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1. POROČILO O IZVAJANJU REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 

PROGRAMA JUŽNE PRIMORSKE 2007-2013  
 

 

Glavna cilja regije do leta 2013 sta bila povečanje gospodarske moči 

in ureditev osnovne okoljske infrastrukture. Cilja naj bi dosegli s 13 ukrepi 

v okviru štirih programov: gospodarstvo; človeški viri; podeželje, 

kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo; okolje in okoljska infrastruktura.  

 

Dolgoročna cilja regije sta bila:  

1. Do konca leta 2013 povečati dodano vrednost na prebivalca na 

20.000 EUR in tako zmanjšati zaostanek za sosednjo Furlanijo-

Julijsko krajino.  

2. Do konca leta 2013 dokončati vzpostavljanje osnovne okoljske 

infrastrukture za ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo in trajnostno mobilnost.  

 

 

1.1. Doseganje ključnih kazalnikov 

 

 

Glavni prioriteti Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 

2007-2013 (RRP) sta bili:  

o znanje in tehnološki razvoj za razvoj gospodarstva in  

o infrastruktura za trajnostni razvoj.  

 

Bili sta deloma doseženi. Prvi cilj, povečanje ustvarjene dodane 

vrednosti v regiji merjeno z bruto dodano vrednostjo na prebivalca, je 

bil v določeni meri dosežen. Iz primerjave razpoložljivih statističnih 

podatkov za leti 2006 in 2011 je razvidno, da je Obalno-kraška regija 

povečala BDP na prebivalca v tem obdobju (v tekočih cenah) za 20 

odstotkov (s 15.747 eur na 18.838 eur). Rast je bila za šest odstotnih točk 

večja kot na ravni Slovenije in za šestnajst odstotnih točk večja kot v 

Furlaniji-Julijski krajini. Regiji je uspelo nekoliko zmanjšati zaostanek za 

sosednjo italijansko deželo, saj je Obalno-kraška statistična regija leta 

2006 dosegala 55,6 odstotka BDP na prebivalca Furlanije–Julijske 

krajine, v letu 2011 pa je dosegla 64,1 odstotka. 

 

V okviru druge prioritete je bil dosežen velik napredek na področju 

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, manjši pa na 

področjih infrastrukture za ravnanje z odpadki, oskrbe s pitno vodo in 

vzpostavljanja trajnostne mobilnosti. 
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Med pomembnejšimi izvedenimi projekti gospodarske infrastrukture gre 

izpostaviti zaključek gradnje treh obrtnih con v regiji na obrobju Kopra, 

v Hrpeljah in Divači. Sežanski Inkubator ter Univerzitetni razvojni center 

in inkubator Primorske v Kopru nudita novim podjetjem podjetniško 

svetovanje in poslovne prostore. Pripravljena je bila projektna in 

tehnična dokumentacija za Tehnološki park slovenske Istre, ki naj bi 

zrasel na obrobju Kopra. Univerza na Primorskem spodbuja 

povezovanje akademske ravni z gospodarstvom. V okviru Univerze je 

akreditiranih preko 100 študijskih programov. Ljudske univerze izvajajo 

programe vseživljenjskega učenja in programe za marginalizirane 

skupine. Regijska štipendijska shema in štipendijski sklad Univerze na 

Primorskem spodbujata zaposlovanje dijakov in študentov pri izbranih 

delodajalcih v regiji. Potekajo priprave na začetek gradnje 

univerzitetnega kampusa v Izoli in izdelava investicijske dokumentacije 

za študentski kampus v Kopru.  

 

Druga prioriteta RRP spodbuja razvoj na okoljskem področju. Občine so 

delno uresničile cilje vzpostavljanja sistemov odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda. Vse so izvajale investicije na tem področju. Občine so 

gradile ali obnavljale lokalne vodovode. Nerešena ostajajo vprašanja 

infrastrukture za ravnanje z odpadki, oskrbe slovenske Istre s pitno vodo 

in vzpostavitve trajnostne mobilnosti v regiji.  

 

 

1.2. Znanje in tehnološki razvoj za razvoj gospodarstva 

 

V obdobju od leta 2007 so bile v regiji zgrajene tri obrtne cone: Obrtno 

industrijska cona Hrpelje, Poslovna cona Risnik pri Divači, vzpostavljena 

je bila infrastruktura za Gospodarsko obrtno razvojno cono Srmin pri 

Kopru. Pripravljena je bila projektna in tehnična dokumentacija za 

Tehnološki park slovenske Istre, ki naj bi stal na obrobju Kopra. V teku je 

II. faza vzpostavitve Tehnološkega centra občine Piran. V Obalno-kraški 

regiji je bilo v letu 2007 registriranih 7.435 podjetij, v letu 2011 pa 11.613, 

njihovo število se je povečalo za 64 odstotkov. K razvoju podjetništva v 

regiji prispeva garancijska shema, ki ponuja garancije za ugodne 

dolgoročne kredite malim in srednjim podjetjem. Inkubator in Poslovno 

inovacijski center v Sežani nudita podjetjem prostore in infrastrukturo za 

zagon dejavnosti ter ostale podporne storitve. Univerzitetni razvojni 

center in inkubator Primorske spodbuja začetne podjetniške ideje na 

vsakoletnem natečaju Podjetna Primorska, nudi subvencionirano 

uporabo poslovnih prostorov in poslovne opreme novim podjetjem z 

inovativnimi idejami.  

 

Zgrajenih je bilo nekaj pomembnih prometnih infrastrukturnih objektov. 

Začela se je gradnja predora pod Markovcem, ki je del bodoče hitre 

ceste Koper – Izola. V Mestni občini Koper so odprli dostop do Luke 

Koper mimo mesta.  Pripravljen je bil državni lokacijski načrt za hitro 
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cesto na odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto za Piran, v pripravi 

je državni prostorski načrt za hitro cesto Koper–Dragonja. Občine so 

obnovile ali zgradile več lokalnih cest, med katerimi so tudi: cesta do 

bodočega univerzitetnega kampusa v Izoli, odseki Tublje – Brezovica, 

Brezovo Brdo – Rjavče, Brinščica – Tabor v Hrpeljah ter cesta Gračišče – 

Smokvica in obvoznica Hrastovlje v Mestni občini Koper. V Piranu so 

zgradili ceste v obrtni coni v Luciji in obnovili Belokriško cesto. V Sežani 

so obnovili cesto Majcni – Štjak (Vrhe). V Občini Komen so rekonstruirali  

cesto Komen – Škrbina in Gorjansko – Brje pri Komnu.  

 

V zvezi z gradnjo 2. železniškega tira med Koprom in Divačo je bil 

pripravljen državni prostorski načrt. Opravljena je bila modernizacija 

obstoječe železniške proge na tem odseku, ki je vključevala razširitev 

tovorne postaje Sermin. V koprskem pristanišču so podaljšali I. pomol in 

poglobili vplovni kanal v tovorni del pristanišča. Urejen je potniški 

terminal za pristajanje večjih ladij. V letu 2011 je bilo v Kopru privezanih 

doslej največ potniških ladij – 78, na katerih je bilo 108.729 potnikov. 

Leta 2012 je Koper obiskalo 48 ladij. Na Sečoveljskem letališču so 

zabeležili porast potnikov. Njihovo število se je v letu 2010 povečalo za 

54 odstotkov v primerjavi z letom 2007.  

 

Širokopasovno omrežje je delno vzpostavljeno v obalnih občinah. V 

komenski občini je omrežje vzpostavljeno skoraj na celotnem ozemlju. V 

Sežani, Hrpeljah-Kozini in Ilirski Bistrici se je gradnja tega omrežja začela 

v letu 2011.  

 

Obnova starega portoroškega Hotela Palace je ena najpomembnejših 

investicij na področju turizma. V občini Divača so zgradili hotel 

Malovec. Občine so uredile nekaj tematskih oz. pohodnih poti:  Pot 

vodnih zakladov v Divači, Spominsko tigrovsko pot Beka v občini 

Hrpelje-Kozina, poti med Štanjelom, Lukovcem in Kobjeglavo, med 

Brestovico in Cerovljami, med Brjami pri Komnu in Praprotom ter med 

Klariči in Medjo vasjo, na širšem območju Škrbine, urejena je bila krožna 

tematska pot okoli Kobjeglave. Škocjanske jame so uredile sprehajalne 

poti po jami. Urejeni so posamezni deli obalnih promenad v treh mestih 

slovenske Istre. Nadaljevalo se je z urejanjem daljinske kolesarske 

povezave Poti zdravja in prijateljstva Porečanke (Parenzane), urejenih 

je bilo nekaj kolesarskih poti na Krasu. Kolesarsko omrežje, ki bi 

povezovalo vse občine v regiji, ni vzpostavljeno. V koprskem 

Škocjanskem zatoku je bila zgrajena parkovna infrastruktura. Leta 2013 

se je začelo ustanavljanje Regionalne destinacijske organizacije Južne 

Primorske. Kraške občine in razvojne institucije sodelujejo pri strateškem 

projektu Kras – Carso, ki je izhodišče za ustanovitev Geoparka Kras, z 

njim pa naj bi zagotovili tudi trajnostno upravljanje naravnih virov in 

teritorialno kohezijo. Projekt sofinancira Program čezmejnega 

sodelovanja Slovenija – Italija 2007–2013. Mestna občina Koper je 

vzpostavila tematske (kolesarske in pohodniške) poti na svojem 
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območju in jih označila. Istrske občine so vzpostavile turistično 

informacijske točke v zaledju zato, da bi povečale prepoznavnost 

turističnih produktov in storitev na podeželju. Na Krasu so prav tako 

povečali mrežo TIC-ev. Novega so odprli v Dutovljah, v Sežani pa 

Informacijski center Krasa. V zaledju slovenske Istre in na Krasu je bilo 

urejenih več turističnih kmetij s prenočišči. V vasi Truške nad Koprom 

razvijajo eko turizem z nastanitvenimi zmogljivostmi, opremljenimi na 

tradicionalen način. Turistično ponudbo slovenske Istre so obogatili z 

organizacijo izletov v zaledne vasi.   

 

Na področju razvoja človeških virov je Univerza na Primorskem  

(Univerza) akreditirala nove študijske programe, skupaj jih je preko 100. 

Leta 2008 je ustanovila Center za razvoj in prenos znanja, ki spodbuja 

sodelovanje Univerze z gospodarstvom pri skupnih aplikativnih 

raziskovalno-razvojnih projektih, pri prenosu tehnologij ter skupni 

proizvodnji inovativnih izdelkov ali storitev. Center skrbi tudi za 

komercializacijo raziskovalnih dosežkov. V okviru koprske in sežanske 

ljudske univerze deluje Center vseživljenjskega učenja, namenjen 

odraslim, osipnikom in marginaliziranim skupinam. Center za poklicno 

izobraževanje ni zaživel. Ljudski univerzi ter Karierni center Univerze 

izvajata tudi programe za ospinike in marginalizirane skupine ter nudita 

svetovanja pri poklicni orientaciji. Delodajalci lahko pridobijo ustrezne 

kadre s pomočjo regijske štipendijske sheme, ki jo Regionalni razvojni 

center Koper izvaja od leta 2008. Štipendijski sklad Univerze zagotavlja 

študentom možnost opravljanja prakse pri delodajalcih in kasnejšo 

zaposlitev. Leta 2010 je bil izbran izvajalec del za Univerzitetni kampus 

Livade v Izoli, v katerem bosta poleg izobraževalnih prostorov ter 

Centra mediteranskih kultur tudi študentski dom in športna dvorana. 

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za Študentski 

kampus Sonce v Kopru je bila pripravljena leta 2011. V okviru ideje o 

vzpostavitvi Regionalnega čezmejnega centra za design je postala 

Visoka šola za design iz Ljubljane pridružena članica Univerze. 

Dejavnosti Centra mediteranskih kultur se razvijajo pod okriljem 

Znanstveno-raziskovalnega središča.  

 

Na področju vzgoje in izobraževanja je bilo realiziranih nekaj investicij. V 

Tomaju na Krasu sta se v letu 2008 zaključili obnovi podružnične šole in 

vrtca. V Lokvah na Krasu so v letu 2009 obnovili vrtec. V Mestni občini 

Koper so odprli dve novi šoli in en vrtec, zgradili so eno telovadnico, 

obnovili so več vrtcev in šol ter igrišč ob vrtcih. V Sežani in Divači so 

zgradili nova vrtca, zaključena je prenova komenskega vrtca. V 

piranski in koprski občini so odprli domova za starejše občane, v piranski 

občini deluje tudi dnevni center. V sežanski občini so dom prenovili in 

zgradili varovana stanovanja. Kraške občine načrtujejo gradnjo 

skupnega doma za starejše občane v Hrpeljah. V izolski bolnišnici je bila 

vzpostavljena centralna urgentna služba za tri istrske občine. Sežanska 

reševalna postaja obratuje na novi lokaciji. V Dutovljah sta bili zgrajeni 



Izvedbeni načrt RRP Južne Primorske 2013-2015 

april 2014 8 

zdravstvena postaja in lekarna. V Mestni občini Koper in Piranu delujeta 

krizna centra, vse občine v regiji pa so sofinancirale ureditev varne hiše. 

Slovenska Istra še vedno nima mladinskega centra. V regiji je bilo 

obnovljenih ali dokončanih več kulturnih objektov: Škrateljnova 

domačija v Divači, koprsko gledališče, multifunkcijska dvorana v 

sežanskem Kosovelovem domu, obnovljeni so bili zgradba Obalnih 

galerij v Piranu, piranski Pomorski muzej Sergeja Mašere, hrpeljski Kulturni 

dom in večnamenska dvorana Zadružnega doma v Štanjelu. V letu 

2009 je bila prenovljena piranska knjižnica in v okviru obnove kulturne 

dediščine zaključena sanacija obokov pod piransko stolnico. V 

Štanjelskem gradu je bila postavljena stalna zbirka o arhitektu in 

urbanistu Maksu Fabianiju, odprti so bili novi prostori TIC-a in rokodelske 

delavnice ter v Gorjanskem spominska soba Karla Štreklja. Na športnem 

področju so v Kopru obnovili večnamensko dvorano Bonifika, zgradili so 

nov mestni nogometni in atletski stadion, v centru mesta so se začela 

gradbena dela za nov bazen. V Kopru in okolici ter vaseh so uredili več 

športnih igrišč. V Piranu so prenovili mestni stadion. Zgrajeno je bilo 

zunanje večnamensko igrišče v Sečovljah. V celoti je bila obnovljena 

streha večnamenske dvorane v Kobjeglavi. Sežanska občina pridobiva 

projektno dokumentacijo za razširitev športnih tribun na mestnem 

stadionu. V koprski občini so obnovili tri zadružne domove. Urejeno je 

novo obalno zavetišče za živali.  

 

 

1.3. Infrastruktura za trajnostni razvoj 

 

Vse obalno-kraške občine so v obdobju 2007–2013 investirale v obnovo 

sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Za 

aglomeracije Koper, Piran in Izola (z obremenjenostjo več kot 10.000 

PE) je bila dokončana ustrezna infrastruktura. Zgrajena je bila 

kanalizacija in čistilne naprave v manjših aglomeracijah v zaledju 

Kopra, Izole in Pirana ter v Hrpeljah-Kozini, Komnu, Sežani in Divači. 

Aglomeracije z obremenjenostjo med 2.000 in 10.000 PE ne bodo 

opremljene z javno kanalizacijo do konca leta 2015 kot zahteva 

zakonodaja.  

 

Izvedena je bila hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v treh 

občinah slovenske Istre. Pripravljena je bila dokumentacija za izvedbo 

tranzitnega vodovoda Klariči-Rodik in Bistrica-Rodik. Zgrajeni ali 

obnovljeni so bili lokalni vodovodi v občinah Komen, Sežana, Hrpelje-

Kozina, Koper.  

 

V občinah je bil dograjen sistem ločenega zbiranja odpadkov z zbirnimi 

centri, vzpostavljen je bil Center za ravnanje z odpadki (CERO) Sežana 

(z zbirnim centrom, sortirnico, pretovorno postajo in odlagalnimi polji (s 

potrebnim okoljevarstvenim dovoljenjem)). 
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Dopolnjena je bila prometna infrastruktura (zgrajeni sta bili garažni hiši 

pred Piranom in v Kopru). Piranska in koprska občina sta okrepili vlogo 

javnega potniškega prometa (razširili omrežje MPP, nekatera 

postajališča so bila opremljena z elektronskimi zasloni za obveščanje o 

prihodih avtobusov; občina Piran je obnovila vozni park MPP). V vseh 

treh mestih slovenske Istre je bil vzpostavljen sistem izposoje koles. 

Koprski in izolski sistem sta povezana, piranski pa je samostojen.  
 

Deli mestnih jeder v treh mestih slovenske Istre so bili prenovljeni, 

urejene so bile javne površine v Komnu, vaško jedro v Šmarjah, v 

načrtih je prenova središča Sežane. Celovita prostorska ureditev 

obalnega pasu ni pripravljena. V okviru projekta Kras-Carso je bil 

pripravljen Celovit strateški načrt za prostorski razvoj slovenskega Krasa.  

 

Občine so sprejele lokalne energetske koncepte in skladno z 

možnostmi izvajajo identificirane prioritetne projekte. V zadnjem 

obdobju so izvedle več uspešnih projektov energetske sanacije šol, 

vrtcev in drugih javnih objektov (zamenjava kotlov na biomaso v OŠ  

Sečovlje in Sv. Peter, kotlovnica OŠ in ŠD Lucija, Hrvatini, Šmarje), 

energetske sanacije Splošne bolnišnice Izola in Bolnišnice Sežana, treh 

domov za starejše občane (v Dutovljah, Izoli in Kopru). Izvedenih je bilo 

pet projektov stavb v lasti lokalnih skupnosti ter en projekt Univerze.  

 

Na kmetijskem področju so bile vzpostavljene štiri lokalne akcijske 

skupine: LAS Istre, LAS Krasa in Brkinov, LAS – Društvo za razvoj podeželja 

med Snežnikom in Nanosom ter LAS Zgornje Vipavske doline in 

Komenskega Krasa. LAS izvajajo razvojne projekte podeželja. Analiza 

projektov, predvidenih v RRP, je pokazala, da na Krasu še ni urejena 

načrtovana sušilnica za grozdje. Kar zadeva ohranjanje tradicionalnih 

proizvodov so po letu 2007 pridobili status zaščitenega proizvoda 

Kraška jagnjetina, Kraški ovčji sir, Kraški zašink in Kraška panceta. Že 

pred letom 2007 pa so bili zaščiteni Ekstra deviško oljčno olje slovenske 

Istre, Piranska sol, Kraški med, Kraški pršut, Brkinski slivovec, Kraški 

brinjevec, vino Koper, vino Kras in Kraški Teran. Na področju ribištva so v 

piranski in koprski občini uredili ribiška pomola. Leta 2008 so uredili 

ribiško tržnico v Izoli. Ustanovljen je bil Konzorcij Obalne akcijske skupine 

Ribič za prijavo projektov na razpise Evropskega sklada za ribištvo. 
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2. PRIPRAVA IZVEDBENEGA NAČRTA RRP JUŽNE PRIMORSKE 

2013-2015 
 

2.1. Usklajevalne in posvetovalne aktivnosti v regiji 

 

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 

za obdobje 2013-2015 je pripravil Regionalni razvojni center Koper (RRC 

Koper), nosilna organizacija Regionalne razvojne agencije Južna 

Primorska (RRA). IN je pripravljen za območje Obalno-kraške statistične 

regije, ki obsega sedem občin: Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, 

Piran, Sežana in Mestna občina Koper. IN vsebuje prednostne in ostale 

projekte.  

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo Javno 

povabilo za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov 

regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 v Uradnem listu 

RS št. 104, dne 13. 12. 2013 (Javno povabilo). RRA je skladno s tem 

pripravila Javni poziv k predložitvi projektnih predlogov za izvedbeni 

načrt RRP Južne Primorske za obdobje 2013-2015 (Javni poziv) in ga 

objavila na svoji spletni strani. Določila je tudi kriterije za uvrstitev 

projektov v IN. Sledilo je zbiranje projektnih predlogov in nudenje 

pojasnil upravičencem. RRA je že pred objavo Javnega povabila 

začela pripravo skupnega, intraregijskega projekta na temo 

vzpostavljanja kolesarskih povezav v regiji, v sodelovanju z občinami. 

Poizvedovala je o načrtovanih investicijah v kolesarske poti v regiji, 

stopnji njihove pripravljenosti in ocenjenih stroških. Po odločitvi občin o 

pristopu k skupnemu projektu je začela pripravljati projektni predlog.  

 

Upravičenci so na Javni poziv poslali 15 projektnih predlogov. Nosilci so 

občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Piran, Sežana, Mestna 

občina Koper ter koprski Zavod zvezda iz nevladnega sektorja.   

 

RRA je 14. in 15. januarja 2014 sklicala 1. korespondenčno sejo Sveta 

južnoprimorske regije, na kateri so člani potrjevali predlog IN. Večina 

članov je soglasno sprejela in potrdila IN.  

 
 

2.2. Kriteriji za uvrstitev projektov v Izvedbeni načrt 
 

Izhodišče za ocenjevanje projektnih predlogov je bil Točkovnik za 

preverjanje skladnosti z merili za operacijo, ki ga je pripravil MGRT. RRA 

je merila delno priredila in določila nekaj dodatnih kriterijev. Projektne 

predloge se je ocenjevalo po treh sklopih: po Uredbi o dodeljevanju 

regionalnih spodbud, po Operativnem programu krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in po kriterijih glede na 

upravičene namene.  
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Kriteriji po Uredbi o dodeljevanju regionalnih spodbud so: regionalni 

pomen, ustvarjanje delovnih mest in okoljski vpliv.  

 

Kriteriji po Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-2013 so: skladnost z RRP, s Strategijo 

razvoja Slovenije in Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, merljivost 

učinkov in rezultatov, finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost,  

izvedlivost v načrtovanem časovnem obdobju, predlagateljeva 

ustreznost, strošek neinvesticijskih in investicijskih projektov.  

 

Kriteriji glede na upravičene namene se delijo v naslednje sklope: 

ekonomska in izobraževalna infrastruktura, prometna infrastruktura, 

okoljska infrastruktura, razvoj urbanih območij in socialna infrastruktura.  

 

Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Prilogi 1.  

 

 

 

3. PREDNOSTNI PROJEKTNI PREDLOGI  
 

  

V prvi različici IN, oddani januarja 2014, je bilo predlaganih 14 

prednostnih projektov sedmih upravičencev, ki so občine Divača, 

Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Piran, Sežana in Mestna občina Koper. 

Občina Komen je pripravila projekt 1. faze gradnje primarnih in 

sekundarnih vodovodov s pripadajočimi objekti na območju občine. 

Občina Divača je posredovala projekta ureditev kanalizacijskega 

sistema v naselju Dolnje Ležeče in gradnja večnamenske dvorane v 

Vremah.  Mestna občina Koper je pripravila pet projektov: ureditev 

mestnega jedra, obnova Pokrajinskega muzeja Koper ter gradnje 

kanalizacije v naseljih Brageti, Loka in Škofije, v Loki pa tudi vodovoda. 

Piranska občina namerava urediti del obale med Portorožem in 

Piranom. Občina Sežana predvideva gradnjo kanalizacije na območju 

med Staro vasjo in Sežano ter v Lehtah. Občina Hrpelje-Kozina 

namerava graditi nov vrtec v Materiji. Občina Izola bo uredila del 

obale ob cesti Sončno nabrežje in samo cesto v središču mesta.  

 

K regijskemu projektu so pristopile štiri občine: Izola, Piran, Sežana in 

Mestna občina Koper, kot partnerka pa sodeluje tudi RRA. Nosilka je 

izolska občina. Predvidena je ureditev posameznih odsekov kolesarskih 

poti v naseljih treh istrskih občin in pod vznožjem hriba Tabor v Sežani ter 

promocijske aktivnosti.  
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3.1. Prva sprememba IN  
 

Po prejemu mnenja MGRT glede usklajenosti IN s kriteriji (dopis št. 4300-

25/2014/145, z dne 25. 3. 2014) je RRA občine pozvala k posredovanju 

popravkov. Pri projektu Občine Komen pod zaporedno št. 1 – gradnja 

vodovodov je prišlo do več kot 20 % znižanja stroška projekta po 

zaključku javnega naročila.  Enako velja za projekt Mestne občine 

Koper pod zaporedno št. 7 – vodovod in kanalizacija Loka in Občine 

Sežana (zap. št. 10) – ureditev kanalizacije v stari vasi v Sežani. Izvedeno 

javno naročilo pri projektu Občine Divača (zap. št. 3) – večnamenska 

dvorana Vreme je pokazalo, da so prejete ponudbe za prek 20 % višje, 

zato je popravljen tudi ta projekt. Občini Sežana in Hrpelje-Kozina sta se 

odločili umakniti svoja projekta s prednostne liste: komunalna oprema 

Lehte II (zap. št. 11) in vrtec v Materiji (zap. št. 12). Prvi je bil umaknjen 

zato, ker strošek upravičenih aktivnosti ne dosega spodnjega praga 

vrednosti za investicijske projekte. Občina Hrpelje-Kozina pa je 

sporočila, da projekt umika in ga bo izvedla v prihodnjem 

programskem obdobju. Občina Piran je izstopila iz skupnega projekta 

Regijske kolesarske povezave zaradi težav s pridobivanjem zemljišč, po 

katerih naj bi tekel načrtovan odsek kolesarske poti. Občina Sežana pa 

je posredovala popravek svojega dela stroška projekta, ker se je po 

izvedbi javnega naročila pokazalo, da vrednosti odstopajo za več kot 

20 %. Obenem je bila popravljena vsebina več projektov, skladno s 

priporočili ministrstva, in ovrednotenje kriterijev za izbor projektov v 

Prilogi 1.  

 

V popravku IN je tako 12 prednostnih projektnih predlogov, ki so 

prikazani v Tabeli 1, njihov podrobnejši opis pa je v Prilogi 2.  

 

MGRT je potrdil predlog sprememb IN 14. 4. 2014 z dopisom št. 4300-

25/2014/193. 
 

 

3.2. Druga sprememba IN 

 
Občina Sežana je obvestila Regionalno razvojno agencijo Južna Primorska o 

veliki spremembi projekta pod zaporedno št. 10: Komunalna oprema »UN US 

12-VAS IN PUP VAS« v Sežani. Spremenjeni so učinki projekta – dolžina zgrajene 

fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja, ki jih je občina 

uskladila s podatki v investicijski dokumentaciji.  

 

Finančni načrt projekta pod zaporedno št. 8: Sekundarno kanalizacijsko 

omrežje naselja Škofije I. faza – 2. etapa, Mestne občine Koper, se je po 

zaključku postopka izbora izvajalca zmanjšal za 22 %.  

 

Spremenil se je tudi finančni načrt skupnega projekta Regijske kolesarske 

povezave pod zaporedno št. 12 in sicer je celoten strošek manjši za 7 %.  
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Tabela 1: Prioritetni projektni predlogi Izvedbenega načrta RRP 2013-2015 

 

 

skupaj (v EUR) l. 2014 l. 2015

1 Komen

Gradnja primarnih in sekundarnih 

vodovodov s pripadajočimi objekti na 

območju Občine Komen – 1. faza 1.841.977,00 1.250.487,00 641.774,00 608.713,00

2 Divača Kanalizacija in ČN Dolnje Ležeče 1.326.835,00 922.459,01 27.868,85 894.590,16

3 Divača Večnamenska dvorana Vreme ob POŠ 1.034.688,02 657.845,75 17.069,67 640.776,08

4 Koper
Celovita prenova javnih površin na obalnem 

delu mestnega jedra Kopra 1.960.068,00 1.359.458,55 1.359.458,55 0,00

5 Koper Obnova Pokrajinskega muzeja Koper 1.307.446,00 909.755,00 668.695,00 241.060,00

6 Koper Kanalizacija Brageti 620.795,00 234.923,00 178.500,00 56.423,00

7 Koper Vodovod in kanalizacija Loka 1.540.493,16 942.911,38 34.355,47 908.555,91

8 Koper
Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja 

Škofije I. faza – 2. etapa 1.243.247,38 568.843,58 0,00 568.843,58

9 Piran
Zaščitni obalni zid s promenado in 

kolesarsko stezo - Fornače 850.000,00 585.990,00 236.340,00 349.650,00

10 Sežana
Komunalna oprema »UN US 12-VAS IN PUP 

VAS« v Sežani 3.053.284,91 2.595.292,17 1.287.189,07 1.308.103,10

11 Izola
Tlakovanje obale in rekonstrukcija ceste 

Sončno nabrežje v Izoli 954.258,30 257.359,86 257.359,86 0,00

12 Izola
Regijske kolesarske povezave - intraregijski 

projekt 672.814,83 466.639,43 456.885,34 9.754,09

SKUPAJ 16.405.907,60 10.751.964,73 5.165.495,81 5.586.468,92

48,04 51,96

Delež sofinanciranja ESRR

Delež koriščenja sredstev ESRR po letih (v %) 

Zap. 

št. Občina nosilka Naziv projekta

Celoten strošek 

projekta (v EUR)
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3.3. Razpoložljiva sredstva za obdobje 2013-2015 

 

 

Pri 8. javnem pozivu za Razvoj regij, ki je zadnji v iztekajočem se 

programskem obdobju, bodo razpisana vsa neporabljena nepovratna 

sredstva, ki so bila na razpolago za prednostno usmeritev »Regionalni 

razvojni programi«. Gre za ostanke sredstev iz projektov, prijavljenih oz. 

potrjenih na dosedanjih sedmih javnih razpisih oz. javnih pozivih. 

Razpoložljivi znesek se bo predvidoma sproti dopolnjeval glede na 

sproščena sredstva sofinanciranja po izvajanju projektov.  

 

 

 
 

4. OSTALI REGIJSKI PROJEKTI  
 

 

4.1. Opis ostalih regijskih projektnih predlogov  

 

V IN je uvrščen tudi projektni predlog nevladnega sektorja, ki ga je 

posredoval Zavod Zvezda iz Kopra. Gre za spodbujanje podjetništva in 

zaposlovanja na območju Mestne občine Koper. Podroben opis 

vsebine projektnega predloga je v Prilogi 3. 
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PRILOGA 1:  Kriteriji za uvrstitev projektov v Izvedbeni 

načrt RRP Južne Primorske 2013-2015 

 

PRILOGA 2:  Prednostni projektni predlogi Izvedbenega 

načrta RRP Južne Primorske 2013-2015 

 

PRILOGA 3:  Ostali projektni predlogi Izvedbenega načrta 

RRP Južne Primorske 2013-2015 

 

 
 


