
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Vključevanje mladih v reševanje problema urejenosti okolja v 
soseskah Prisoje in Markovec 

 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
00 - Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
01 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
02 - Umetnost in humanistika 
03 - Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
04 - Poslovne in upravne vede, pravo 
05 - Naravoslovje, matematika in statistika 
06 - Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 
07 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
08 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 
09 - Zdravstvo in socialna varnost 
10 - Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta 
bilo/i vključeno/i v projekt) 
 
Univerza na Primorskem (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije), Marjetica Koper, Zavod NewPrevent 
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Projekt Mladi za boljše mesto naslavlja problem (ne)vključevanja mladih v prizadevanja za ureditev 
dveh rizičnih mestnih sosesk v Kopru, Markovca in Prisoj, obenem pa želi vzpostaviti trajnejše 
mehanizme, ki bi omogočali kontinuirano sodelovanje vseh deležnikov za izboljšanje okoljskih 
pogojev na lokalni ravni. Projektna partnerja na terenu opažata, da kljub nenehnim prizadevanjem 
na svojih področjih še ni prišlo do preboja v smislu urejenosti okolja in zmanjšanja dejavnikov 
tveganja v izbranih mestnih soseskah. Ugotavlja se, da kljub prizadevanjem komunalnih služb v 
smeri urejanja javnih površin in ločenega zbiranja gospodinjskih odpadkov, pa tudi preprečevanja 
odlaganja nevarnih odpadkov, kot so zapuščeni avtomobili, odvržene injekcijske igle, zdravila na 
recept in podobno, stanje še vedno ni v skladu s pričakovanimi rezultati. Po opažanju terenskih 
delavcev mladinskega preventivnega programa sta ti dve soseski med najbolj problematičnimi tudi 
z vidika zadrževanja aktivnih uživalcev prepovedanih drog, kar povečuje tveganje rabe 
psihoaktivnih substanc med mladostniki. Oba projektna partnerja prepoznavata mlade kot ključno 
ciljno skupino, ki bi lahko pripomogla k želenemu preboju. Mladinski terenski delavci opažajo, da 
so se mladi z ustrezno motivacijo pripravljeni vključevati v različne aktivnosti, kar bi lahko prenesli 
tudi na področje skrbi za okolje v mestnih soseskah. Mladi namreč ostajajo premalo vključeni v 
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reševanje problemov v lokalni skupnosti, pri čemer pa potrebujejo podporo tesne, trajne mreže 
lokalnih organizacij, ki delujejo v tem okolju.  Z namenom, da bi povečali učinke lastnih prizadevanj 
v lokalnih okoljih so se različne organizacije, ki se srečujejo na terenu, v preteklosti že uspešno 
projektno povezale, obenem pa te organizacije opažajo, da ni vzpostavljenih mehanizmov, ki bi 
omogočali kontinuirano sodelovanje. Projekt je tako predstavljal priložnost za iskanje skupnih 
inovativnih in trajnih rešitev v sodelovanju s študenti Univerze na Primorskem. Cilji projekta so bili 
povečati vključenost mladih v urejanje okolja in zmanjševanje dejavnikov tveganja v bivalnem 
okolju, povečati ozaveščenost mladih in ostalih prebivalcev v mestnih soseskah, okrepiti 
sodelovanje med lokalnimi organizacijami iz gospodarskega, vladnega in nevladnega sektorja, 
poiskati inovativne rešitve ter prenos znanj med Univerzo in gospodarskim ter družbenim 
sektorjem. 

 
 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

V projektu smo izvajali različne aktivnosti, s pomočjo katerih smo sledili ciljem projekta. V začetku 
izvajanja projekta smo tako izvedli Uvodni predstavitveni seminar, na katerem sta se predstavila 
partnerja Zavod NewPrevent in Marjetica Koper, predstavili pa smo tudi potek terenskega dela. 
Oba projektna partnerja sta s študenti izvedla tudi Seminar z izmenjavo dobrih praks, na katerem 
so poleg natančnejše predstavitve svojega dela študentom podali tudi navodila in zadolžitve ter 
predstavili potek terenskega dela. Z obema partnerjema so študenti nato pričeli z izvedbo 
terenskega dela. Z delovno mentorico iz Marjetice Koper so si ogledali zbirališče odpadkov, kjer so 
opazili, da ljudje v smeti mečejo še popolnoma uporabne stvari, na podlagi česar menimo, da bi 
bilo smiselno razmisliti, da bi se v koprski občini naredil tudi center ponovne uporabe, saj bi se na 
ta način število odpadkov zmanjšalo, pogovarjali pa smo se tudi o možnosti izdelave in namestitve 
posebnega koša za uporabljene igle za vbrizgavanje drog. Študenti so se udeležili tudi konference 
Zgodnja intervencija na področju varovanja zdravja otrok in mladostnikov, kjer so različni 
strokovnjaki govorili o problematiki drog in zasvojenosti, z Zavodom NewPrevent in s 
prostovoljnim sodelavcem iz Društva Svit pa so spoznali delovanje Dnevnega centra za otroke in 
mladostnike, obiskali so tudi obe lokaciji izvajanja programov na prostem – Markovec in Prisoje ter 
se udeležili tudi nočnega terenskega dela z mladostniki na različnih lokacijah. Študenti so delo na 
projektu opravljali tudi preko branja različne literature s področja mladinskega uličnega dela in 
skrbi za okolje, na podlagi prebrane literature in dosedanjega terenskega dela so predstavili tudi 
nekaj primerov dobrih praks, izvedli pa so tudi intervjuje s prebivalci Markovca in Prisoj ter tako iz 
prve roke izvedeli, kako se oni soočajo s problematiko drog in odpadkov. 

 
 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Rezultati projekta se nanašajo na naslednja področja: (1) Uveljavljanje prakse pobiranja oz. 
odstranjevanja odpadnih injekcijskih igel. Odpadni elementi, povezani z drogami, so rastoči 
globalni problem, ki ga je možno opaziti tudi v Sloveniji, specifično na področju Prisoj in Markovca 
v bližini mesta Koper. Vzporedno se s pojavom teh odpadkov pojavi strah, jeza, zgroženost in 
frustracija bližnjih prebivalcev oz. vseh, ki so se primorani z dano problematiko ukvarjati. Zavržene 
igle so lahko okužene z aktivnim virusom hepatitisa B ali C ali virusom HIV. (2) Predlogi za 
povečano sodelovanje Marjetice Koper z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Z vidika smernic 
preventivnega dela z mladimi bi bilo smiselno, da Marjetica Koper otroke ozavešča o problematiki 
ločevanja odpadkov bolj konstantno  - na primer, da bi se tekom šolanja z Marjetico posamezne 
generacije srečale ne le enkrat, temveč večkrat. V ta namen smo prišli do idej ekskurzije, delavnic 
ter natečajev. (3) Načrt novih delavnic za program Žoga skače Zavoda NewPrevent. Predlagamo 
naslednje nove vsebine: Gibanje in odpadki, Ponovna uporaba stvari, ki jih imamo doma, 
Eksperiment z gospodinjskim odpadnim oljem in Izdelava družabnih didaktičnih iger iz odpadnega 
materiala z otroki. (4) Promocija Zavoda NewPrevent. Dandanes je najpogosteje uporabljeno 
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socialno omrežje med mladimi Instagram. Ta bi omogočil delitev fotografij in videoposnetkov, ki bi 
zajemali vsebino mladinskega uličnega dela, predstavitev kombija, preko Instagrama bi lahko 
informirali uporabnike o varni uporabi alkohola in posredovali številne druge koristne informacije. 
Predlagamo tudi, da se ustvari spletna stran, ki bi vsebovala informacije o samem mladinskem 
uličnem delu, o projektih in programu Zavoda NewPrevent. Dostop do spletne strani bi lahko 
posredovali šolam, šolskim strokovnim delavcem; informacije o samem delu bi bile tako dostopne 
tudi staršem in ostalim. (5) Analiza intervjujev s stanovalci Markovca in Prisoj. Rezultati projekta so 
natančneje predstavljeni v prilogi 1 – Končno poročilo študentov. Menimo, da je iz rezultatov viden 
velik prispevek k družbeni koristi, saj se bo lahko stanje v obeh soseskah močno izboljšalo, če se bo 
sledilo našim ugotovitvam in načrtom za izvedbo različnih aktivnosti. 
 
Projekt izkazuje naslednje rezultate, ki so v družbeno korist: 

- bolj kakovostno urejeno bivanjsko okolje v dveh izbranih lokalnih skupnostih; 
- večja dostopnost preventivnih vsebin na regionalni ravni zaradi bolj usposobljenega kadra; 
- okrepljeno sodelovanje med gospodarskim in NVO sektorjem ter visokim šolstvom in 

posledično spodbujanje visokošolskih zavodov za vključevanje v reševanje lokalnih 
problemov; 

- senzibilizacija študentov za probleme lokalne skupnosti; 
- dvig strokovne ravni izvajanja preventivnih praks in posledično večja učinkovitost spopadanja 

s problematiko odvisnosti v regiji. 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 

 
Slika 1. Terensko delo z Zavodom NewPrevent. 
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Slika 2. Terensko delo – program Netopir Zavoda NewPrevent. 
 
 

 
Slika 3. Terensko delo – odpadne injekcijske igle. 
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Slika 4. Terensko delo z Marjetico Koper. 
 

 
Slika 5. Sestanek projektne skupine. 
 



 

6 

 
Slika 6. Sestanek projektne skupine. 


