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REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUŽNE PRIMORSKE 2014-2020
DELOVNA SKUPINA ZA ČLOVEŠKE VIRE
ZAPISNIK 1. DELAVNICE, KOPER, 6. 2. 2013
Prisotni:
- Božena Ambrozius, Društvo za nenasilno komunikacijo,
- Tina Nanut, Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje, enota Koper,
- Gašper Malej, KUD AAC Zrakogled, Koper,
- Nevenka Ražman, Zavod za zdravstveno varstvo Koper in Društvo DIBO,
- Zdravko Vatovec, Društvo Capris,
- David Medica, Društvo DAM,
- Ingrid Cunja Kocbek, Društvo »---1908«,
- Vid Tratnik, KID PINA,
- Špela Kocjančič, Primorski pravni center Koper,
- Larisa Kunst, RRC Koper.

1. točka
Predstavitev programskih dokumentov za pripravo RRP: Larisa Kunst.
2. točka
Analiza realiziranih projektov iz področja človeških virov iz RRP 2007-2013: Larisa Kunst.
3. točka
Pregled SWOT analize iz RRP 2007-2013: Larisa Kunst.
4. točka
Predstavitev udeležencev. Prisotni so bili iz naslednjih tematskih področij:
- NVO - nasilje v družini,
- NVO - duševno zdravje,
- Kultura, delo z mladimi,
- ZZV Koper – zdravstvo, medgeneracijsko sodelovanje,
- PINA,
- Primorski pravni center – socialno ogroženi.
5. točka
Razprava: namenjena je bila dopolnitvi SWOT analize in identifikaciji projektnih predlogov za prihodnje
programsko obdobje.
Vid Tratnik: V odboru ni lokalnih skupnosti in gospodarstva. Prisotni so le NVO. Kako si RRC Koper
interpretira to dejstvo? Kakšni so predvideni naslednji koraki priprave RRP?
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Larisa Kunst: Občine so bile vabljene na delavnico, a se žal niso odzvale. Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo je predvidelo, da se v RRP določi 10 prednostnih regijskih projektov, ki naj bi bili
neposredno financirani. Opravljena bo bolj natančna analiza preteklega RRP, ki bo pokazala, kateri
problemi ostajajo nerešeni in zakaj. V naslednjih tednih se bodo po elektronski pošti zbirali predlogi
projektov. Na naslednjem sestanku se pričakuje, da bodo zainteresirani RRC-ju podali pripombe na
pripravljeno analizo, predlagane prioritete, cilje in investicijska področja. RRP ni zagotovilo, da bo nosilec
dobil sredstva za izvedbo projekta! Zainteresirani se bodo pri prijavi svojih projektov lahko sklicevali na
to, da je njihov projekt vključen v RRP.
Vid Tratnik: NVO morajo biti seznanjeni z občinskimi projekti ne tem področju, zato da bi lahko
usklajeno delovali.
Larisa Kunst: Če na naslednjem sestanku ne bo predstavnikov občin, se bo udeležencem zagotovila
informacija o tem, kateri bodo oz. so občinski projekti.
NVO: Razrešiti je treba problematiko zaposlovanja ranljivih skupin, ponuditi sistemske rešitve, uvesti
pozitivno diskriminacijo.
NVO: Velika težava je pomanjkanje prostorov za delovanje organizacij, izvajanje programov, primanjkuje
skupnih prostorov za druženje. Izkoristiti je treba obstoječe prostore - za specifične dejavnosti pa bi bilo
potrebno graditi nove (gledališča). Urediti je treba večnamenske prostore. V Istri je veliko priseljencev,
različnih kultur, njihovo povezovanje in vključevanje v družbo je pomembno. Vzpostaviti je treba stalno
koordinacijo za sistemske vire, za sodelovanje med občinskimi strukturami in NVO – prisotno je
pomanjkanje dialoga.
Zdravko Vatovec: V mestni knjižnici smo ostali brez dvorane za predstavitev novih knjig. Na drugi strani
pa je v Kopru nova gledališka dvorana, ki je bila zgrajena na račun starih temeljev redke vrednosti. Več
lepih kulturnih domov je po vaseh.
Nevenka Ražman: Glede na to, da je treba narediti enega ali dva večja projekta, se predlaga, da bi
sestavili skupni projekt razvoja nevladnega sektorja.
Vid Tratnik: Obstajajo pomisleki glede združitve vsega. Potrebe se na nekaterih področjih precej
razlikujejo. Zato bi opredelili dve področji: socialno varstvo in kulturo.
Tina Nanut: Težava je sodelovanje društev, katerih sedež je v Ljubljani, pri projektih. Sodelovati morajo
pri aktivnostih, ki jim jih narekuje glavna enota. Doslej so delali tako, da je bil partner pri projektu krovno
društvo, aktivnosti pa je izvajala območna enota.
David Medica: Občine neustrezno upravljajo s praznimi prostori.
Vid Tratnik: Ni razvojne strategije za področje kulture. Na Obali imamo največji odstotek priseljencev.
Na nacionalni ravni je velika stopnja netolerance do drugih kultur. Občine nimajo ustreznega odnosa do
nevladnega sektorja, saj naj ne bi prinašal dodane vrednosti.
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Mestno središče izumira. Vse prostočasne dejavnosti se selijo iz njega. Problem pasivnosti mladih: nizka
volilna udeležba, nezainteresiranost za politiko  nimajo zastopnikov v organih. Pomanjkanje
podjetniškega duha med mladimi in kreativnosti.
Larisa Kunst: RRC Koper je 1. februarja 2013 začel izvajati projekt Podjetno v svet podjetništva, katerega
namen je spodbujanje samozaposlovanja mladih.
Primorski pravni center Koper: Izvajajo projekt širjenja pravne kulture med mladimi.
Larisa Kunst: Poskušali bomo doseči, da se tisti, ki danes niso prisotni, udeležijo naslednjega sestanka.
Danes prisotni naj posredujejo morebitne projektne predloge RRC KP.
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