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1. UVOD 

Skladno z določili Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006) se 

Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007-2013 (v nadaljevanju RRP) izvaja z 

izvedbenim načrtom regionalnega razvojnega programa, pri čemer je za obdobje 2007-2009 

izdelan prvi izvedbeni načrt, za obdobje 2010-2012 drugi, za zadnje obdobje, 2012-2014, pa 

tretji izvedbeni načrt. Za obdobje 2013-2015 je pripravljen pričujoči dokument.  

 

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije za obdobje 2013-

2015 je pripravila RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.. Pri tem smo sodelovali z izvajalci 

projektov in projektnimi skupinami šestih občin, vključenih v Notranjsko-kraško statistično regijo. 

Sodelovali smo tudi z Razvojnim svetom regije, ki je Izvedbeni načrt potrdil na 3. seji 

Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije, dne 15. januarja 2014. 

 

 

1.1. NAMEN 

Namen priprave izvedbenih načrtov je operacionalizacija izvajanja regionalnega razvojnega 

programa. Izvedbeni načrt obsega nabor usklajenih projektnih predlogov regije, ki prispevajo k 

uresničevanju ciljev regionalnega razvojnega programa ter upoštevajo državni razvojni program 

in proračunske opredelitve na državni, regionalni in lokalni ravni. Način priprave in sprejemanja 

izvedbenega načrta ter obvezna vsebina predlaganih projektnih predlogov je predpisana v 

Uredbi o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006).  

 

 

1.2. IZVAJANJE IN SPREMLJANJE IZVEDBENEGA NAČRTA 

Za izvajanje projektov so zadolženi nosilci projektov. Način izvajanja projektov je odvisen od 

pričakovanih dodatnih virov financiranja. Za spremljanje izvajanja RRP in s tem tudi izvajanje 

izvedbenega načrta je zadolžen Razvojni svet regije, ki vrednotenje lahko izvede tudi v 

sodelovanju z neodvisno strokovno institucijo. Regionalna razvojna agencija na ravni regije pri 

tem nudi strokovno tehnično pomoč.  
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1.3. PODLAGE ZA PRIPRAVO IZVEDBENEGA NAČRTA 

Pri izdelavi izvedbenega načrta 2013-2015 so bile upoštevane naslednje zakonske podlage in 

strateški dokumenti: 

 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011), 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja (Uradni list RS, št. 57/ 2012), 

 Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006), 

 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 

(http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-

200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf, 9.9.2009), 

 Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 – 2013 

(http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski_dokum

enti/NSRO_Slovenija_POTRJENO.pdf, 9.9.2009, 

 Državni razvojni program 2007 – 2013 

(http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavni_razvojni_program/, 9.9.2009), 

 Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007 – 2013 (http://www.rra-

nkr.si/doc/RRP_povzetek.pdf, 9.9.2009). 

 

 

1.4. VIZIJA, DOLGOROČNI CILJI IN PRIORITETE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE ZA OBDOBJE 2013-2015 

Vizija Notranjsko-kraške regije je postati prepoznavna, gospodarsko stabilna, razvojno ekološko 

usmerjena regija, ki bo spodbudila lasten razvoj skozi izrabo naravnih in kulturnih danosti ter s 

spodbujanjem razvoja človeških virov postala znana po zdravem načinu življenja in zato 

uveljavljena turistična destinacija. 

 

Izhajajoč iz te vizije si je Notranjsko-kraška regija postavila dolgoročni cilj prehod regije iz 

klasifikacije razvitosti A v klasifikacijo B, pri čemer se je regija usmerila v dolgoročno 

izboljševanje vseh kazalcev, ki določajo indeks razvojne ogroženosti regije (BDP po kupni moči, 

BDP po kupni moči na prebivalca, stopnja zaposlenosti, delež zaposlenih v storitvenih 

dejavnostih v odstotku med vsemi zaposlenimi, povprečno število let šolanja, indeks staranja, 

odstotek brezposelnosti, delež mladih med brezposelnimi, delež brezposelnih s 1. in 2. stopnjo 

izobrazbe med vsemi zaposlenimi, delež žensk med brezposelnimi, pričakovano trajanje 

življenja ob rojstvu, priključki na javno kanalizacijo in delež območij Natura 2000) in pri tem v 

razvoj regije na vseh področjih, ki so predmet RRP (gospodarstvo, turizem, človeški viri, 

podeželje ter infrastruktura, okolje in prostor).  

 

Na osnovi tako postavljenih dolgoročnih ciljev so bile v Notranjsko-kraški regiji oblikovane tri 

horizontalne razvojne prioritete: 

 

http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski_dokumenti/NSRO_Slovenija_POTRJENO.pdf
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski_dokumenti/NSRO_Slovenija_POTRJENO.pdf
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavni_razvojni_program/
http://www.rra-nkr.si/doc/RRP_povzetek.pdf
http://www.rra-nkr.si/doc/RRP_povzetek.pdf
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 Eko razvoj Notranjsko-kraške regije: v regiji smo si kot prioriteto zastavili enakomeren 

razvoj na področju gospodarstva, človeških virov, okolja ter podeželja. Spodbujali bomo 

predvsem investicije, ki bodo v sožitju z naravo in okoljem ter bodo hkrati zagotovile visoko 

kakovost bivanja. Regija bo postala privlačna za domače in tuje obiskovalce in 

prepoznavna kot dobra blagovna znamka tako doma kot v tujini. Pri tem je ni mogoče 

izolirati samo na eno področja ali sektor in je tako neke vrste horizontalna vsebina, ki bo 

prisotna v vseh sferah življenja, znotraj razvojnega programa pa je prisotna v vseh ukrepih 

in tudi v večini razvojnih projektov.  

 

 Znanje za pospeševanje globalne konkurenčnosti: upoštevajoč predpostavko o znanju 

kot temelju razvoja posameznika in širše družbe smo v regiji prioritetno usmerjeni v 

spodbujanje pridobivanja novih znanj in tehnologij za zadovoljevanje potreb gospodarstva 

ter v razvoj malega in srednjega podjetništva kot podpornega elementa obstoječega 

gospodarstva v regiji. V skladu s to prioriteto bomo v regiji podpirali projekte, usmerjene v 

spodbujanje podjetniške miselnosti in podporne storitve podjetništvu, razvojno infrastrukturo 

kot podporo podjetjem ter v izobraževalne projekte, ki bodo vplivali na razvoj učinkovitih 

javnih storitev (kmetijstvo, podeželje, učinkovita izraba obnovljivih virov energije itd.).  

 

 Dostopna in podporna infrastruktura: kljub dostopnosti in povezanosti regije z ostalimi 

slovenskimi središči je notranja prometna in druga podporna infrastruktura v regiji 

pomanjkljiva in nezadostna.  Gre za razvojne tehnološke in logistične centre, turistično 

infrastrukturo, pa tudi komunalno infrastrukturo, ki služi pretežno v podporo prebivalstvu. Za 

pomanjkljive so se izkazale tudi okoljska in informacijska struktura ter v določenih delih 

infrastruktura na področju kultura, šolstva in sociale. Z investicijami v projekte, ki podpirajo 

razvoj navedenih infrastrukturnih segmentov, bomo v regiji skušali omogočiti širši družbeni 

razvoj, trajnostni promet in dostopnost regije.  

 

Tudi tretji izvedbeni načrt aktualnega razvojnega programa (2007-2013) vključuje regijske 

razvojne projekte, ki v največji meri prispevajo k uresničevanju vsaj ene izmed navedenih 

razvojnih prioritetnih usmeritev.  

 

 

1.5. STRUKTURA IZVEDBENEGA NAČRTA 

Izvedbeni načrt zajema pet večjih poglavij: poleg uvoda bodo najprej predstavljene usklajevalne 

in posvetovalne aktivnosti v regiji pri izdelavi izvedbenega načrta, vključujoč informacije o 

izvajalcih, aktivnostih, metodologiji in postopkih izbora projektov, ki so vključeni v Izvedbeni 

načrt RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015 ter pogojih za izbor regijskih razvojnih projektov, 

ki so vključeni v Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015 in kriterije za 

identifikacijo prioritetnih regijskih razvojnih projektov za sofinanciranje iz naslova razvojne 

prioritete »Razvoj regij«.  
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V tretjem delu izvedbenega načrta bo predstavljen nabor regijskih razvojnih projektnih 

predlogov za obdobje 2013-2015 s podrobnejšim opisom posameznih projektov, skladno z 

navodili za pripravo izvedbenega načrta, posredovanih s strani MGRT.  

 

V četrtem poglavju bo predstavljen spisek prioritetnih predlogov regijskih razvojnih projektov za 

sofinanciranje projektov v obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«, sledi 

pa prikaz finančne strukture Izvedbenega načrta RRP 2013-2015.  
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2. POROČILO O IZVEDENIH USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH AKTIVNOSTI V 
REGIJI PRI IZDELAVI IZVEDBENEGA NAČRTA 

 

2.1. IZVAJALCI PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA ZA NOTRANJSKO-KRAŠKO REGIJO 2013-2015 

Za pripravo izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa za Notranjsko-kraško 

regijo 2013-2015 je bila na RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. sestavljena projektna skupina v 

sestavi vodje projektne skupine, mag. Boštjana Požarja in štirih članov projektne skupine (Dunja 

Mahne, Jana Nadoh Bergoč, Dragica Bratanič in Mateja Simčič).  

 

Odgovornosti vodje projektne skupine, Boštjana Požarja, direktorja RRA Notranjsko-kraške 

regije, d.o.o. so primarno zajemale koordinacijske in usklajevalne aktivnosti z nosilci projektov 

ter projektno ekipo. Gre za naloge, ki se nanašajo na ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj 

od načrtovanih aktivnosti, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje 

in razreševanje problemov znotraj projektne skupine. Vodja projektne skupine je bil odgovoren 

tudi za redno in ažurno poročanje Razvojnemu svetu Notranjsko-kraške regije o poteku in 

rezultatih tekočega dela, o ustreznosti predlaganih projektov in ostalih aktivnostih, ki se 

nanašajo na pripravo izvedbenega načrta. 

 

Med ostalimi člani projektne skupine je bila odgovornost porazdeljena kot sledi: 

 

 Dunja Mahne, svetovalka na RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. je bila odgovorna za 

koordinacijo projektnih predlogov, s poudarkom na finančnem delu priprave izvedbenega 

načrta. Pri tem je bil večji del njenih nalog vezan na sodelovanje pri oblikovanju finančnih 

konstrukcij projektov, izdelavo celotne finančne konstrukcije na ravni regije v finančnih 

okvirih razpisanih sredstev za regijo na letni ravni ter opredelitev virov financiranja 

regionalnih projektov. 

 Jana Nadoh Bergoč, Dragica Bratanič in Mateja Simčič, zaposlene kot svetovalke in 

projektne vodje projektov na RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. so bile odgovorne za 

pripravo nabora in pregled projektov s strani posameznih občin. Med njihove naloge so 

spadale organizacija sestankov s posameznimi nosilci projektov in znotraj projektne 

skupine, usklajevanje terminov sestankov, priprava poročila za MGRT, svetovanje in 

tehnična podpora nosilcem projektov itd. 

 

 

2.2. AKTIVNOSTI PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE 2013-2015 

Za namene priprave Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-

kraške regije 2013-2015 so bile načrtovane in izvedene sledeče aktivnosti: 

 

a.) Oblikovanje kriterijev za izbor (prioritetnih) regijskih razvojnih projektov. Po pregledu 

zakonskih podlag in strateških dokumentov, ki pogojujejo pripravo izvedbenega načrta ter 
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opredeljujejo pogoje za vključitev regijskih razvojnih projektov v izvedbeni načrt, je 

projektna skupina izpostavila smernice za oblikovanje izbora regijskih razvojnih projektov 

ter kriterije za vključitev prioritetnih projektnih predlogov v Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-

kraške regije 2013-2015. Opredeljeni kriteriji so bili posredovani v obravnavo Razvojnemu 

svetu regije. Seznam prioritetnih regijskih razvojnih projektov je obravnaval in potrdil tudi 

Razvojni svet Notranjsko-kraške regije. 

 

b.) Priprava podatkov o posameznem regijskem razvojnem projektu v zahtevani vsebini 

in obliki, v skladu z razpisno dokumentacijo. Projektna skupina je v sodelovanju z 

nosilci projektov zbrala relevantne podatke o posameznem projektu, ki je vključen v 

Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015. Projekti so opredeljeni v 

vsebinskem in finančnem smislu, opredeljeni so tudi sofinancerji, geografske lokacije, na 

katerih se bo projekt izvajal, okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje 

sredstev EU, ciljne skupine, katerim je projekt namenjen, obrazložena je smotrnost izvedbe 

projektov, opredeljeni so tudi merljivi  kazalniki. 

 

c.) Izvedba usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri pripravi Izvedbenega 

načrta RRP 2013-2015. Pripravljalne in usklajevalne aktivnosti za pripravo izvedbenega 

načrta in oblikovanje regionalnih projektov so potekale v jeseni leta 2013. Ko so bili s strani 

MGRT opredeljeni upravičeni stroški relevantnega razpisa, so se pričele usklajevalne in 

posvetovalne aktivnosti v regiji. Usklajevalne aktivnosti so potekale na ravni izvajalcev 

projektov, pripravljavcev investicijskih programov, ki morajo biti usklajeni z vso ostalo 

projektno dokumentacijo.  

 

d.) Priprava Izvedbenega načrta RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015. Priprava 

izvedbenega načrta je potekala skupinsko, prek koordinacije in sodelovanja vseh članov 

projektne skupine. Izvedbeni načrt v končni obliki, poleg uvodnega poglavja, poročilo o 

izvedenih usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri izdelavi izvedbenega načrta 

(glej točko d.) ter nabor in opis (prioritetnih) projektnih predlogov za sofinanciranje v 

obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«. 

 

e.) Priprava poročila o izvedenih aktivnostih. Pred oddajo izvedbenega načrta 2013-2015, 

po zaključku večine usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti, je projektna skupina 

oblikovala poročilo o izvedenih aktivnostih, skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.  
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2.3. METODOLOGIJA PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA 
RAZVOJNEGA PROGRAMA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE 2013-2015 IN 
OPREDELITEV KRITERIJEV ZA IZBOR REGIJSKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV 

 

Pri pripravi Izvedbenega načrta RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015 je projektna skupina 

RRA Notranjsko-kraške regije sledila v razpisni dokumentaciji opredeljeni strukturi izvedbenega 

načrta in temu prilagodila tudi svoje aktivnosti. Priprava izvedbenega načrta je tako potekala 

večstopenjsko: 

 

I. Pregled zakonskih podlag in strateških dokumentov za pripravo izvedbenega načrta.  

II. Oblikovanje kriterijev za izbor prioritetnih predlogov projektov za sofinanciranje v 

obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«. 

III. Nabor in opis regijskih in intraregijskih razvojnih projektov za obdobje 2013-2015. 

IV. Priprava indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih. 

V. Vsebinska in oblikovna priprava izvedbenega načrta. 

 

Za pripravo Izvedbenega načrta RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015 je projektna skupina 

najprej pregledala zakonske podlage in strateške dokumente, ki pogojujejo pripravo 

izvedbenega načrta ter opredeljujejo pogoje za vključitev regijskih razvojnih projektov v 

izvedbeni načrt. Gre za sledeče zakonske podlage in dokumente: 

 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011), 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja (Uradni list RS, št. 57/ 2012), 

- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006), 

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 

(http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-

200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf, 9.9.2009), 

- Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 – 2013 

(http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski_doku

menti/NSRO_Slovenija_POTRJENO.pdf, 9.9.2009, 

- Državni razvojni program 2007 – 2013 

(http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavni_razvojni_program/, 9.9.2009), 

- Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007 – 2013 (http://www.rra-

nkr.si/doc/RRP_povzetek.pdf, 9.9.2009). 

 

 

V nadaljevanju je na osnovi predstavljenih izhodišč projektna skupina RRA Notranjsko-kraške 

regije oblikovala kriterije za oblikovanje liste prioritetnih projektnih predlogov za izvedbeni načrt, 

sledeč določilom 14. člena Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS 31/2006), 

ki določa, da se regionalni razvojni program izvaja z izvedbenim načrtom, ta pa mora biti 

ustrezno strukturiran, usklajen z regionalnim razvojnim programom in mora upoštevati državni 

razvojni program ter proračunske okvire na državni in občinski ravni. Oblikovani so bili sledeči 

http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski_dokumenti/NSRO_Slovenija_POTRJENO.pdf
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski_dokumenti/NSRO_Slovenija_POTRJENO.pdf
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavni_razvojni_program/
http://www.rra-nkr.si/doc/RRP_povzetek.pdf
http://www.rra-nkr.si/doc/RRP_povzetek.pdf
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kriteriji za pripravo seznama prioritetnih regijskih razvojnih projektov, vključenih v izvedbeni 

načrt, ki so bili kategorizirani v tri skupine: (1) tehnični kriteriji; (2) regionalni kriteriji in (3) 

horizontalna merila. Ti kriteriji so: 

 

Tehnični kriteriji: 

 

 Projekt predstavlja zaključeno funkcionalno celoto. Projekt RRP je tehnično - tehnološko 

in ekonomsko nedeljiv sklop aktivnosti ali investicij z jasno določenim ciljem. 

 Projekt je izvedljiv v obdobju, za katerega je predlagan (v času priprave izvedbenega 

načrta morajo biti projektna in investicijska dokumentacija ter dovoljenja za poseg v 

prostor vsaj že v postopku izdelave).  

 Zagotovljeno mora biti sofinanciranje, ki mora biti tudi ustrezno načrtovano v razvojnih 

načrtih nosilca. 

 Lastništvo zemljišč, objektov itd. mora biti urejeno. 

 Stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.  

 

Regionalni kriteriji: 

 

 Projekt mora prispevati k uresničevanju enega ali več ciljev Regionalnega razvojnega 

programa Notranjsko-kraške regije 2007-2013. 

 

Horizontalna merila: 

 

 Projekt je v skladu s kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ter upošteva 

15. člen Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike: 

o projekt mora izkazovati regionalni pomen; 

o projekt mora izkazovati vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest in/ali 

o projekt mora izkazovati vpliv na izboljšanje stanja okolja.  

 Projekt mora prispevati k uresničevanju enega ali več ciljev razvojne prioritete 

»Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007-2013«.  

 

Preverjanje skladnosti z merili OP RR bo izvedeno tudi v skladu z metodologijo, predstavljeno v 

okviru Postopkovnika za določitev postopka izbora operacij na 4. razvojni prioriteti Razvoj regij v 

okviru OP RR 2007 – 2013 ter v skladu s Točkovnikom za preverjanje skladnosti z merili za 

posamezno operacijo. Oboje je dostopno na spletni strani Javnega povabila za sofinanciranje 

priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015: 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_si

ngle]=1003 

 

Opredeljeni kriteriji so bili potrjeni na Razvojnem svetu Notranjsko-kraške regije. Projektna 

skupina RRA Notranjsko-kraške regije je sodelovala z nosilci posameznih projektov z namenom 
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predstavitve kriterijev, namena in vsebine izvedbenega načrta, preverjanja ustreznosti 

projektov, stanja dokumentacije, vključenosti v RRP in načrte razvojnih programov itd.  

 

Po objavi povabila občinam Notranjsko-kraške regije za predložitev projektnih predlogov za 

uvrstitev v Izvedbeni načrt 2013-2015 je bilo na RRA NKR posredovanih 8 projektnih predlogov.  
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3. NABOR IN OPIS REGIJSKIH PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA OBDOBJE 2013-2015 

Kot izhaja iz poglavja 2.3. je bil nabor regijskih razvojnih projektnih predlogov za obdobje 2013-

2015 oblikovan na osnovi pregleda zakonskih podlag in strateških dokumentov, ki pogojujejo 

pripravo izvedbenega načrta ter opredeljujejo pogoje za vključitev regijskih razvojnih projektov v 

izvedbeni načrt. Upoštevajoč slednje je bil v sodelovanju z nosilci projektov in člani Razvojnega 

sveta regije, oblikovan nabor regijskih razvojnih projektov. Pri tem velja poudariti, da je bil nabor 

prioritetnih regijskih razvojnih projektov oblikovan na osnovi sledečih kriterijev, ki jih je 

predlagala projektna skupina RRA Notranjsko-kraške regije, potrdil pa Razvojni svet regije.   

 
 
Tabela 1: Kriteriji za ocenjevanje prioritetnih regijskih razvojnih projektov za 

sofinanciranje iz  naslova razvojne prioritete »Razvoj regij« 

Kriteriji ocenjevanja Opis 

Tehnični kriteriji 

Projekt predstavlja zaključeno funkcionalno celoto. Projekt RRP je 

tehnično-tehnološko in ekonomsko nedeljiv sklop aktivnosti ali investicij 

z jasno določenim ciljem. 

Projekt je izvedljiv v obdobju, za katerega je predlagan (v času priprave 

izvedbenega načrta morajo biti projektna in investicijska dokumentacija 

ter dovoljenja za poseg v prostor vsaj že v postopku izdelave).  

Zagotovljeno mora biti sofinanciranje, ki mora biti tudi ustrezno 

načrtovano v razvojnih načrtih nosilca. 

Lastništvo zemljišč, objektov itd. mora biti urejeno. 

 Stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.  

Regionalni kriteriji 
Projekt mora prispevati k uresničevanju enega ali več ciljev 

Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – Kraške regije.  

Horizontalna merila  

Projekt je v skladu s kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih 

spodbud ter upošteva 15. člen Uredbe o izvajanju ukrepov endogene 

regionalne politike: 

o projekt mora izkazovati regionalni pomen; 

o projekt mora izkazovati vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest 

in/ali 

o projekt mora izkazovati vpliv na izboljšanje stanja okolja.  

Projekt mora prispevati k uresničevanju enega ali več ciljev razvojne 

prioritete »Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. 
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Nabor vseh regijskih razvojnih projektov, vključenih v izvedbeni načrt, predstavljamo v  
Tabela 2; vsi navedeni projekti so prioritetni regijski razvojni projekti. 

 

Tabela 2: Nabor regijskih razvojnih projektov Notranjsko-kraške regije za obdobje 2013-2015  

Zap. 

št.
Nosilec Naziv projekta

Skupna vrednost 

projekta (v EUR)

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja 

SKUPAJ (v EUR)

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja 

2014 (v EUR)

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja 

2015 (v EUR)

1 Občina Loška dolina
Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož - 

Podlož
751.500,00 535.000,00 535.000,00 0,00

2 Občina Ilirska Bistrica Rušitev TOK 2.009.944,00 1.400.370,82 278.688,52 1.121.682,30

3 Občina Ilirska Bistrica Centralni vrtec v Ilirski Bistrici, III. faza 803.467,60 559.793,00 0,00 559.793,00

4 Občina Ilirska Bistrica Vodovod Veliko Brdo - Jelšane 1.861.324,00 1.577.469,10 423.636,77 1.153.832,33

5 Občina Ilirska Bistrica OŠ Podgrad, I. faza 1.472.854,00 914.800,00 369.554,97 545.254,03

6 Občina Ilirska Bistrica Kanalizacija Vrbovo, Vrbica I. faza 1.973.701,00 1.586.794,98 793.397,09 793.397,89

7 Občina Ilirska Bistrica
Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad II. 

faza
1.280.343,00 1.060.053,46 530.026,37 530.027,09

8 Občina Postojna 
Ureditev vodovoda in kanalizacije Rakitnik, I. 

faza
1.040.616,79 715.480,16 382.500,00 332.980,16

9 RRA NKR Zelena nit 152.000,00 109.660,45 41.089,14 68.571,31

11.193.750,39 8.349.761,52 3.312.803,72 5.036.966,80SKUPAJ 
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V nadaljevanju predstavljamo posamezne predloge regijskih razvojnih projektov, pripravljene v 

zahtevani vsebini in obliki v skladu z razpisno dokumentacijo. 

 
3.1. OBNOVA VODOVODA IN RAZŠIRITEV CESTE LOŽ - PODLOŽ 

Zap. št. projekta: 1 

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): občina Loška dolina  

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož - Podlož 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3: Dostopna in podporna infrastruktura 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 3: Učinkovitost javne storitve (znotraj programa 

Infrastruktura, okolje in prostor) 

 

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 
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Splošni cilji projekta: Zmanjšati vodne izgube na vodovodnem omrežju in razširitev 
preozke ceste.  

Specifični cilji projekta: Izboljšati vodo oskrbo naselij Lož in Podlož. 

 

Pričakovani merljivi(!) 

rezultati projekta:* 

Zmanjšanje defektov in vodnih izgub na 2300 m dolgem 

cevovodu ter razširitev preozke ceste:  

─ zmanjšanje vodnih izgub za 20%,  

─ razširjena cesta iz 3 m na 5 m. 

Pričakovani merljivi(!) 

učinki projekta:* 

Z izvedbo investicijskega projekta bodo doseženi naslednji 
merljivi učinki projekta:  

 60 prebivalcem naselij Lož in Podlož z obnovo vodovoda 
zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo. 

 zagotoviti 60 prebivalcem naselij Lož in Podlož varno 
cestno povezavo. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Ciljna skupina oz. upravičenec je lokalna skupnost, projekt pa je 

s prispevkom k boljši prometni povezavi usmerjen tudi k širšemu 

prebivalstvu regije.  

  

  

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): 

 Investicija predstavlja obnovo vodovodnega omrežja ter razširitev ceste v dolžini ca 2300m. 

Ker je izgrajeni vodovod preplitek, prihaja ob daljših mrzlih obdobjih do zamrznitve cevovoda 

in prekinitve dobave pitne vode v naselje Podlož. Področje med Ložem in Podložem  je 

naravnano izrazito kmetijsko in  gozdarsko. Ob srečanju kmetijskih in gozdarskih strojev ter 

kamionov  s šolskimi avtobusi nastajajo velike težave (še posebej v zimskem času). 

 
 

Geografska 

lokacija 

projekta: 

Občina(-e): Naselje(-a): 

Loška dolina Lož in Podlož 

 

Aktivnosti projekta za UPR  
 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Investicijska dokumentacija 6.000,00 2013 - 2014 

2. Gradnja 724.600,00 do 10/2014 

3. Nadzor nad gradnjo in projektno 
vodenje 

20.900,00 do 10/2014 
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Aktivnosti projekta za UPR  
 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

SKUPAJ stroški: 751.500,00  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Loška dolina  216.500,00   28,80 

      

      

      

sredstva EU (ESRR)  535.000,00   71,20 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih  751.500,00   100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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3.2.  RUŠITEV TOK  

Zap. št. projekta: 2 

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): Občina Ilirska Bistrica 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: Rušitev objektov nekdanje Tovarne organskih kislin 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3: Dostopna in podporna infrastruktura 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 1: infrastruktura, okolje in prostor 

 

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: Cilj projekta je zagotoviti nove prostore za razvoj mesta na območju 
nekdanje Tovarne  organskih kislin (TOK). Na ta način se bo mesto 
širilo na že urbanizirana vendar zapuščena območja, namesto da bi 
nove mestne površine prodirale v naravno okolje. 

Specifični cilji ─ Porušiti dotrajane obstoječe objekte kompleksa TOK, 
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projekta: ─ Gradbene odpadke porušenih objektov analizirati ter jih odpeljati 

na ustrezno deponijo, 

─ Ureditev obravnavanega področja. 

  

Pričakovani merljivi(!) 

rezultati projekta:* 
─ Sanirano območje nekdanje tovarne TOK v površini 18.000 

m2  in s tem novo urejeno mestno ali zgodovinsko območje. 

Pričakovani merljivi(!) 

učinki projekta:* 
─ Novo urejena površina mestnega območja bo na voljo 

prebivalcem mesta Ilirska Bistrica za izvajanje aktivnosti. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Lokalno prebivalstvo mesta Ilirska Bistrica in širšega območja 

mesta. 

 

 

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): 

Kompleks nekdanje tovarne organskih kislin se nahaja v središču mesta Ilirska Bistrica, med 

Tomšičevo ulico in Vojkovim Drevoredom. Tovarna je z delovanjem prenehala v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja. Ker je lokacija glede na njen položaj primerna za urejanje 

stanovanjske soseske in ker postajajo zapuščeni objekti nevarni za okolico je kompleks 

kupila občina Ilirska Bistrica.  

Zaradi slabega stanja objektov je potrebno le-te porušiti, ob temu pa je potrebno posebno 

pozornost posvetiti ravnanju z gradbenimi odpadki, ki so zaradi narave proizvodnje lahko 

nevarni za okolico. 

Operacijo bo izvajala občina Ilirska Bistrica. Za izvedbo aktivnosti je bilo že pridobljeno 

gradbeno dovoljenje.  

Za izvedbo aktivnosti je potrebno pridobiti ustreznega izvajalca za izvajanje rušilnih del, 

strokovnega gradbenega nadzornika del ter izdelava projektne dokumentacije, katera 

vključuje izdelavo PID dokumentacije ter varnostnega načrta.  

 

Geografska 

lokacija 

projekta: 

Občina(-e): Naselje(-a): 

Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica 
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Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

1. Vodenje projekta  12/2013 - 12/2015 

2. Gradbena dela 1.978.754,79 4/2014 - 12/2015 

3. Izdelava projektne dokumentacije 3.050,00 4/2014 - 12/2015 

4. Strokovni nadzor 28.139,21 4/2014 - 12/2015 

   

SKUPAJ stroški: 2.009.944,00  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Ilirska Bistrica  121.311,48 488.261,70 609.573,18 30,33 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU (ESRR)  278.688,52 1.121.682,30 1.400.370,82 69.67 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih  400.000,00 1.609.944,00 2.009.944,00 100,0% 
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3.3. CENTRALNI VRTEC V ILIRSKI BISTRICI III. FAZA 

Zap. št. projekta: 3 

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): Občina Ilirska Bistrica 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 

Naziv projekta: Centralni vrtec v Ilirski Bistrici III. faza 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 1: Eko razvoj Notranjsko-kraške regije 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 2: Širši družbeni razvoj (znotraj programa Človeški 

viri) 

 

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 ustrezne prostorske pogoje za zagotavljanje 

predšolske vzgoje. 

─ Zagotoviti zadostne kapacitete za izvajanje predšolske vzgoje. 

─ Nadomestiti dotrajan montažni objekt z energetsko učinkovitim 
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objektom. 

─ Premestiti zavod za predšolsko vzgojo izven prometno 

obremenjenega vozlišča. 

Specifični cilji 

projekta: 

─ Novogradnja III. faze vrtca na območju OŠ Antona Žnideršiča. 

─ Izgradnja III. faze Centralnega vrtca v Ilirski Bistrici kapacitete 5 

oddelkov, s spremljajočimi prostori. 

─ Objekt vrtca izpolnjuje nizko energetske standarde. 

  

Pričakovani merljivi(!) 

rezultati projekta:* 
─ Novogradnja III. faze neto uporabne površine 687 m2. 

─ Izgradnja 5 igralnic s spremljajočimi prostori. 

─ Izgradnja III. faze vrtca kapacitete pet oddelkov oziroma 110 

otrok. 

Pričakovani merljivi(!) 

učinki projekta:* 
─ Izgradnja III. faze vrtca površine 687 m2. 

─ Izgradnja prostorov za pet oddelkov vrtca kapacitete 110 

otrok. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Lokalno prebivalstvo, predšolski otroci. 

 

 

 

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): 

Skozi izvedbo III. faze gradnje bo zgrajen vrtec dimenzioniran za 5 oddelkov, kapacitete 110 

otrok. Tretja faza izgradnje predstavlja zadnjo fazo izgradnje centralnega vrtca Ilirska Bistrica. 

Skupno število otrok, ki jih bo lahko sprejel vrtec je 198 otrok. Vrtec obsega vse potrebne 

(predpisane) prostore. Notranja ureditev vrtca je deljena na dva sklopa, s čimer se prepreči 

prevelika koncentracija otrok na posameznih mestih. Vsak sklop igralnic ima lasten vhod in 

osrednji prostor s potrebnimi pomožnimi prostori. Pritlična zasnova vrtca je višinsko uravnan 

s šolo, kar omogoča enostavno povezavo obeh objektov. Odmik od šole in nizka višina 

objekta ne bo zastirala obstoječe šole.  

Streha vrtca bo ravna, ekstenzivno ozelenjena. S to rešitvijo se bo ohranil pogled iz učilnic na 

zelene površine, Zagotovljeno bo enostavno vzdrževanje strehe in kotrola stanja zaključnih 

slojev. Mehko oblikovanje strešne antike bo nudilo prijazno dobrodošlico prihodom otrok v 

vrtec. Vse igralnice so obrnjene stran od šole s čimer se zmanjšuje moteči hrup s teras vrtca. 

Obstoječi objekt vrtca je bil zgrajen po sistemu montažne gradnje v letu 1976. Zaradi 

nekakovostne gradnje je v nosilne konstrukcije zamakala voda, tako da so v večji meri 

prizadete. Za zagotavljanje ustrezne varnosti objekta je potrebno vsako leto v času počitnic 

izvajati obsežne vzdrževalne posege v konstrukcijo objekta, poleg tega spoji sten in stavbno 
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pohištvo ne tesnijo zaradi česar je objekt energetsko potraten. Zaradi dotrajanosti objekta se 

stroški  investicijskega vzdrževanja povečujejo in ne bodo mogli zagotoviti ustrezne varnosti 

objekta, zato je potrebno zagotoviti nove prostore. 

Poleg dotrajanosti objekta je neprimerna lokacija obstoječega vrtca, kateri se nahaja na 

križišču Vilharjeve ceste in Gubčeve ulice, kateri predstavljata dve od treh glavnih vpadnic v 

mesto, po katerih potuje celoten tovorni promet skozi mesto. Promet poteka neposredno ob 

zunanjih površinah vrtca namenjenih igranju. Zaradi močnega prometa so moteni tudi 

sprehodi otrok, saj se zaradi velikega števila in hitrosti prometa povečuje nevarnost 

prometnih nesreč, kar je zlasti problematično pri nižjih starostnih skupinah, ki se te nevarnosti 

ne zavedajo in ne poznajo prometnih pravil. 

 

Geografska 

lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica 

 

Aktivnosti projekta za UPR  

(v primeru, ko je partnerjev več, se 

navedejo aktivnost vsakega partnerja 

posebej) 

Ocenjeni bruto 

stroški (v EUR) 
Terminski načrt (od - do) 

1. Vodenje projekta  12/2013 - 12/2015 

2. Gradbena in obrtniška dela 634.400,00 10/2014 - 12/2015 

3. Nakup opreme 28.600,00 10/2014 - 12/2015 

4. Strokovni nadzor 8.580,00 10/2014 - 12/2015 

   

SKUPAJ stroški: 803.467,60  

 
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Ilirska Bistrica   243.674,60 243.674,60 30,33 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU (ESRR)   559.793,00 559.793,00 69,67 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih   803.467,60 803.467,60 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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3.4. VODOVOD VELIKO BRDO JELŠANE 

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): Občina Ilirska Bistrica 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 

Naziv projekta: Vodovod Veliko Brdo Jelšane 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3: Dostopna in podporna infrastruktura 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 3: 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: ─ Omogočiti ustrezno vzdrževanje vodovodnega sistema, 

─ zagotoviti sodobnejšo in primernejšo vodooskrbo prebivalstva na 

daljše časovno obdobje, 

─ zagotoviti ustrezno varovanje vodnega vira in zmanjšati izgube 

vode, 

─ prispevati k poseljenosti obmejnega in demografsko ogroženega 

območja, 
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─ zagotoviti občanom višji standard bivanja, primerljiv s 

standardom v bolj razvitih okoljih, 

─ zagotoviti večjo požarno varnost, 

─ prispevati k vzpostavljanju pogojev hitrejšega nadaljnjega razvoja 

lokalne skupnosti. 

Specifični cilji 

projekta: 

─ Rekonstrukcija vodohrana Veliko Brdo. 

─ Obnova vodovoda od VH Veliko Brdo do vasi Veliko Brdo v 

dolžini 2,584 km. 

─ Izgradnja vodovoda od vasi Veliko Brdo do vodohrana Jelšane v 

dolžini 7,110 km. 

─ Ureditev armatur v VH Jelšane. 

 

Pričakovani merljivi(!) 

rezultati projekta:* 
─ Rekonstrukcija 2,584 km vodovoda. 

─ Izgradnja 7,110 km vodovoda. 

─ Rekonstrukcija VH Veliko Brdo. 

Pričakovani merljivi(!) 

učinki projekta:* 
─ 967 prebivalcev naselij Veliko Brdo, Dolenje, Jelšane, Nova 

vas, Novokračine in Sušak s kvalitetnejšim in varnejšim 

vodovodnim sistemom. 

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

 

 

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): 

Operacija zajema izgradnjo nove trase vodovoda za oskrbo naselij Veliko Brdo Dolenje, 

Jelšane, Nova vas, Novokračine in Sušak. Naselja se sedaj oskrbujejo iz vodovoda Visoki 

Kras Kateri pri vasi Starod poteka preko Hrvaškega ozemlja in se v bližini mejnega prehoda 

Jelšane vrne na Slovensko ozemlje ter se v vasi Jelšane priključi v vodohran. Vodovod 

oskrbuje tudi nekaj vasi na Hrvaškem, vendar hrvaško komunalno podjetje gradi svoj 

vodovod, s čimer bodo cevi sistema Visoki kras postale odvečne in se jih ne bo več 

vzdrževalo. 

Z Izvedbo investicije bo zgrajena nova trasa vodovoda, katera bo omogočala oskrbo vasi po 

slovenskem ozemlju, poleg tega pa se bo z novo traso zmanjšala potrebna višina črpanja 

vode za 98 m, kar pomeni tudi manjšo porabo energije za delovanje sistema. 

Namen celotne investicije zagotoviti nemoteno oskrbo z vodo in vzdrževanje vodovodnega 

sistema, kateri poteka preko hrvaškega ozemlja in katerega bo hrvaški upravljavec v 

prihodnjih letih opustil. 

Namen projekta je tudi zagotoviti neoporečno pitno vodo, varnejšo in ustrezno vodooskrbo 
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prebivalcev, zagotoviti ustrezno varovanje vodnega vira, bistveno zmanjšanje izgub vode, 

zamenjavo azbestnocementnih cevi z cevmi iz ustreznejšega materiala, zmanjšati porabo 

energije ter z uporabo sodobne tehnologije vodenja, nadzora in upravljanja vodovodnega 

sistema, narediti tega bolj učinkovitega, odzivnega, prilagodljivega in cenejšega v smislu 

zmanjševanja stroškov dela. 

 

Geografska 

lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Ilirska Bistrica Veliko Brdo Dolenje, Jelšane, Nova 

vas, Novokračine in Sušak 

 

Aktivnosti projekta za UPR  

(v primeru, ko je partnerjev več, se 

navedejo aktivnost vsakega partnerja 

posebej) 

Ocenjeni bruto 

stroški (v EUR) 
Terminski načrt (od - do) 

1. Vodenje projekta  12/2013 - 12/2015 

2. Gradbena dela 1.830.946,00 4/2014 - 12/2015 

3. Izdelava projektne dokumentacije 3.172,00 4/2014 - 12/2015 

4. Strokovni nadzor 27.206,00 4/2014 - 12/2015 

   

SKUPAJ stroški: 1.861.324,00  

(Tabelo po potrebi razširite) 

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Ilirska Bistrica  76.363,23 207.491,67 283.854,90 15,25 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU (ESRR)  423.636,77 1.153.832,33 1.577.469,10 84,75 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih  500.000,00 1.361.324,00 1.861.324,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 

 
3.5. OŠ PODGRAD I. FAZA 

Zap. št. projekta: 5 

Vrsta projekta: 

(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 

2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 



Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015 

____________________________________________________________________________________ 
  

  

27 

 

3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Ilirska Bistrica 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 

Naziv projekta: OŠ Podgrad I. faza 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 1: Eko razvoj Notranjsko-kraške regije 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 2: Širši družbeni razvoj (znotraj programa Človeški 

viri) 

 

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 ustrezne prostorske pogoje za zagotavljanje 

predšolske vzgoje. 

─ Zagotoviti zadostne kapacitete za izvajanje predšolske vzgoje. 

─ Nadomestiti dotrajan montažni objekt z energetsko učinkovitim 

objektom. 

Specifični cilji 

projekta: 

─ Novogradnja vrtca ob OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad. 

─ Izgradnja I. faze OŠ Podgrad – Stolpiča stavbe s prostori vrtca 

kapacitete 3 oddelkov ter spremljajočimi prostori. 

─ Objekt vrtca izpolnjuje nizko energetske standarde. 
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Pričakovani merljivi(!) 

rezultati projekta:* 
─ Izgradnja I. faze OŠ Podgrad – prostorov vrtca OŠ Podgrad, 

skupne površine 528,42 m2. 

─ Izgradnja 3 igralnic s spremljajočimi prostori. 

─ Izgradnja prostorov vrtca kapacitete treh oddelkov oziroma 54 

otrok. 

Pričakovani merljivi(!) 

učinki projekta:* 
─ Izgradnja prostorov vrtca površine 330,80 m2 in servisnih 

prostorov 197,42 m2 površine. 

─ Izgradnja prostorov vrtca kapacitete treh oddelkov oz. 54 

otrok. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Lokalno prebivalstvo, predšolski otroci 

 

  

  

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): 

Izvedba I. faze osnovne šole Pograd predvideva izgradnje prostorov vrtca, kateri so 

zasnovani na način, da je mogoče ta del faze sezidati kot funkcionalno ločeno celoto, ločeno 

od preostalega dela šole. 

I. faza predvideva izgradnjo objekta dimenzij 20,8x19,10, katerega pozidana površina meri 

397,28 m2. Objekt bo delno podkleten. Višinski gabarit bo K+P+1+M. Streha bo v osnovi 

simetrična dvokapnica z maksimalno višino slemena +10,68m., naklon strešin bo 18 stopinj, 

kritina  pa opečna. Napušči bodo ravni, izvedeni kot tanka AB plošča, širine 100 cm. V 

konstrukcijskem smislu bo objekt ločen z dilatacijo, ki bo tudi konstrukcijsko ločil šolski objekt 

in objekt otroškega vrtca v pritličju, v nadstropju pa bodo nad prostori ostroškega vrtca 

izvedene učilnice, ki bodo prav tako dilatacijsko ločeni. 

Otroški vrtec bo obsegal 3 igralnice z zunanjimi terasami , večnamenski prostor ter dva 

kabineta namenjena strokovnemu delavcu in vodji enote otroškega vrtca, ki organizacijsko 

deluje v sklopu osnovne šole. 

Otroški vrtec bo imel ločen vhod in posebne garderobe, sanitarije in manjšo čajno kuhinjo. 

Navezano bo na večnamenski prostor, saj je želja, da otroci v bodoče kosijo v jedilnici, ne pa 

v samih igralnicah. 

Obstoječa stavba vrtca je montažna zgradba, katera je zaradi svoje starosti močno dotrajana. 

Leseni nosilci sten in stropov so v zelo slabem stanju, zato je potrebno na vrtcu izvajati 

intenzivna in stalna vzdrževalna dela, da lahko sploh obratuje. Iz tega razloga in tudi zaradi 

neprimerne lokacije in nezmožnosti širitve prostorov na sedanji lokaciji, želimo za zavod 

zgraditi nove objekte, kateri bodo prostorsko in kvalitativno ustrezali predpisanim 

normativom.  

 



Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015 

____________________________________________________________________________________ 
  

  

29 

 

Geografska 

lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Ilirska Bistrica Podgrad 

 

Aktivnosti projekta za UPR  
Občina Pivka 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Vodenje projekta  12/2013 - 12/2015 

2. Gradbena in obrtniška dela 1.449.197,34 4/2014 - 12/2015 

3. Strokovni nadzor 23.656,66 4/2014 - 12/2015 

SKUPAJ stroški: 1.472.854,00  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Ilirska Bistrica  225.439,03 332.614,97 558.054,00 37,89 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU (ESRR)  369.554,97 545.254,03 914.800,00 62,11 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih  594.994,00 877.860,00 1.472.854,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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3.6.  KANALIZACIJA VRBOVO, VRBICA I. FAZA 

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): Občina Ilirska Bistrica 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 

Naziv projekta: Kanalizacija Vrbovo, Vrbica I. faza 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3: Dostopna in podporna infrastruktura 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 2: Učinkovitost javne storitve (znotraj programa 

Infrastruktura, okolje in prostor) 

 

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: Osnovni namen in cilj investicije v izgradnjo kanalizacije Vrbovo je 

ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod in izboljšanje stanja 

okolja. Projekt predstavlja del rešitve problematike odvajanja in 

čiščenja odpadne vode na območju občine Ilirska Bistrica. Cilji so 

usklajeni s cilji nacionalne zakonodaje na področju komunalne 
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infrastrukture. 

Specifični cilji 

projekta: 

─ Delna vzpostavitev sistema odvajanja odpadni voda na območju 

naselij Vrbovo in Vrbica. 

─ Kanalizacijsko omrežje priključiti na kolektor Jasen, kateri vodi v 

centralno čistilno napravo Ilirska Bistrica. 

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

─ Kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih vod v dolžini 

4.470 m. 

─ 121 hišnih priključkov v naseljih Vrbovo in Vrbica. 

─ Na kanalizacijsko omrežje priključiti 351 prebivalcev, 
 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

132 prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem, ki je 

predmet operacije. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Lokalna skupnost, uporabniki vodnega vira Rižana 

 
  

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): 

ZAKAJ: Sedanje stanje v naseljih Vrbovo in Vrbica je slabo, saj je opremljenost naselja s 

kanalizacijo slaba. Posamezni krajši kanali, največkrat med seboj nepovezani v nek urejen 

sistem, so se gradili kot posledica odvodnjavanja meteornih vod ob priliki asfaltiranja 

posameznih ulic v naselju. Večina hiš ima svoje greznice in iz njih izvedene prelive v 

ponikanj, v bližnje odprte jarke in vodotoke ali v prej omenjeni sistem kanalov. Zaradi tega je 

čim prej zgraditi osnovno okoljsko infrastrukturo za čiščenje in odvajanje komunalnih voda. 

Samo urejeni sistemi za zbiranje, odvodnjavanje, čiščenje in dispozicijo odpadnih vod 

dopuščajo kontroliran način vračanja odpadnih vod v naravni tokokrog.  

NA KAKŠEN NAČIN: Izvedena bo investicija v izgradnjo nove kanalizacijske mreže fekalnih 

primarnega in sekundarnih kanalov ter meteornih kanalov. Kanalizacijska mreža se bo preko 

Vrbovega odvajala v Centralno čistilno napravo Ilirska Bistrica.  

NAMEN OPERACIJE: Namen operacije je ureditev 1. faze odvajanja in čiščenja odpadnih 

vod iz naselij Vrbovo in  Vrbica preko izgradnje ločenega kanalizacijski omrežja. S tem se bo 

prebivalcem izboljšalo zdravstvene in okoljske pogoje za življenje in razvoj vasi. Torej 

osnovni namen je ustrezno zbiranje, čiščenje in odvajanje fekalnih in meteornih vod. Namen 

investicije je tudi z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda varovanje in zaščita okolja na 

kraškem območju ter zaščita okolja nizvodno ob reki Reki.. 

 

Geografska 

lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Ilirska Bistrica Podgrad 
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Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Vodenje projekta  12/2013 - 12/2015 

2. Gradbena dela 1.922.583,00 2/2013 - 12/2015 

3. Izdelava projektne dokumentacije 3.050,00 2/2013 - 12/2015 

4. Strokovni nadzor 48.068,00 2/2013 - 12/2015 

SKUPAJ stroški: 1.973.701,00  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Ilirska Bistrica  193.452,91 193.453,11 386.906,02 19,60 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU (ESRR)  793.397,09 793.397,89 1.586.794,98 80,40 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih  986.850,00 986.851,00 1.973.701,00 100,0% 

 (Tabelo po potrebi razširite) 
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3.7.  KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA PODGRAD II. FAZA 

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): Občina Ilirska Bistrica 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 

Naziv projekta: Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad II. faza 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3: Dostopna in podporna infrastruktura 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 2: Učinkovitost javne storitve (znotraj programa 

Infrastruktura, okolje in prostor) 

 

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 

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: ─ Izgraditi II. fazo sistema zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda v naselju Podgrad. 
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─ Izboljšati ekološko stanje porečja Rižane. 

─ Izvajati strateške usmeritve države na področju komunalne 

infrastrukture. 

─ Implementirati veljavne predpise s okolja. 

─ Zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja. 

─ Varovati in zaščititi vodni vir Rižana, kateri z vodo oskrbuje 

celotno območje Slovenske Istre. 

Specifični cilji 

projekta: 

─ Delna vzpostavitev sistema odvajanja odpadni voda na območju 

naselja Podgrad. 

─ Ureditev sistema čiščenja odpadnih voda na območju naselja 

Podgrad. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

─ Izgradnja 75 priključkov na novo zgrajeno kanalizacijsko 

omrežje. 

─ Izgradnja 1.959 m sekundarnega kanalizacijskega omrežja 

(kanalizacijo omrežje je namenjeno zbiranju in odvajanju 

odpadnih vod znotraj naselja, zato je v skladu z Navodilom o 

tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno 

omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav celotno 

kanalizacijo omrežje in čistilna naprava, ki je predmet 

investicije sekundarno omrežje). 

─ Izgradnja 490 m meteornega kanalizacijskega omrežja. 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

─ Z operacije zagotoviti odvajanje komunalnih odpadnih voda iz 

dela naselja Podgrad,  

─ zagotoviti 132 prebivalcem naselja Podgrad priključitev na 

novo zgrajeno komunalno kanalizacijo in opustitev greznic, 

─ zagotoviti 132 prebivalcem naselja Podgrad priključitev na 

novo zgrajeno padavinsko kanalizacijo. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Lokalna skupnost, uporabniki vodnega vira Rižana 

 
  

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): 

Zakaj: Glede na podatke o onesnaženju površinskih tekočih, stoječih in podzemnih voda se 

na območju občine Ilirska Bistrica vse bolj izkazuje, da predstavljajo komunalne odpadne 

vode iz naselij in ostalih virov zaskrbljujoči delež vsega onesnaženja voda, kar povratno 

vpliva na stanje pitne vode ter bivalne, zdravstvene, reprodukcijske in splošno življenjske 

razmere za vsa živa bitja, kakor tudi na pogoje za marsikatero gospodarsko dejavnost.  
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Na kak način: Občina Ilirska Bistrica namerava zgraditi II. fazo fekalne in meteorne 

kanalizacije v naselju Podgrad. predmet gradnje je II. faza kanalizacije, ki zajema deset 

fekalnih kanalov F8, F9, F9.1, F10, F11, F12, F13, F14, F14.1 in F15, meteorne kanale M3, 

M5.1, M5.2, M5.4 in M6. Kanalizacijsko omrežje bo preko obstoječega kanala F2 priključeno 

na komunalno čistilno napravo kapacitete 860 PE.  

Namen operacije: Je urediti 2. fazo ločenega fekalnega in meteornega kanalizacijskega 

omrežja v naselju Podgrad za zbiranje in dovajanje odpadnih vod, katero bo priključeno na 

obstoječe kanalizacijsko omrežje. skozi izvedbo operacije bo zagotovljeno ustrezno zbiranje, 

čiščenje in odvajanje fekalnih in meteornih voda v naselju Podgrad ter ustrezno saniran 

problem onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami na kraškem območju porečja reke 

Rižane. 

 

Geografska 

lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Ilirska Bistrica Podgrad 

 

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

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni 
bruto stroški 

(v EUR) 

Terminski 
načrt (od-do) 

1. Vodenje projekta  12/2013 - 12/2015 

2. Gradbena dela 1.249.176,88 2/2013 - 12/2015 

3. Izdelava projektne dokumentacije 3.050,00 2/2013 - 12/2015 

4. Strokovni nadzor 28.116,12 2/2013 - 12/2015 

SKUPAJ stroški: 1.280.343,00  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Ilirska Bistrica  110.144,69 110.144,85 220.289,54 17,20 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU (ESRR)  530.026,37 530.027,09 1.060.053,46 82,80 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih  640.171,06 640.171,94 1.280.343,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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3.8.  UREDITEV VODOVODA IN KANALIZACIJE RAKITNIK, I. FAZA 

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): Občina Postojna 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 

Naziv projekta: Ureditev vodovoda in kanalizacije Rakitnik, I. faza 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3 Eko razvoj Notranjsko-kraške regije 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 2: Učinkovitost javne storitve (znotraj Programa 

Infrastruktura, okolje in prostor) 

 

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 

(dolgoročni): 

Namen investicije je ureditev dotrajanega vodovodnega omrežja ter 

odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju 

naselja Rakitnik s priključitvijo na obstoječo čistilno napravo 
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Postojna.  

Investicija bo pomembno prispevala k zmanjšanju vodnih izgub in 

zagotavljanje neoporečne pitne vode in varne oskrbe s pitno vodo 

na vodooskrbnem območju občine Postojne in Pivke, zmanjšanje 

obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami ter k zmanjšanju 

onesnaženja vodotoka Stržen in posledično reke Pivke, Postojnske 

jame in porečja Ljubljanice. 

Izvedba investicije poleg tega pomeni vlaganje v bolj kakovostno 

življenje občanov, omogočanje in zagotavljanje trajnostnega 

razvoja, skladnega regionalnega razvoja ob ohranjanju poseljenosti 

podeželja in pospeševanje turizma. 

Specifični cilji 

projekta (kratkoročni): 

Investicijska naložba zajema ureditev vodovoda ter kanalizacijskih 

omrežij za odvajanje komunalnih in padavinskih voda na območju 

naselja Rakitnik, ureditev črpališča komunalnih odpadnih voda s 

tlačnim vodom za odvajanje komunalnih voda od naselja Rakitnik na 

obstoječo čistilno napravo Postojna ter obenem zagotoviti možnost 

priključitve posameznih uporabnikov na urejeno kanalizacijsko 

omrežje. 

 

Pričakovani 
merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

Predmet investicijskega projekta je ureditev vodovodnega omrežja, 
padavinske kanalizacije in kanalizacijskega omrežja za odvajanje 
komunalnih voda s priključitvijo na obstoječo čistilno napravo 
Postojna. 

Z izvedbo investicije bodo doseženi naslednji rezultati projekta: 

 ureditev 357 m vodovodnega omrežja, 

 izvedba 1.280 metrov gravitacijskih kanalov in črpališče s 
tlačnim vodom dolžine 1916 metrov za potrebe odvajanja 
komunalnih odpadnih voda,  

 ureditev 975 metrov gravitacijskih kanalov za potrebe 
odvajanja  padavinskih voda,  

 sanacijo ceste po izvedbi komunalne infrastrukture. 

Pričakovani 
merljivi(!) učinki 
projekta:* 

Z izvedbo investicijskega projekta bodo doseženi naslednji merljivi 
učinki projekta:  

 z izvedbo črpališča s tlačnim vodom zagotoviti odvajanje 
komunalnih odpadnih voda od naselja Rakitnik na čistilno 
napravo Postojna,  

 zagotoviti 166 prebivalcem naselja Rakitnik priključitev na 
novo zgrajeno komunalno kanalizacijo in opustitev greznic, 

 zagotoviti 166 prebivalcem naselja Rakitnik priključitev na 
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novo zgrajeno padavinsko kanalizacijo, 

 zagotoviti 166 prebivalcem naselja Rakitnik varno oskrbo s 
pitno in požarno vodo. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Ciljna skupina oz. upravičenec je lokalna skupnost, projekt pa bo 
pozitivno vplival na zmanjšanje obremenjevanja okolja v regiji. 

 

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): 

Predmet investicijskega projekta je novogradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje 

komunalnih voda s priključitvijo na obstoječo čistilno napravo Postojna, ureditev padavinske 

kanalizacije za potrebe odvajanja padavinskih voda naselja Rakitnik z odvajanjem 

padavinskih voda v vodotok Stržen, ureditev vodovodnega omrežja in sanacija cest po 

izvedbi komunalne infrastrukture. 

Investicija bo pomembno prispevala k zmanjšanju obremenjevanja okolja z odpadnimi 

vodami ter k zmanjšanju onesnaženja vodotoka Stržen in posledično reke Pivke, Postojnske 

jame in porečja Ljubljanice. 

Izvedba investicije poleg tega pomeni vlaganje v bolj kakovostno življenje občanov, 

omogočanje in zagotavljanje trajnostnega razvoja, skladnega regionalnega razvoja ob 

ohranjanju poseljenosti podeželja in pospeševanje turizma.  

Upravičenec je Občina Postojna. 

Projekt »UREDITEV VODOVODA IN KANALIZACIJE RAKITNIK I. FAZA« se načrtuje kot 

prva faza izvajanja projekta »Ureditev vodovoda in kanalizacije Prestranek - ČN Postojna«, ki 

zajema odvajanje in čiščenja odpadnih komunalnih voda iz območja aglomeracij ID 1411 

Prestranek (PE je 1421), ID 1417 Prestranek-grad (PE je 53) in ID 1416 (PE je 215), skupaj 

1689 PE,  ki zajemajo naselja Rakitnik, Matenjo vas, Prestranek, Koče in Slavino.  

Projekt »UREDITEV VODOVODA IN KANALIZACIJE RAKITNIK I. FAZA«, ki se prijavlja na 

razpis zajema urejanje dotrajanega in netesnega vodovoda, pomanjkljive in dotrajane 

padavinske kanalizacije in še neurejene komunalne kanalizacije, ki se ureja za potrebe 

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda naselja Rakitnik in črpališče s tlačnim 

vodom za prečrpavanje komunalnih voda na obstoječo čistilno napravo Postojna v 

rekonstrukciji. 

Z načrtovano investicijo bo urejena okoljska infrastruktura za priključitev 166 prebivalcev 

naselja Rakitnik na urejeno javno komunalno kanalizacijsko omrežje. Poleg tega bo v naselju 

Rakitnik urejeno vodovodno omrežje in padavinska kanalizacija. 

Območje naselja Rakitnik leži na območju južno od mesta Postojna in šteje 166 prebivalcev. 

V skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, spada 

območje v aglomeracijo ID 1411 Prestranek. 

Padavinske vode se iz naselja Rakitnik preko gravitacijskih kanalov po javnih površinah 

odvajajo v vodotok Stržen. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Pred pripravo PGD in PZI dokumentacije izvedbe komunalne kanalizacije, je bil izdelan idejni 

projekt urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda naselij Slavina, Koče, 

Prestranek, Matenja vas in Rakitnik, skupne potrebne kapacitete čiščenja 1.689 PE.  

Variantne rešitve so pokazale, da je najugodnejša varianta reševanja odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda celotnega območja s priključitvijo na obstoječo, sicer dotrajano in 

neustrezno čistilno napravo Postojna nazivne kapacitete 15.000 PE, katera rekonstrukcija se 

je pričela v letu 2013 in se bo zaključila v letu 2015. Ob načrtovanju rekonstrukcije čistilne 

naprave Postojna so bilo upoštevano čiščenja odpadnih komunalnih voda tudi iz območja 

aglomeracij ID 1411 Prestranek (PE je 1421), ID 1417 Prestranek-grad (PE je 53) in ID 1416 

(PE je 215), skupaj 1689 PE,  ki zajemajo naselja Rakitnik, Matenjo vas, Prestranek, Koče in 

Slavino.  

Naselje Rakitnik leži na širšem vodozbirnem območju zajetja Malni (vodooskrba občin 

Postojna in Pivka) ter tudi zajetij na Ljubljanskem barju (vodooskrba ljubljanske kotline), zato 

bo urejena kanalizacija pomembno prispevala k zmanjševanju onesnaženosti vodotokov in 

območij, pomembnih za nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo. 

Odpadne vode iz neustreznih in dotrajanih greznic deloma stekajo v dotrajano, več kot 

štirideset let staro in povsem netesno kanalizacijo za odvodnjavanje cest, deloma pa iz 

netesnih greznic ponikajo v zemljo, padavinska kanalizacija iz dvorišč in strešin je le delno 

priključena na kapacitetno neustrezno in povsem dotrajano cestno kanalizacijo.  

Ureditev odvajanje komunalnih in padavinskih voda iz naselja Rakitnik je toliko bolj 

pomembno, ker se odpadne vode  preko kanalizacije za odvodnjavanje ceste izlivajo v 

vodotok Stržen. Vodotok Stržen se ob robu naselja Rakitnik izliva v reko Pivko, ki teče skozi 

podzemlje Postojnske jame, pri naselju Planina kot reka Unica spet priteče na površje, na 

Planinskem polju spet ponikne in se kasneje pojavi na površju kot reka Ljubljanica. 

 

Geografska 

lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Postojna Rakitnik 

 

 

 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava projektne in investicijskega programa  7.930,00 1/2013 – 7/2015 

2. Obveščanje javnosti o operacijah 2.440,00 12/2013 – 7/2015 

3. Komunalna kanalizacija 665.813,29 4/2014 – 6/2015 

4. Padavinska kanalizacija 121.272,88 4/2014 – 6/2015 

5. Vodovodno omrežje 57.220,07 4/2014 – 6/2015 

6. Sanacija ceste po izvedbi vodovoda in 

kanalizacije 

175.740,09 
4/2014 – 6/2015 

7. Strokovni nadzor gradnje s strani zunanjih 10.200,46 4/2014 – 6/2015 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

izvajalcev 

SKUPAJ stroški: 1.040.616,79  

 
 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

0,00 173.820,00 151.316,63 325.136,63 31,24 

partner 1 0,00 0,00 0,00 0,00  

partner 2 0,00 0,00 0,00 0,00  

…      

sredstva EU (ESRR) 0,00 382.500,00 332.980,16 715.480,16 68,76 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

0,00 0,00 0,00 0,00  

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

0,00 0,00 0,00 0,00  

SKUPAJ po letih 0,00 556.320,00 484.296,79 1.040.616,79 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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3.9. ZELENA NIT 

Zap. št. projekta: 9 

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): Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije 

Sodelujoči partnerji v projektu: Občine Postojna, Pivka, Cerknica, Ilirska Bistrica, Bloke, 

Loška dolina  

 

Naziv projekta: Zelena nit 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 2: Znanje za pospeševanje globalne 

konkurenčnosti 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 3: Širši družbeni razvoj 

 

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 Namen projekta je izboljšanje lokalne samooskrbe na celotnem 

območju Notranjsko-kraške regije. V sklopu projekta bodo urejeni 
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(dolgoročni): urbani eko vrtovi v naseljih Pivka, Postojna, Cerknica in Ilirska 

Bistrica. V občinah Loška dolina in Bloke pa bo poudarek na 

spodbujanju izvajanja prakse ekološkega kmetijstva in 

preusmerjanju od konvencionalnega k ekološkemu kmetijstvu. Na 

celotnem območju bodo izvedena izobraževanja s poudarkom na 

ekološkem kmetijstvu. Prav tako bodo na celotnem območju 

izvajanja projekta v osnovnih šolah potekali kmetijski krožki in 

aktivnosti semenske knjižnice. S skupnimi prostori v dveh občinah 

Notranjsko-kraške regije pa bo zagotovljena tudi možnost predelave 

pridelane hrane, s tem pa omogočena tudi možnost prodaje. 

Specifični cilji 

projekta (kratkoročni): 

Projekt zajema opredelitev in odkup in ureditev urbanih eko vrtov ter 

izobraževanja (najmanj 30 predavanj) s področja trajnostnega 

razvoja s poudarkom na ekološkem kmetijstvu, namenjena tistim, ki 

bodo vrtove obdelovali ter kmetom, ki se bodo preusmerili iz 

tradicionalnega v ekološko kmetijstvo. Na najmanj šestih šolah 

Notranjsko-kraške regije se bo izvedlo tudi kmetijske krožke, ki bodo 

šolarje izobraževali o pomembnosti in pridelavi zdrave hrane. 

Ustanovila se bo tudi spletna semenska knjižnica, ki bo omogočila 

izmenjavo semen ter ohranitev avtohtonih sort. V najmanj dveh 

občinah Notranjsko-kraške regije bodo vzpostavljeni in opremljeni 

skupnostni prostori, ki bodo namenjeni predelavi sadja, zelenjave in 

zelišč, za boljše trženje lokalnih proizvodov. 

 

Pričakovani 
merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

─ - V posamezni občini (Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica) 

urejenih okvirno 1.300 m2. 

─ - Izvedenih 30 izobraževanj na temo ekološkega vrtnarjenja ter 

kmetovanja.  

-    6 delujočih kmetijskih krožkov na osnovnih šolah Notranjsko-

kraške regije.  

-  Vzpostavitev spletne semenske knjižnice. 

- Opremljeni skupni prostori (2x) za predelavo pridelane hrane. 

 

Pričakovani 
merljivi(!) učinki 
projekta:* 

─ Povečan delež prebivalstva, ki se delno preskrbuje preko praks  

lokalne samooskrbe. 

─ Izboljšanje kakovosti življenja in zdravja prebivalcev Notranjsko-

kraške regije.  

─ Večja ozaveščenost o pomembnosti zdrave prehrane, 

medgeneracijsko sodelovanje. 

─ Zmanjšanje vplivov na okolje preko vpeljave kratkih verig.   

─ Ohranjanje avtohtonih sort in s tem tudi biotske raznovrstnosti.  
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Ciljna(-e) skupina(-e): Zainteresirani občani in kmetje v Notranjsko-kraški regiji.  

 

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): 

Predmet operacije je izboljšanje lokalne samooskrbe prebivalstva v NKR. V sklopu operacije 

bomo identificirali primerna območja za pridelavo v 4ih občinah NKR.  

Sledila bo identifikacija primernih parcel, kjer bi lahko vzpostavili urbane vrtove. Za tem 

arhitekturna ureditev teh prostorov. Prostori, namenjeni urbanemu vrtnarjenju bodo postali 

privlačen prostor za delo in preživljanje prostega časa, hkrati pa bi s podobo poredno vplivali 

na privlačnost kulturne krajine, ki stimulativno vpliva na povečan obseg turizma. Glede na 

teren in globino tal bi se poiskalo možnosti zadrževanja vode za sušne mesece in primerne in 

optimalne možnosti za zagotavljanje vode za pridelavo v primeru suše. Določila se bodo 

mesta, namenjena postavitvi rastlinjakov (plastenjakov), ki bi omogočali gojenje nekaterih 

rastlin tudi v zimskih mesecih, omogočali pridelavo sadik v manjšem obsegu ter imeli tudi 

vlogo skladišča. Varstvo rastlin se bo v rastlinjakih izvajalo z biotičnimi pripravki.   

Za optimalno funkcioniranje urbanih eko vrtov ter za preusmeritev iz konvencionalnega 

kmetijstva v ekološko (slednje predvsem v občinah Bloke in Loška dolina), bomo za ciljne 

skupine pripravili in izvedli praktična in teoretična usposabljanja na temo trajnostnega 

razvoja, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu. Skupaj bomo izvedli najmanj 30 predavanj.   

V šole Notranjsko-kraške regije (predvidoma na 6 šol) bomo uvedli kmetijske krožke z 

namenom  izobraževanja otrok o zdravi hrani ter pridelavi zdrave hrane in odnosu do le-te. 

Če hočemo namreč imeti dovolj ekoloških kmetov za lokalno samooskrbo, je potrebno začeti 

v šolah. Predvidene so aktivnosti za vzpostavitev in delovanje krožkov: 

• motivacija mentorjev, ureditev površin, ter izobraževanja – delavnice (vsaj 6) za 

mentorje; 

• vzpostavitev načina financiranja mentorjev po zaključku projekta – kontinuiteta;  

• razvoj didaktičnih pripomočkov in vpetost v učne vsebine ostalih predmetov (potrebno 

bo specificirati didaktične pripomočke). 

Ena od aktivnosti bo tudi postavitev in dejavnosti spletne semenske knjižnice z namenom 

ohranitve avtohtonih sort in s tem biotske raznovrstnosti. V dveh občinah pa bomo vzpostavili 

prostore za predelavo sadje, zelenjave in zelišč, za boljše možnosti trženja lokalnih 

proizvodov.  

Projekt bo torej zajemal najrazličnejše aktivnosti, ki so pomembne za izboljšanje lokalne 

samooskrbe ter zdravja in socialne povezanosti prebivalcev NKR hkrati pa bo ohranjal tudi 

biotsko raznovrstnost. 

 

Geografska Občina(-e): Naselje(-a): 
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lokacija projekta:  Občine Postojna, Pivka, Cerknica, 

Loška dolina, Bloke, Ilirska Bistrica 

Postojna, Pivka, Cerknica, Ilirska 

Bistrica, Stari trg, Nova vas 

 
 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Identifikacija površin za urbane eko vrtove 15.000,00 4/2014 – 7/2014 

2. Arhitekturna zasnova posamezne lokacije 15.000,00  do 9/2014 

3. Ureditev posamezne lokacije  25.000,00 3/2015 – 5/2015 

4. Izobraževanja  20.000,00 10/2014 – 9/2015 

5. Priprava gradiva in izvedba kmetijskih krožkov 

na najmanj 10ih šolah (1 šolsko leto) 20.000,00 
4/2014 - 9/2015 

6. Vzpostavitev prostorov za predelavo na dveh 

lokacijah  20.000,00 
4/2014 - 9/2015 

7. Vzpostavitev spletne semenske knjižnice 15.000,00 4/2014 - 9/2015 

8. Izvajanje in koordinacija projekta  22.000,00 4/2014 - 9/2015 

SKUPAJ stroški: 152.000,00      

 
 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013 

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

RRA Notranjsko-kraške 
regije 

 5.812,50 1.650,00 7.462,49 4,91 

Občina Postojna  2.274,59 4.119,54 6.394,13 4,21 

Občina Pivka  2.274,59 4.119,54 6.394,13 4,21 

Občina Cerknica  2.274,59 7.152,32 9.426,91 6,20 

Občina Ilirska Bistrica  2.274,59 7.152,32 9.426,91 6,20 

Občina Bloke   1.617,49 1.617,49 1,06 

Občina Loška dolina   1.617,49 1.617,49 1,06 

      

sredstva EU (ESRR)  41.089,14 68.571,31 109.660,45 72,15 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

 
    

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih  56.000,00 96.000,01 152.000,00 100,00 

(Tabelo po potrebi razširite)
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Tabela 3: SPISEK PRIORITETNIH PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OBDOBJU 2013 - 2015 

IZ NASLOVA RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ« za Notranjsko-kraško regijo  

Zap. 

št.
Nosilec Naziv projekta

Skupna vrednost 

projekta (v EUR)

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja 

SKUPAJ (v EUR)

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja 

2014 (v EUR)

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja 

2015 (v EUR)

1
Občina Loška 

dolina

Obnova vodovoda in razširitev 

ceste Lož - Podlož
751.500,00 535.000,00 535.000,00 0,00

2
Občina Ilirska 

Bistrica
Rušitev TOK 2.009.944,00 1.400.370,82 278.688,52 1.121.682,30

3
Občina Ilirska 

Bistrica
Centralni vrtec v Ilirski Bistrici, III. faza 803.467,60 559.793,00 0,00 559.793,00

4
Občina Ilirska 

Bistrica
Vodovod Veliko Brdo - Jelšane 1.861.324,00 1.577.469,10 423.636,77 1.153.832,33

5
Občina Ilirska 

Bistrica
OŠ Podgrad, I. faza 1.472.854,00 914.800,00 369.554,97 545.254,03

6
Občina Ilirska 

Bistrica
Kanalizacija Vrbovo, Vrbica I. faza 1.973.701,00 1.586.794,98 793.397,09 793.397,89

7
Občina Ilirska 

Bistrica

Kanalizacija in čistilna naprava 

Podgrad II. faza
1.280.343,00 1.060.053,46 530.026,37 530.027,09

8 Občina Postojna 
Ureditev vodovoda in kanalizacije 

Rakitnik, I. faza
1.040.616,79 715.480,16 382.500,00 332.980,16

9 RRA NKR Zelena nit 152.000,00 109.660,45 41.089,14 68.571,31

11.345.750,39 8.349.761,52 3.312.803,72 5.036.966,80SKUPAJ  
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4. FINANČNA KONSTRUKCIJA IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA 
RAZVOJNEGA PROGRAMA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE ZA OBDOBJE 2013-2015 
(spisek projektov za sofinanciranje iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«) 

 
 
V nadaljevanju predstavljamo tabelarni pregled vrednosti prioritetnih projektov za sofinanciranje 
iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«, vključenih v Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-
kraške regije 2013 - 2015. Pri tem izhajamo iz dveh klasifikacij: v prvi tabeli predstavljamo 
oceno stroškov projektov za sofinanciranje v obdobju 2013 - 2015 iz naslova razvojne prioritete 
»Razvoj regij« po letih, v drugi pa glede na vire financiranja. Na ta način smo skušali zagotoviti 
večjo preglednost in jasnost predstavljenih podatkov. 
 
 
 



Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

47 

 

Tabela 4: Ocena stroškov projektov za sofinanciranje v obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«,  

PO LETIH 

Nosilec Naziv projekta

leto 

20103 (in 

pred tem) 

leto 2014 leto 2015 brez DDV DDV z DDV

Občina Loška 

dolina

Obnova vodovoda in razširitev 

ceste Lož - Podlož
0,00 751.500,00 0,00 652.049,18 99.450,82 751.500,00

Občina Ilirska 

Bistrica
Vodovod Veliko Brdo - Jelšane 0,00 500.000,00 1.361.324,00 1.855.846,00 5.478,00 1.861.324,00

Občina Ilirska 

Bistrica

Kanalizacija Vrbovo, Vrbica I. 

faza
0,00 986.850,00 986.851,00 1.964.483,00 9.218,00 1.973.701,00

Občina Ilirska 

Bistrica

Kanalizacija in čistilna naprava 

Podgrad II. faza
0,00 640.171,06 640.171,94 1.274.722,88 5.620,12 1.280.343,00

Občina 

Postojna

Ureditev vodovoda in 

kanalizacije Rakitnik, I. faza
0,00 556.320,00 484.296,79 852.964,58 187.652,21 1.040.616,79

Občina Ilirska 

Bistrica
Rušitev TOK 0,00 400.000,00 1.609.944,00 1.647.495,08 362.448,92 2.009.944,00

Socialna infrastruktura

Občina Ilirska 

Bistrica

Centralni vrtec v Ilirski Bistrici, 

III. faza
0,00 0,00 803.467,60 658.580,00 144.887,60 803.467,60

Občina Ilirska 

Bistrica
OŠ Podgrad, I. faza 0,00 594.994,00 877.860,00 1.207.257,38 265.596,62 1.472.854,00

RRA NKR Zelena nit 0,00 56.000,00 96.000,00 128.557,36 23.442,64 152.000,00

SKUPAJ 0,00 4.485.835,06 6.859.915,33 10.241.955,46 1.103.794,93 11.345.750,39

Okoljska infrastruktura

Razvoj urbanih območij
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Tabela 5: Ocena stroškov projektov za sofinanciranje v obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«, 

GLEDE NA VIRE FINANCIRANJA 

Nosilec Naziv projekta

Skupna 

vrednost 

projekta (z 

DDV)

Skupna 

vrednost 

projekta (brez 

DDV*)

85% skupne 

vrednosti 

projekta BREZ 

DDV* 

ESRR (MGRT)
lastna 

sredstva
%

Okoljska infrastruktura 60,88

Občina Loška 

dolina

Obnova vodovoda in razširitev 

ceste Lož - Podlož
751.500,00 652.049,18 554.241,80 535.000,00 216.500,00 6,62

Občina Ilirska 

Bistrica
Vodovod Veliko Brdo - Jelšane 1.861.324,00 1.855.846,00 1.577.469,10 1.577.469,10 283.854,90 16,41

Občina Ilirska 

Bistrica

Kanalizacija Vrbovo, Vrbica I. 

faza
1.973.701,00 1.964.483,00 1.669.810,55 1.586.794,98 386.906,02 17,40

Občina Ilirska 

Bistrica

Kanalizacija in čistilna naprava 

Podgrad II. faza
1.280.343,00 1.274.722,88 1.083.514,45 1.060.053,46 220.289,54 11,28

Občina 

Postojna

Ureditev vodovoda in 

kanalizacije Rakitnik, I. faza
1.040.616,79 852.964,58 725.019,89 715.480,16 325.136,63 9,17

Razvoj urbanih območij 17,72

Občina Ilirska 

Bistrica
Rušitev TOK 2.009.944,00 1.647.495,08 1.400.370,82 1.400.370,82 609.573,18 17,72

Socialna infrastruktura 21,40

Občina Ilirska 

Bistrica

Centralni vrtec v Ilirski Bistrici, 

III. faza
803.467,60 658.580,00 559.793,00 559.793,00 243.674,60 7,08

Občina Ilirska 

Bistrica
OŠ Podgrad, I. faza 1.472.854,00 1.207.257,38 1.026.168,77 914.800,00 558.054,00 12,98

RRA NKR Zelena nit 152.000,00 128.557,38 109.273,77 109.273,77 42.726,23 1,34

SKUPAJ 11.345.750,39 10.241.955,48 8.705.662,16 8.459.035,29 2.886.715,10 100,00

* DDV ni upravičen strošek 


