 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         

Zap. št. projekta: 11 

Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Izola 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Tlakovanje obale in rekonstrukcija ceste Sončno nabrežje v Izoli 

 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): znanje in tehnološki razvoj za razvoj gospodarstva 

Ukrep RRP (št. in naziv): 1. gospodarstvo 
1.3. razvoj turističnih storitev 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 

Splošni cilji projekta:  zmanjšati možnost izliva onesnaženih voda v podtalnico in morje, 

 zagotoviti urejene sanitarno tehnične pogoje in s tem zdrave pogoje 
bivanja v obravnavanem območju, 

 izboljšati kakovost okolja in podobo turistične občine – zagotoviti nadaljnji 
razvoj turizma v občini. 

Specifični cilji 
projekta: 

 preurediti ulico Sončno nabrežje s tlakovanjem ploščadi za pešce in 
ureditvijo ustrezne meteorne kanalizacije, 
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 prestaviti obstoječa parkirna mesta, 

 delno postaviti novo javno razsvetljavo (večji del obstoječih kandelabrov je 
dotrajanih in se jih zamenja z novimi, ki se estetsko skladajo z nekaterimi, 
ki že stojijo), 

 prilagoditi niveleto ceste novim razmeram (višja kota na obalnem pasu) 
zaradi slabega odvodnjavanja in urediti zelene površine med cesto in 
obalnim pasom, 

 izgraditi meteorno kanalizacijo na obravnavanem območju s črpališčem in 
bazenom padavinske vode, 

 rekonstruirati cestišče Sončnega nabrežja kot edine prometne poti do 
zahodnega dela izolskega polotoka (za prebivalce, gospodarske subjekte 
in obiskovalce), 

 rekonstruirati vodovodno napeljavo, fekalno in meteorno kanalizacijo na 
območju posega (zaradi dotrajanosti) in ločitev sedaj mešanega sistema 
odvajanja fekalnih in meteornih voda, ki ni v skladu z evropskimi 
direktivami, 

 zmanjšati nevarnost možnosti poplavljanja nižje ležečih predelov ob 
močnejših nalivih. 

 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Število operacij, izvedenih v urbanih območjih:  
- začetna vrednost: 0,  
- načrtovana vrednost po zaključku operacije: 1.   

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

 Št. obnovljenih ulic v mestnem območju:  
- začetna vrednost: 0, 
- načrtovana vrednost po zaključku operacije: 1.   

 

Površina tlakovanega območja:  
- začetna vrednost: 0, 
- načrtovana vrednost tlakovanega območja po zaključku operacije: 

907 m2  

Ciljna(-e) skupina(-e): lokalno prebivalstvo, turisti 

 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
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vsebinsko področje 
Konec leta 2009 je bila v Izoli zaključena I. faza investicije v rekonstrukcijo območja Sončnega 
nabrežja. Ta je zajemala dvig obalnega zidu na koto +1,45 m.n.v in tlakovanje obalnega pasu v 
promenado z najvišjo točko na koti +1,64 m.n.v ter postavitev talne javne razsvetljave. V tej fazi je bilo 
izvedeno odvodnjavanje ceste, ki pa ni optimalno zaradi višje kote tlakovanega pasu (voda odteka 
prepočasi).  
 
Preostali del Sončnega nabrežja v dolžini 228 m, po izvedbi I. faze, ostaja nespremenjen. Cesta in 
pločnik sta v zelo slabem stanju. Zaradi večkratnih prekopavanj ceste in preobremenitev slabo 
nosilnega zgornjega ustroja, je vozišče dotrajano in posedeno, tako da ob deževju nastajajo večje 
luže. Zaradi tlakovanja obalnega pasu na višjo koto, je niveleta ceste sedaj neprimerna in jo je 
potrebno prilagoditi novim razmeram. Na razširjenem delu Sončnega nabrežja potekata pločnik in 
vzporedna cesta, na kateri je urejeno bočno parkiranje avtomobilov, ob cesti pa je urejena širša 
zelenica. Zaradi premajhne širine vzporedne ceste je bočno parkiranje in vožnja mimo parkiranih vozil 
zelo otežena. Sedanja ureditev je vsekakor neracionalna. Dve cesti in tri pločnike je smotrno 
preoblikovati v eno cesto z dvojno ploščadjo za pešce. 
 

V vozišču ceste Sončno nabrežje poteka kanalizacijski zbiralnik, ki odvaja odpadno komunalno vodo 

in delno tudi padavinsko vodo s širšega zahodnega območja mesta na centralno črpališče 

kanalizacijskega sistema mesta. Na kanalizacijski zbiralnik so priključeni zbirni kanali mešanega 

sistema iz stranskih ulic (Skladiščne, Ribiške in Istrske ulice ter Ulice ob Stolpu) in fekalni kanali iz 

Gasilske ulice, na katere je vezana tudi fekalna kanalizacija iz Ljubljanske in Koprske ulice.  

Cesto Sončno nabrežje prečka obstoječi zbirni meteorni kanal, ki preko Gasilske ulice odvaja 

padavinske vode iz Ljubljanske in Koprske ulice v priobalno morje. Zbirni meteorni kanal Gasilske 

ulice je na svojem končnem odseku z iztokom v morje izveden v profilu kanala AC fi 500mm.  

 

Pri osekah in nizkih plimah morja je odtok padavinske vode v morje gravitacijski. Pri visokih plimah 

nad 1,0-1,2 m.n.v. (povratna doba 5 in več let) gravitacijski odtok vode v morje po zbirnem meteornem 

kanalu ni možen. Voda se lahko dvigne na površino, kjer se bo zadrževala. Glede na intenziteto in 

trajanje naliva bo prihajalo do večjih ali manjših poplav na relativno nizko ležečih mestnih površinah 

severno od rekonstruirane obale.  

Na površini, ki se bo urejala v sklopu investicije, je zaradi dotrajanosti treba rekonstruirati obstoječo 

vodovodno napeljavo, fekalno kanalizacijo, meteorno kanalizacijo objektov in projektirati novo 

meteorno kanalizacijo odpadne padavinske vode ter ločiti kanalizacijske kanale, ki trenutno potekajo v 

mešanem sistemu. 

 
Investicija bo prispevala k večji atraktivnosti mestnega jedra Izole. Izvedba investicije ne bo imela 
direktnega vpliva na možnosti trženja, tudi komunalne infrastrukture ne. Ta je na območju že zgrajena, 
gospodinjstva so nanjo že priključena, investicija predvideva le izboljšanje komunalne infrastrukture. 
 
Posredno bo investicija vplivala na boljše možnosti trženja Izole kot turistične destinacije. Navedeno 
investicijo, ki je širšega družbenega pomena, je treba razumeti kot neprofitno naložbo v  javno 
okoljsko infrastrukturo, katere prvenstven cilj je povečanje atraktivnosti mestnega jedra Izole. 
 
Med neposredne uporabnike lahko štejemo prebivalce naselja, ki bodo odslej živeli v bolj urejenem in 
zdravem okolju (urejena komunalna infrastruktura). Posredni uporabniki bodo vsi turisti in obiskovalci, 
ki bodo začeli obiskovati izolsko mestno jedro. 
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upravičenec 
OBČINA IZOLA 
 
 

aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 
 

Investicija predvideva celostno ureditev območja ob ulici Sončno nabrežje, ki predstavlja II. fazo 
načrta ureditve tega območja. Leta 2009 je bil urejen obalni pas, II. del investicije, ki ga obravnava ta 
dokument, pa zajema: 
 

 ureditev zgornjega ustroja ceste (dolžina: 228 m), 

 tlakovanje površin (površina: 907 m2) in ureditev zelenic,   

 ureditev prometne signalizacije, 

 izvedba meteorne kanalizacije - delno nova, delno rekonstrukcija in ločitev iz mešanega 
sistema (dolžina: 366 m), 

 izvedba fekalne kanalizacije – ločitev iz mešanega sistema (dolžina: 167 m), 

 rekonstrukcija vodovodnega omrežja (dolžina: 234 m), 

 postavitev javne razsvetljave (4 kandelabrov). 
 
 

 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 

 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):: 

 

 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – 
regijski (medregionalni) projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v 

razpisni dokumentaciji): 

 

 
 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
Izola Izola: mesto 

 
  

Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt  
(od-do) 

1. Izvedba javnega naročila za izbor 
izvajalca GOI del  

0,00 29.11.2013 -16.12.2013 

2. Izvedba postopka zbiranja ponudb za 
izbor izvajalca strokovnega nadzora in 
izbor 

7.573,47 27.12.2013 – 8.1.2014 

3. Izbor izvajalca in podpis pogodb  GOI 0,00 8.1.2014 
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Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt  
(od-do) 

4. Izvedba GOI  
- VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA IN TLAKOVANJE 
             Voziščna konstr. 
             Tlakovanje  
- METEORNA KANALIZACIJA 
- FEKALNA KANALIZACIJA 
- VODOVODNO OMREŽJE  
- JAVNA RAZSVETLJAVA 

946.684,83       
495.592,17 
281.922,42 
213.669,75 
200.729,37 
100.975,86 
109.112,59 
40.274,83 

  

5. Izdelava poročila o izvajanju / 1.5.2014 -15.5.2014 

6. Izdelava PID / 1.5.2014 -20.5.2014 

7. Izvedba tehničnega pregled 0,00 15.5.2014 

8. Odprava pomanjkljivosti 0,00 15.5.2014 - 25.5.2014 

9. Pridobitev uporabnega dovoljenja 0,00 5.6.2014 

10. Primopredaja objekta 0,00 15.6.2014 

SKUPAJ stroški: 954.258,30  
(Tabelo po potrebi razširite) 

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Izola / 696.898,44 / 696.898,44 73,03 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU (ESRR) 
 

2.) Izvedba postopka zbiranja 
ponudb za izbor izvajalca 
strokovnega nadzora in izbor 
 
4.) Izvedba GOI  
 
- VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA IN 
TLAKOVANJE 

            Voziščna konstr. 
            Tlakovanje  
 

- METEORNA KANALIZACIJA 
 

- FEKALNA KANALIZACIJA 
 

- VODOVODNO OMREŽJE  
 

- JAVNA RAZSVETLJAVA 

 

 
 
 

1.758,87 

 
 

255,600,99 
 
 

0,00 
148.868,27 

 
26.829,25 

 
37.023,97 

 
25.762,70 

 
17.116,80 

 
257.359,86 

 
 26,97 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva (navedite): 
________- 

     

SKUPAJ po letih  954.258,30  954.258,30 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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  Obrazec št. 4 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA 
RAZVOJNEGA PROGRAMA REGIJE 

                                                 
 
Zap. št. projekta: 12 

Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se 

označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Izola 

Sodelujoči partnerji v projektu: Mestna občina Koper, Občina Sežana, RRC Koper – RRA Južna 
Primorska 

 

Naziv projekta: Regijske kolesarske povezave 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 1. gospodarstvo 

Ukrep RRP (št. in naziv): 1. razvoj turističnih storitev 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 

Splošni cilji projekta: - izpopolniti glavno regijsko kolesarsko traso s kolesarskimi potmi 
- povečati turistično privlačnost regije za kolesarski turizem 
- spodbujati lokalno prebivalstvo k uporabi okolju prijaznih prevoznih 

sredstev 
- spodbujati uporabo kolesa pri dnevnih migracijah 
- prispevati k zmanjšanju onesnaževanja okolja 
- promovirati trajnostno mobilnost 

Specifični cilji 
projekta: 

- zgraditi nekaj manjkajočih odsekov kolesarskih poti na glavni kolesarski 
trasi Adriabike, ki povezuje Kras in slovensko Istro z Goriško, Hrvaško in 
Italijo 
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- zgraditi nekaj navezav na glavno regijsko kolesarsko traso Adriabike  
- izboljšati varnost kolesarjev v prometu  
- izboljšati promocijo regije kot kolesarske turistične destinacije 

 
Mestna občina Koper: izgradnja dveh odsekov kolesarskih poti: Guci – Vanganel in 
odsek ob avtobusni postaji Koper  
 
Občina Izola: Ureditev 4 odsekov kolesarskih poti v mestu: Povezava krožišče 
Jadranka – krožišče pri OŠ Vojke Šmuc, dokončanje povezave kolesarske poti od 
krožišča Simonov zaliv do ceste A, povezava kolesarskih poti med Prešernovo 
cesto in cesto A, povezava kolesarskih poti od krožišča pri OŠ Vojka Šmuc do 
obstoječe navezave na kolesarsko pot ob Prešernovi. 
 
Občina Sežana: ureditev odsekov kolesarskih poti na območju občine Sežana (pod 
vznožjem hriba Tabor) 
 
RRA: vodenje in promocija projekta: ureditev spletne strani, priprava promocijskega 
materiala.  
 

 -  

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

- povečanje skupnega števila turističnih nočitev v treh občinah za 60  
- začetne vrednosti - št. turističnih nočitev v letu 2012: 

o Izola: 320.941 (vir: TIC Izola) 
o Mestna občina Koper: 98.467 (vir: TIC Koper) 
o Sežana: 64.479 (vir: TIC Sežana) 
SKUPAJ: 483.887 

 
- načrtovana skupna vrednost 2 leti po zaključku projekta: 483.947 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

- Občina Izola: ureditev 1.280 m kolesarskih poti 
- Mestna občina Koper: izgradnja odseka kolesarske poti Guci – 

Vanganel v izmeri 430 m ter odseka ob avtobusni postaji Koper v 
izmeri 229,21 m.  

- Občina Sežana: ureditev odsekov kolesarskih poti v skupni dolžini 
cca. 960 m na območju občine Sežana (pod vznožjem hriba Tabor)   

Ciljna(-e) skupina(-e): lokalno prebivalstvo, turisti 

  
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 
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vsebinsko področje:  
Vsebinska področja obsegajo javno infrastrukturo v turističnih območjih, trajnostno mobilnost, 
varovanje okolja in izboljšanje prometne varnosti. Na območju Krasa, slovenske Istre in Brkinov se 
vzpostavlja kolesarska mreža, ki bo povezala občine v regiji in se navezala na kolesarske povezave v 
sosednji Hrvaški in Italiji ter na evropsko kolesarsko mrežo EuroVelo (čez regijo potekata 
Mediteranska pot – EuroVelo št. 8 in Jantarna pot – EuroVelo št. 9). V okviru strateškega projekta 
Čezmejne intermodalne kolesarske povezave INTER BIKE, Programa čezmejnega sodelovanja SI-IT 
2007-2013, ki se bo zaključil v letu 2015, je bil oblikovan predlog kolesarske povezave Gorenjske, 
Severne in Južne Primorske z Italijo, poimenovane Adriabike. Trasa poteka od Kranjske Gore čez 
Bled in Posočje v Novo Gorico, čez Kras in slovensko Istro na slovenski strani ter mimo Trsta, Benetk 
in Ferrare do Ravenne na italijanski strani. V okviru Inter Bikea se je popisalo obstoječe in načrtovane 
kolesarske povezave na projektnem območju ter pripravilo predlog t.im. glavne kolesarske trase 
Adriabike, ki povezuje celotno območje. Adriabike pride v Obalno-kraško regijo v naselju Škrbina in se 
nadaljuje skozi naslednje kraje: Komen, Sežana, Lipica, Divača, Kozina, Koper, Izola, Portorož, Piran, 
Sečovlje (mejni prehod), nazaj do Kopra, MP Škofije – vstop v Italijo. Trasa je speljana po kolesarskih 
poteh, kjer je to možno, sicer pa po manj prometnih javnih cestah.  
 
Občine v regiji načrtujejo investicije v kolesarsko infrastrukturo na trasi Adriabike oz. na navezavah 
nanjo v programskem obdobju 2014-2020. Nekatere izmed teh investicij bodo Občine Izola, Koper in 
Sežana izvedle v okviru projekta Regijske kolesarske povezave. Investicije v slovenski Istri bodo 
potekale po trasi že vzpostavljene Poti zdravja in prijateljstva Parenzana (proga nekdanje ozkotirne 
železnice med Trstom in Porečem), po kateri poteka tudi trasa Adriabike. Z izgradnjo odsekov v 
izolskem mestnem jedru bo Parenzana speljana skozi mesto, saj ga je sedaj obšla. Ena od investicij 
Mestne občine Koper poteka po Parenzani, druga (odsek Guci – Vanganel) pa se nanjo navezuje. 
Investicije Občine Sežana se navezujejo na traso Adriabike.  
 
Z vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture bodo dani osnovni pogoji lokalnim ponudnikom za oblikovanje 
storitev za kolesarske turiste. Ponudba za to skupino turistov je v regiji namreč zelo slabo razvita. 
Regija bi z ustrezno ponudbo lahko postala zanimiva kolesarska destinacija. Povečalo bi se število 
obiskov kolesarskih turistov ter število nočitev te ciljne skupine.  
 
Vzpostavljena kolesarska infrastruktura bo obenem spodbuda lokalnemu prebivalstvu, predvsem v 
mestih slovenske Istre, k uporabi kolesa kot prevoznega sredstva za dnevne migracije. Prav obalni 
pas je namreč močno obremenjen z motornim prometom v času prometnih konic vse leto, še posebej 
pa med poletno turistično sezono. Večja uporaba koles za dnevne poti bi pripomogla k zmanjšanju 
obremenjenosti cest, parkirišč in onesnaževanja okolja.  
 
Predvidene investicije bodo izboljšale tudi prometno varnost. Kolesarji na odseku Guci - Vanganel v 
Kopru se sedaj vozijo po prometni lokalni cesti, na kateri so prometne nesreče zaradi prevelike hitrosti 
pogoste, tudi s smrtnim izidom.  
 
Število upravičencev:  
Mestna občina Koper, občini Izola in Sežana, RRC Koper – RRA Južna Primorska.  
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Aktivnosti:  
 
Občina Izola - vodilni partner: priprava prijave, vodenje projekta, koordinacija dela partnerjev, 
spremljanje izvajanja aktivnosti in poročanje, investicijska dela za svoje območje: izdelava DIIP, 
izdelava projektne dokumentacije, izvedba javnega naročila za investicije na območju občine, 
gradbeno-obrtniška dela, prometna ureditev, investicijski inženiring in nadzor. V izolskem mestnem 
jedru bo po zaključku aktivnosti vzpostavljena mreža kolesarskih poti, ki je sedaj ni (urejeni so le 
posamezni odseki). Trasi Parenzane in Adriabikea bosta poslej potekali skozi mestno jedro, saj sta ga 
sedaj zaobšli. Kolesarje, ki se bodo iz Kopra ali Portoroža pripeljali do Izole, bodo urejene kolesarske 
poti popeljale v mesto.  
 
Mestna občina Koper: izdelava DIIP, izvedba javnega naročila za investicije na območju občine, 
izvedba gradbeno obrtniških in investicijskih del, gradbeni nadzor. Investicija ob avtobusni postaji je na 
trasah Parenzane in Adriabike, odsek Guci – Vanganel, pa je navezava zaledja Kopra na obe 
omenjeni glavni trasi. 
 
Občina Sežana: izdelava geodetskega posnetka in PZI, izvedba javnega naročila za investicije na 
območju občine, ureditev posameznih odsekov kolesarskih poti pod vznožjem hriba Tabor (odstranitev 
samonikle vegetacije, odvodnjavanje, popravilo nevarnih suhozidov, drobljenje in dodajanje veziva 
itd.), nadzor nad izvedbo del. Investicije predstavljajo navezavo na traso Adriabike. Kolesarja popeljejo 
na hrib Tabor, ki se dviguje nad Sežano in je priljubljena izletniška točka.   
 
RRA: vodenje in promocija projekta: ureditev spletne strani in priprava promocijskega materiala.  
 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):: 
 

 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – 
regijski (medregionalni) projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v 

razpisni dokumentaciji): 

-  

 

 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
Mestna občina Koper, Izola, Sežana Izola: mesto, Livade, Jagodje 

Koper: mesto Koper, Vanganel 
Sežana: pod vznožjem hriba Tabor  
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Aktivnosti projekta   
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 
partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

Občina Izola 
- Izdelava DIIP-a 
- Izvedba javnih naročil 
- Izbor izvajalca in podpis pogodb 
- GOI Povezava krožišče Jadranka – krožišče 

pri OŠ Vojke Šmuc  
- GOI dokončanje povezave kolesarske poti 

od krožišča Simonov zaliv do ceste A  
- GOI povezava kolesarskih poti med 

Prešernovo cesto in cesto A  
- GOI povezava kolesarskih poti od krožišča 

pri OŠ Vojka Šmuc do obstoječe navezave 
na kolesarsko pot ob Prešernovi 

 
skupaj (z DDV) 

 
2.976,80 

0,00 
0,00 

 
244.000,00 

 
109.800,00 

 
24.400,00 

 
104.920,00 

 
 

486.096,80 

 
januar – februar 2014 
februar – april 2014 
februar – junij  2014 
 
april – maj  2014 
 
marec 2014 
 
maj 2014 
 
maj – junij 2014 

Mestna občina Koper 
- izdelava DIIP in  
- izvedba javnega naročila  
- izbor izvajalca in pogodba o izvedbi del 
- izdelava novelacije DIIP 
- GOI dela ob avtobusni postaji Koper 
- GOI dela odsek Guci – Vanganel 
- gradbeni nadzor 

 
skupaj (z DDV) 

 
2.440,00 

0,00 
0,00 

610,00 
32.673,41 
59.823,54 
1.403,60 

 
96.950,55 

 
Januar 2014 
Jan. – feb. 2014 
Feb. – mar. 2014 
April 2014 
Apr. – jun. 2014 
Apr. – jun. 2014 
Apr. – jun. 2014 

Sežana   
- izdelava geodetskega posnetka in PZI     
- ureditev posameznih odsekov kolesarskih 

poti cca. 960 m na hrib Tabor (izvedba 
javnega naročila, odstranitev samonikle 
vegetacije, odvodnjavanje, popravilo 
nevarnih suhozidov, drobljenje in dodajanje 
veziva ipd),  

- nadzor nad izvedbo del    
skupaj (z DDV)         

 
6.300,00 

64.183,81 
 

 
 
 

 
1.283,67 

71.767,48 

 
2014 

RRA 
- vodenje projekta 
- promocija  
skupaj (z DDV) 

 
8.000,00 

10.000,00 
18.000,00 

 
2014-2015 
2014-2015 

SKUPAJ stroški: 672.814,83  
(Tabelo po potrebi razširite) 
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 
(in pred 

tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Nosilka: Občina Izola   147.422,80 0,00 147.422,80  30,33 

Mestna občina Koper    31.528,03 0,00 31.528,03 32,52 

Sežana  
lastna sredstva  
DDV (100%) 
Ureditev poti (15%) 

 
 

12.941,68 
8.823,87 

 
0,00 
0,00 

 
12.941,68 

8.823,87 
30,33 

RRA  1.213,11 4.245,91 5.459,02 30,33 

sredstva EU (ESRR) 

 IZ     338.674,00 
MOK  65.422,52 
SEŽ.  50.001,93 
RRA    2.786,89 
 
Σ      456.885,34 

IZ            0,00 
MOK       0,00 
SEŽ.       0,00 
RRA 9.754,09 
 
Σ       9.754,09  

IZ           338.674,00 
MOK        65.422,52 
SEŽ.        50.001,93 
RRA         12.540,98 
 
Σ            466.639,43 

69,67 
67,48 
69,67 
69,67 
 
Σ 69,36 

drugi javni viri 
(navedite): _________ 

 
    

zasebna sredstva 
(navedite): ________ 

 
    

SKUPAJ 
Izola 
MOK 
Sežana 
RRA 

     
486.096,80 

96.950,55 
71.767,48 

4.000,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 

14.000,00 

 
486.096,80 

96.950,55 
71.767,48 
18.000,00 

 

SKUPAJ po letih  658.814,83 14.000,00 672.814,83 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 

 

 

 

 


