
 

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUŽNE PRIMORSKE 2014-2020  

ODBOR ZA ČLOVEŠKE VIRE 
 
 
PREDLAGANI OZ. EVIDENTIRANI PROJEKTI:  

PRIORITETA 2 - Krepitev kvalitete življenja in vključujoča družba 

Ukrep 1 Ukrepi proti revščini in socialni izključenosti 

Ukrep 2 Izboljšanje pogojev za varstvo in šolanje otrok, mladine 

Ukrep 3 Skrb za zdravje prebivalstva 

Ukrep 4 Krepitev kulturnih aktivnosti 

 

Zap. 
št. ukrep Naziv projekt/podprojekta  Nosilec projekta Cilj projekta                Output/rezultat 

Ocenjena vrednost 
(v EUR)         

1 1 
Izgradnja  Centra za starejše 
občane »Borov gaj« 

Občina Hrpelje - Kozina 

Zagotoviti pogoje za 
institucionalno varstvo 
starejših občanov v 
domačem okolju ter 
izboljšanje kakovosti 
življenja starejše 
populacije 

Izgradnja doma starejših občanov 
(površina 5.397 m2, varstvo za 98 
oseb) 

8.697.159 



2 1 CENTER: NOVA PRILOŽNOST Mestna Občina Koper 

Izboljšati življenske pogoje 
za brezdomce in socialno 
šibke prebivalce z 
ureditvijo skupnih 
prostorov pod okriljem 
humanitarnih organizacij 

Ureditev centra (1400m2(skladišče in 
pisarne)) z razdelilnico hrane, nočnimi 
prostori, sanitarijami, cca 40 bivalnih 
enot s skupnimi sanitarijami za JSS 
MOK in YOUTH Hostel (cca 16 sob 
štud. org. ali zasebni vlagatelj) 

3.500.000 

3 1 DOLGE NJIVE I. Faza - ANKARAN Mestna Občina Koper 

Zagotoviti socialno 
šibkejšim prebivalcem 
MOK-a primerno 
stanovanje 

50 najemniških neprofitnih stanovanj 
na območju MOK (1. faza) 

3.956.000 

4 1 NAD DOLINSKO CESTA – OLMO Mestna Občina Koper 

Zagotoviti socialno 
šibkejšim prebivalcem 
MOK-a primerno 
stanovanje 

80 najemniških neprofitnih stanovanj 
na območju MOK 

6.292.000 

5 1 GRIČ - SEMEDELA Mestna Občina Koper 

Zagotoviti socialno 
šibkejšim prebivalcem 
MOK-a primerno 
stanovanje 

Nakup 40 stanovanj na območju 
Semedele. Zemljišče s parcelno št. 
488/8 je v lasti MOK. Zaradi reševanja 
problematike parkiranja na 
sosednjem območju (Prisoje) je MOK 
pričel s pripravo projekta izgradnje 
cca 200 parkirnih mest v garaži za 
sosednje območje Prisoj in cca 100 
stanovanjskih enot. Projekt naj bi 
MOK speljala 
v javno-zasebnem partnerstvu, JSS 
MOK pa bi za svoje potrebe odkupil 
en objekt s cca 40 stanovanji.  

3.956.000 



6 1 

SPODBUJANJE POSAMEZNIKOVIH 
POTENCIALOV ZA 
OBVLADOVANJE ŽIVLJENJSKEGA 
KONTEKSTA 

CPPK- Center za 
psihoterapijo in 
psihosocialno pomoč 
Koper 

Spodbujanje fleksibilnosti, 
inovativnosti , kreativnosti 
in sposobnosti 
posameznika ali skupin, da 
se reoragnizirajo in 
naravnajo na učinkovito 
obvadovanje novih 
okoliščin (delavnice, 
izobraževanje in 
usposabljanje kadrov za 
delo s ciljnimi skupinami)  

Psihofizična kondicija za soočanje in 
reorganizacijo v spremenjenih 
življenjskih okoliščinah, fleksibilnost 
in inovativnost pri zavzemanju 
odnosa do nepričakovanih okoliščin 
(npr. nezaposlenost) 

17.500 

7 1 »Stop! Nasilju«  
Društvo za nenasilno 
komunikacijo, enota 
Koper 

Zagotavljanje večje 
kakovosti življenja v 
Obalno-kraški regiji, z 
nudenjem pomoči in 
podpore žrtvam nasilja, 
ozaveščanjem o nasilju in 
nenasilju.    

Izvajanje treh programov: 
Individualna pomoč otrokom in 
mladim, ki imajo izkušnje nasilja, 
Individualna pomoč ljudem, ki 
doživljajo nasilje ter Individualno delo 
z ljudmi, ki povzročajo nasilje.  

129.872,31 

8 1 
Znanje za starejše – aktivno 
staranje 

MREŽA ZNANJA ZA 
STAREJŠE V OBALNO – 
KRAŠKI REGIJI IN ILIRSKI 
BISTRICI 

Glavni namen projekta je 
razvijanje, organiziranje in 
izvajanje izobraževalnih 
dejavnosti za odrasle (od 
učenja jezikov, do 
pridobivanja praktičnih 
znanj za vsakdanjo rabo), 
spodbujanje in 
posredovanje  ponudbe in 
povpraševanje po 
strokovnih znanjih in 
dejavnostih starejših, 
samopomoč v razširjenih 
socialnih mrežah, 
razvijanje umetniške in 
kulturne dejavnosti, 
ohranjanje kulturne 
dediščine, spoznavanje 

razvijanje pozitivnega odnosa do 
starosti, starih in starejših, 
- spreminjanje stereotipov o starosti 
- pridobivanje znanj in veščin 
- vključitev večjega števila starejših 
odraslih v VŽU 
- ohranjanje zdravega načina življenja, 
intelektualnih in psihofizičnih 
sposobnosti 
- samopomoč 
- povečanje javnega udejstvovanja in 
civilnega dialoga UTŽO 
- povečanje sposobnosti starejših za 
uporabo sodobnih tehnologij 
(računalniško opismenjevanje) 
- povečati vključenost znanja starejših 
v aktivno družbeno dogajanje 

140.000 



svojega bližnjega okolja, 
skrb za zdravo življenje in 
ohranjanje psihosocialnih 
sposobnosti, snovanje in 
izvajanje projektov, ki 
omogočajo  sodelovanje 
med generacijami. 

9 1 

DELAVNICE ZA IZBOLJŠANJE 
DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN 
MEDOSEBNIH ODNOSOV 
VODENE PO PRINCIPIH TEORIJE 
IZBIRE 

CENTER ZA 
PSIHOTERAPIJO IN 
PSIHOSOCIALNO POMOČ 
KOPER 

Delavnice za osebnostno 
za izboljšanje duševnega 
zdravja in medosebnih 
odnosov vodene po 
principih Teorije izbire W. 
Glasserja (3 skupine 6 do 
12 udeležencev)  

 krepitev duševnega zdravja, boljše 
povezovanje z drugimi 
- izboljšano reševanje konfliktnih 
situacij 
-  razvijanje samozavesti udeležencev  
- preventiva pred nasiljem 
- izboljšanje kvalitete življenja z 
boljšim obvladovanjem vsakodnevnih 
frustracij.  

12.000 

10 1 

ŽENSKE,  ŽRTVE SPOLNEGA 
NASILJA :  ŠIRŠE DRUŽBENO 
OZAVEŠČANJE PROBLEMATIKE 
TER PREVENTIVA  IN  
PSIHOTERAPEVTSKA POMOČ  
ŽRTVAM 

CENTER ZA 
PSIHOTERAPIJO IN 
PSIHOSOCIALNO POMOČ 
KOPER 

Namen projekta je 
ozaveščati širšo javnost o 
prisotnosti spolnega 
nasilja nad ženskami v naši 
družbi, ozaveščati, kaj 
spolno nasilje nad 
ženskami pomeni na ravni 
družbe, na ravni družine in 
na osebni ravni žrtve.  

Predavanja, plakati, zloženke, redno 
tedensko izvajanje psihoterapevtskih 
programov, delavnice za višje razrede 
osnovnošolcev in za srednješolce 

10.000 



11 1 Obalni družbeni center 

Mestna občina Koper 
Občina Piran 
Občina Izola 
Univerza na Primorskem 
Kulturno izobraževalno 
društvo PiNA 
Središče Rotunda, stičišče 
za NVO Obalno-kraške 
regije 
Karierni center UP 

Združevanj nevladnih 
organizacij, ki se 
prostovoljno in 
profesionalno ukvarjajo s 
področjem družbene 
dejavnosti v skupnem 
Družbenem centru. 

Vzpostavitev Obalnega družbenega 
centra s tremi lokacijami v treh 
obalnih občinah, gradbeno preurejeni 
in sodobno opremljeni prostori, 
izvajanje 60 letnih rednih programov 
na podorčju družbenih dejavnosti: 
sociala, kultura, izobraževanje, 
mladina, šport 

2.800.000 

12 1 
PSIHOTERAPEVTSKA IN 
PSIHOSOCIALNA POMOČ 
SOCIALNO OGROŽENIM OSEBAM 

CENTER ZA 
PSIHOTERAPIJO IN 
PSIHOSOCIALNO POMOČ 
KOPER 

Psihoterapevtska in 
psihosocialna pomoč 
socialno ogroženim 
osebam 

Osveščanje javnosti (mediji, zloženke, 
...), psihoterapija in psihosocialna 
pomoč (individualna/skupinska) 

15.000 

13 1 

Vzpostavitev sheme globalnih 
nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje projektov z 
namenom skupnega reševanja 
lokalnih problemov 

Središče Rotunda 

Projekt je namenjen 
reševanju lokalnih 
problemov in dvigu 
kakovosti življenja 
prebivalcev v lokalnih 
skupnostih preko manjših 
projektov nevladnih 
organizacij (NVO). 

Informiranje NVO o možnosti 
pridobivanja sredstev GNS. Izvedba 
javnih razpisov za sredstva GNS. 
Izvedba projektov NVO. Evalvacija 
projektov NVO 

200.000 



14 1 
Stičišče za razvoj nevladnih 
organizacij in socialnega 
podjetništva  

Središče Rotunda 

Projekt prinaša aktivnosti 
na področju razvoja 
podpornega okolja za 
nevladne organizacije 
(NVO) in socialno 
podjetništvo v Obalno-
kraški regiji.  

Informiranje NVO in socialnih podjetij 
v podporo mreženju in sodelovanju. 
Dejavnosti na področju zagovorništva 
in civilnega dialoga. Zagotovljanje 
podpornih storitev in svetovanj za 
NVO in socialna podjetja Obalno-
kraške regije. Izobraževanje 
posameznikov v NVO in Socialnih 
podjetjih. Vzpodbujanje ustanavljanja 
socialnih podjetij 

110.000 

15 1 

VZPOSTAVITEV SHEME 
GLOBALNIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE 
PROJEKTOV Z NAMENOM 
ZAPOSLOVANJA RANLJIVIH 
CILJNIH SKUPIN V NVO - 
SOCIALNO PODJETNIŠTVO / 
DRUŽBENO GOSPODARSTVO 

USTANOVA FUNDACIJA 
BIT PLANOTA IN SVET 
NVO SEVERNE 
PRIMORSKE 

Projekt je namenjen 
reševanju lokalnih 
problemov in dvigu 
kakovosti življenja 
prebivalcev v lokalnih 
skupnostih preko manjših 
projektov nevladnih 
organizacij (NVO). 

1. večja socialna vključenost 
marginalnih skupin 
2. dvig zaposljivosti lokalnih 
prebivalcev 
3. razvoj socialnega podjetništva na 
lokalni ravni 
4. razvoj lokalne skupnosti na 
področju turizma, trajnsotnega 
kmetijstva, kulture, zdravja, športa 
ipd. 
5. dvig kapacitet in razvitosti 
nevladnih organizacij na lokalni ravni 

215.000 



16 1 

Vzpostavitev sheme globalnih 
nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje projektov z 
namenom skupnega reševanja 
lokalnih problemov 

RRA LUR 

Na podlagi ugotovitev, da 
manjše lokalne 
organizacije zaradi 
premajhnih kapacitet 
projektov iz evropskih 
strukturnih skladov ne 
morejo izvajati, hkrati pa 
veliki projekti pogosto ne 
dosežejo končnih 
upravičencev na lokalni 
ravni oz. so premalo 
osredotočeni na potrebe 
specifičnih ciljnih skupin v 
posamezni lokalni 
skupnosti, je Evropska 
unija uvedla poseben 
mehanizem razdeljevanja 
sredstev, imenovan 
globalna nepovratna 
sredstva  

1. Dvig zaposljivosti lokalnega 
prebivalstva 
2. Večja socialna vključenost 
marginalnih skupin 
3. Razvoj socialnega podjetništva na 
lokalni ravni 
4. Večja vključenost manj izobraženih 
in ranljivih skupin v neformalno 
izobraževanje 
5. Dvig kapacitet in razvitosti NVO na 
lokalni ravni 

1.050.000 

17 1 
REGIJSKA FINANČNA 
PREMOSTITVENA SHEMA ZA NVO 

USTANOVA FUNDACIJA 
BIT PLANOTA IN SVET 
NVO SEVERNE 
PRIMORSKE 

enako kot zgoraj enako kot zgoraj 343.200 

18 1 

PILOTNI PROJEKT: 
MEDGENERACIJSKO 
SKUPNOSTNO SREDIŠČE  
»KRAŠKI TOLMUN«oziroma 
VZPOSTAVITEV CENTRA ZA 
STAREJŠE 

Občina Sežana 
Sodbujanje socialne 
vključenosti 

Obnova objekta za namene 
medgeneracijskega druženja (700m2) 

1.950.000 

19 1 
Regijski center vseživljenjskega 
učenja in medgeneracijskega 
povezovanja 

ni definiran (Ljudske 
Univerze, RRA, Šolski 
centri ZRSZ,…) 

zagotoviti celovito in 
kakovostno brezplačno 
informiranje in svetovanje 
v izobraževanju odraslih 

-Informiranje in svetovanje v 
izobraževanju odraslih (ISIO) -Točke 
vseživljenjskega učenja (CVŽU) 

  



20 1 

Zagotavljanje ustreznega 
bivalnega okolja in učinkovite 
oskrbe za starejše prebivalstvo v 
regiji Južna Primorska: priložnost 
za ljudi in razvoj podjetništva 

Urbanistični institut RS 

Projekt bo identificiral 
ključne demografske 
spremembe, s katerimi se 
bo v prihodnosti soočala 
regija Južna Primorska oz. 
posamezna območja v 
regiji in oblikoval predloge, 
kako omisliti negativne 
posledice demografskih 
sprememb. 

Strategija za prilagoditev/omilitev 
demografskih sprememb v regiji , 
Načrt za ustrezno prilagajanje 
fizičnega prostora glede na potrebe in 
zahteve starejše ljudi, Vzpostavitev 
učinkovitega sistema informiranja za 
starejše ljudi v regiji, ljudi, ki so 
kakorkoli povezani s starejšimi   

70.000 

21 2 Izgradnja novega vrtca v Hrpeljah Občina Hrpelje - Kozina 

Omogočiti vsem vpisanim 
otrokom obisk vrtca, brez 
čakalnih vrst ter izboljšati 
kvaliteto bivanja otrok v 
vrtcih ter izboljšati pogoje 
za izvajanje kvalitetne 
vzgoje v vrtcih 

Izgradnja 8 oddelčnega vrtca  s 3 
igralnicami za I. starostno obdobje in 
5-imi igralnicami za drugo starostno 
obdobje z vsemi potrebnimi 
zunanjimi površinami /otroško igrišče, 
…) 

1.620.747 

22 2 

Inovativnost z dediščino  
Odprto učno okolje - uvajanje 
novih učnih metod v šole in vrtce 
na Krasu in didaktični turizem 

Zavod za celostni razvoj 
HOLISTIKA, Sežana 

Vpeljati nove učne 
metode, ki temeljijo na 
občutenju, raziskovanju, 
ustavrjalnosti in 
inovativnosti z dediščino 
Krasa. 
Vzpostaviti odprto učno 
okolje na 15 lokacijah. 

Vpeljati nove učne metode, ki 
temeljijo na občutenju, raziskovanju, 
ustavrjalnosti in inovativnosti z 
dediščino Krasa. 
Vzpostaviti odprto učno okolje na 15 
lokacijah. 

? 

23 2 Športna dvorana v Divači Občina Divača Izgradnja športne dvorane.  m2 novih površin 2.000.000 

24 2 
Športno rekreacijski center 
Hrpelje (ŠRC Hrpelje) 

Občina Hrpelje - Kozina 

Izboljšati ponudbo na 
področju športnih 
objektov, panog, izboljšati 
kakovost preživljanja 
prostega časa celotne 
populacije, z izgradnjo 
športno rekreacijskega 
centra 

Izgradnja nove večnamenske dvorane 
(4220m2), ureditev športno 
rekreacjskega centra (8ha) 

2.200.000 



25 3 

Center vodnih športov 

Občina Izola 
Zagotovitev primernega 
prostora in objektov za 
izvajanje vodnih športov 

Objekt in infrastruktura za kvalitetno 
izvajanje vodnih športov. 

768.460 

26 3 
Obnova in gradnja športnih 

objektov-Dom vodnih športov 
Občina Piran 

Zagotovitev primernega 
prostora in objektov za 
izvajanje vodnih športov 

Izgradnja Doma vodnih športov na 
Bernardinu 

? 

27 3 Hiša Zdravja UP ZRS 
Dvig kakovosti življenja, 
promocija zdravega načina 
življenja, preventiva 

Postavitev Hiše zdravja brez meja; 
vsebine - vadbena površina, 
preventivni diagonostični center, 
center za usposabljanje strokovnjakov 
za delo s krhkimi osebami, CVŽU, 
center za svetovanje o zdravem 
načinu življenja. 

3.000.000 

28 4 KULTURNI DOM V IZOLI Občina Izola 

Zagotovitev ustreznih 
prostrov za organizacijo 
kulturnih prireditev in 
kvalitetnega dela kulturnih 
društev v kraju. 

Objekt za delovanje kulturnih društev, 
organizacijo kulturnih dogodkov ter 
kongresnih aktivnosti. 

768.460 

29 4 
Obnova objektov s kulturno 
dediščino-Obnova Godbenega 
doma Piran 

Občina Piran 
Ohranjanje nepremične 
kulturne dediščine 

Prenova stavbe godbenega doma ? 

30 4 

IZGRADNJA PROSTOROV ZA  
GLASBENO ŠOLO  SEŽANA IN ZA 
MLADINSKO DEJAVNOST – 
VEČNAMENSKI OBJEKT 

Občina Sežana 
Ureditev ustreznih 
prostorov za kulturno 
udejstvovanje mladih 

Preselitev glasbene šole na novo 
lokacijo (1116 m2), preselitev 
mladinskih organizacij ter vseh 
spremljajočih dejavnosti v 
večnamenski prostor (1600 m2) 

2.151.095,00 

31 4 KULTURNA DEDIŠČINA ŠTANJEL Občina Komen     1.500.000 



32 4 Kreativna Primorska  poslal Franc Zakrajšek 
Iskanje sinergijo med 
gospodarskim razvojem, 
človeškimi viri in znanjem.  

• Povečanje dejavnosti kulturnih 
industrij in kulturnega turizma  
• Nova  delovnih mesta za mlade na 
področju kulturnih industrij in 
kulturnega turizma 
• Okrepitev kulturnega turizma, 
povezava kulturnega turizma v regiji, 
Sloveniji in Evropi 
• Ohranjanje delovnih mest v 
kulturnih institucijah 
• Povečanje digitalnih kulturnih 
vsebin 
• Povečanje izobraževanja, mladih in 
starejših na področju kreativnih 
industrij  
• Ponovna uporaba prostorov za 
kreativne industrije 
• Povezovanje z Creative Europe 
2020, Horizon 2020, in drugimi 
evropskimi in čezmejnimi finančnimi 
shemami 
• Mednarodne delavnice in tabori na 
področju multimedijskih vsebin 

  

33 4 
Izgradnja večnamenske dvorane v 
Vremah in vaškega doma na 
Škofljah 

Občina Divača 

Obnova nekdanje 
proizvodne hale podjetja 
Liv za prostore KS Vreme, 
TKŠD Urbanščica, mladine, 
OŠ Vreme, muzejsko 
zbirko nekdanjega rudnika 
črnega premoga. Ureditev 
vaškega doma Škoflje v 
občinskem objektu.  

m2 obnovljenih površin 500.000 

 


