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2 UVOD 

 

Mladinski center Nova Gorica vodi mlada in zagnana ekipa šestih redno zaposlenih s pomočjo 

javnih delavcev, kjer vsak od sodelavcev prispeva k pozitivno naravnanemu in ustvarjalnemu 

okolju zavoda. Vsako leto medse povabimo številne zunanje sodelavce za obogatitev in 

popestritev programov, ki jih ponujamo mladim, otrokom ter ostalim občanom iz Goriške 

regije. Ustanovitelj Mladinskega centra Nova Gorica je Mestna občina Nova Gorica. Zavod se 

financira iz različnih virov. Največji podpornik delovanja Mladinskega centra je ustanovitelj, 

Mestna občina Nova Gorica. Na podlagi razpisov in projektov v sodelovanju je Mladinski center 

financiran tudi iz strani Urada RS za mladino, Zavoda za razvoj mobilnosti mladih Movit, 

Zavoda za šport RS Planica, Alcohol Policy Youth Network, Mladinskega sveta Slovenije ter 

Mladinske mreže MaMa. Mladinski center se financira tudi iz sredstev pridobljenih na trgu. 

 

Naši cilji so posredovanje znanja in opolnomočenje mladih za njihov osebnostni razvoj,aktivno 

vključevanje v družbo ter ustvarjanje okolja za lažje in hitrejše doseganje socialne in 

ekonomske avtonomije mladih. Zato sta naše delo in pozornost v skladu s 

smernicamiResolucije nacionalnega programa za mladino 2013-2022 in Resolucije o razvoju 

mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, usmeritvami Evropske komisije na področju 

mladine in delovnega načrta Evropske unije za mladino za obdobje 2016-2018, smernicami 

Posveta mladinskega sektorja 2016 ter drugimi potrebami in povpraševanjem lokalne 

skupnosti usmerjena v izobraževanje, zaposlovanje, vlaganje v znanost, spodbujanje 

podjetništva, stanovanjsko politiko, politiko informiranja, ustvarjanje ustreznih pogojev za 

celostno zdravje in dobro počutje mladih, aktivno državljanstvo, učno mednarodno mobilnost, 

participacijo mladih, podporo mladinskemu organiziranju ter skrbi za prepoznavanje kulture 

kot temelja splošne izobrazbe. Mladinski center Nova Gorica si v veliki meri prizadeva s svojimi 

programi nuditi odgovor na specifične potrebe našega lokalnega okolja. S ponudbo 

neformalnih programov in razvojem e-Hiše v znanstveni center po vzorih iz tujine želimo svoje 

programe usklajevati s potrebami razvoja dodatne ponudbe v okviru razvoja terciarnega 

izobraževanja na Goriškem. V okviru oblikovanja osnutka Strategije za mlade v Mestni občini 

Nova Gorica 2017-2022 je v letu 2016 Mladinski center v sodelovanju z MONG izvedel anketo 

o mladinskih dejavnostih in programih v MONG med mladimi ter zbiranje želja mladih v Knjigi 

želja. Smernice, ki izhajajo iz rezultatov ankete in knjige želja, služijo kot pomembna osnova 

pri oblikovanju letnega delovnega načrta Mladinskega centra za leto 2017. 

 

Povezovanje kulture in umetnosti z zdravim duhom, telesom in neokrnjeno naravo; tkanje 

mednarodnih navezav in krepitev lokalnih virov; spoznavanje okolja in samega sebe;  

združevanje mladega in tistega z veliko življenjskimi izkušnjami – vse to so dejavnosti, ki tvorijo 

poslanstvo Mladinskega centra Nova Gorica. 
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Naše poslanstvo je omogočiti mladim prostor, podporo in priložnost za (pro)aktivno delovanje  

in jih usposobiti za pozitivne spremembe, aktivno vključevanje v družbo ter jim ponuditi pestro 

izbiro znanj širokega spektra. 

Naš namen je tudi promovirati znanost in učenje z izkušnjo, ohranjati radovednost in 

spodbujanje zanimanja za naravoslovje, tehniko in trajnostni razvoj med otroki in mladimi ter 

ponuditi prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa. 

 

Pri oblikovanju programov Mladinskega centra Nova Gorica imamo ves čas pred očmi ključno 

vlogo mladinskega sektorja, ki z "usposabljanjem" mladih na vseh področjih njihovega 

življenja le-tem »omogoča, da vplivajo na družbo, so socialno vključeni, jim pomaga na poti 

ekonomskega in socialnega osamosvajanja ter s tem ključno prispeva k razvoju države«.1 

 

Program za leto 2017 upošteva tudi Prednostne usmeritve Evropske komisije na področju 

mladine v letu 2016 in 2017, ki so: večja socialna vključenost, participacija mladih v 

demokratičnem življenju in lažji prehod iz mladosti v odraslost (predvsem na trg dela). 

Poseben poudarek je na skupinah mladih, ki tvegajo marginalizacijo, mladih brezposelnih, ki 

poleg tega niso vključeni tudi v nobeno obliko izobraževanja ali usposabljanja ter mladih 

migrantih2.   

 

Zavedamo se, da lahko našo vizijo in cilje dosežemo z ustvarjanjem strokovnih, kompetentnih, 

privlačnih in poučnih neformalnih mladinskih programov. Postati želimo kraj povezovanja 

znanosti, izobraževanja in gospodarstva ter pripomoči k povišanju deleža študentov 

naravoslovja in tehnike. 

Prizadevamo si, da bi leto 2017 zaznamovala že v preteklem letu pričeta dobra praksa 

vključevanja mladih v demokratično življenje s poudarkom na njihovem aktivnem sodelovanju 

pri odločitvah in dejavnostihna lokalni ravni. Mladinski center Nova Gorica bo mladim tudi v 

letu 2017 ponujal možnost, prostor in podporo pri pripravi osnutka dokumenta Strategija za 

mlade v Mestni občini Nova Gorica 2017-2022, ki bo postavil ključne smernice delovanja na 

področju mladine na lokalni ravni za obdobje prihodnjih pet let. 

3 KADROVSKA STRUKTURA 

Od 17. junija 2013 Mladinski center Nova Gorica vodi direktorica mag. Lara Brun. 

Od 1.1.2017 do 31.12.2017 bomo imeli sledečo kadrovsko zasedbo: 

                                                           
1 RESOLUCIJA o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (v nadaljevanju ReNPM13-22).  
2 Povzeto po predstavitvi Floor van Houdt iz Evropske komisije z naslovom »Povezovanje politične in družbene 
situacije v Evropi s programom Erasmus+: Mladi v akciji« na srečanju nacionalnih agencij programa E+MVA v 
Hamburgu, 15. december 2015. 
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Delovno mesto 
Število 

delavcev 

Vrsta zaposlitve 

Direktorica – vodenje javnega zavoda Mladinski center Nova 

Gorica, visoka izobrazba (VII. stopnja) 
1 

Redna zaposlitev 

za določen čas 

Mladinska delavka – SPECIALIST ZA MLADINSKO DELO –visoka 

izobrazba (VII. stopnja) 
1 

Redna zaposlitev 

za nedoločen čas 

Mladinska delavka – SPECIALIST ZA MLADINSKO DELO –visoka 

izobrazba (VII. stopnja) 
1 

Redna zaposlitev 

za nedoločen čas 

Mladinska delavka – SPECIALIST ZA MLADINSKO DELO –visoka 

izobrazba (VII. stopnja) 
1 

Redna zaposlitev 

za določen čas 

Mladinska delavka – KOORDINATOR MLADINSKIH 

PROGRAMOV–(VI. stopnja) 
1 

Redna zaposlitev 

za nedoločen čas 

Mladinski delavec–MLADINSKI DELAVEC I.- (V. stopnja)  1 
Redna zaposlitev 

za nedoločen čas 

Javni delavec - Pomoč pri izvajanju programov za mlade v 

okviru dejavnosti Mladinskega centra Nova Gorica 

(VII. stopnja) 

1 

 

Javna dela 

Javni delavec - Pomoč pri izvajanju programov za mlade v 

okviru dejavnosti Mladinskega centra Nova Gorica  

(VI. Stopnja) 

1 

 

Javna dela 

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2017 8  

 

V skladu z določili 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 

in 2018 (v nadaljevanju: ZIPRS1718) moramo posredni uporabniki proračuna države in občin 

ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo 

finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in pripraviti kadrovske načrte 

tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu z določili ZIPR1718. V letu 

2017 se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu posrednega 

uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se 

pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, lahko določi višje dovoljeno 

število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Posredni 
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uporabnik proračuna države in občine mora spremljati realizacijo kadrovskega načrta v skladu 

z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določi vlada.   

   KADROVSKI NAČRT    

Vir financiranja Število 

zaposlenih na 

dan 1. januarja 

tekočega leta 

(2016) 

Dovoljeno ali ocenjeno število 

zaposlenih na dan 1. januarja 

naslednjega leta (2017) 

1. Državni proračun 0 0 

2. Proračun občin 6 6 

3. ZZZS in ZPIZ 0 0 

4. Sredstva EU, vključeno s 

sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna 

0 0 

5. Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

0 0 

6. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe (npr. 

takse, pristojbine, koncesnine, 

RTV-prispevek) 

0 0 

7. Nejavna sredstva za 

opravljanje javne službe 

0 0 

8. Sredstva za financiranje javnih 

del 

3 2 

9. Namenska sredstva iz katerih 

se v celoti zagotavlja financiranje 

stroškov dela zaposlenih in sicer 

mladih raziskovalcev, 

zdravnikov, pripravnikov in 

specializantov, zdravstvenih 

delavcev, pripravnikov in 

zdravstvenih sodelavcev, 

0 0 
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pripravnikov ter zaposlenih na 

raziskovalnih projektih 

Skupno število vseh zaposlenih 

(od 1. do 9. točke) 

9 8 

Skupno število zaposlenih pod 

točkami 1,2,3 in 6 

6 6 

Skupno število zaposlenih pod 

točkami 4,5,7,8 in 9 

3 2 

 

Obrazložitev kadrovskega načrta 

Pri pripravi kadrovskega načrta smo v skladu z določili 63. člena Zakona o izvrševanju 

proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), upoštevali dana izhodišča. 

MONG-u redno predložimo izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov, najkasneje do 18. dne v 

mesecu poročamo o stanju zaposlenih na dan prvega aprila, prvega julija, prvega oktobra in 

prvega januarja.  

V javnem zavodu Mladinski center Nova Gorica je bilo januarja 2016 zaposlenih šest delavcev: 

direktorica, tri delavke "specialistke za mladinsko delo – koordinatorke programov" ter en 

delavec "mladinski delavec I" in en »koordinator mladinskih programov«, za potrebe e-Hiše, 

novogoriške hiše poskusov. 

Mestni občini Nova Gorica smo oddali vlogo za prerazporeditev enega zaposlenega iz 

zaposlene delovnega mesta »Koordinator mladinskih programov« na delovno mesto »vodja 

mladinskih programov« za potrebe e-Hiše. 

 

Mladinski center Nova Gorica je na podlagi prvega javnega povabila za izbor programov javnih 

del 2017 v skladu s pogoji tega povabila dne 11.11.2016 oddal vlogo za pridobitev treh javnih 

delavcev za leto 2017. Za pomoč pri izvajanju programov za mlade v okviru dejavnosti 

Mladinskega centra Nova Gorica smo zaprosili 1 osebo s VI. ravnjo in 2 osebi s VII. ravnjo 

izobrazbe. Dne, 30. 11. 2016 smo prejeli odgovor in v podpis pogodbo, v katerih se 

Mladinskemu centru, zaradi zmanjšanja sredstev programa Javnih del in drugih direktiv 
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veljavnih na nacionalnem nivoju veljavnih za leto 2017,  odobri zaposlitev 1 osebe s VI. ravnjo 

in 1 osebe s VII. ravnjo izobrazbe. 

Vedno večji obseg dela, zaradi prijav na razpise in iskanja dodatnih financiranj projektov, 

vedno večjega obsega administrativnih, finančnih in kadrovskih nalog narekuje potrebo po 

dodatni zaposlitvi. Za tekoče delovanje obstoječih programov in razvoj Mladinskega centra je 

v prihodnje zaželena dodatna zaposlitev na področju programov. V primeru selitve 

Mladinskega centra v nove prostore se zaradi omogočanja izvajanja že obstoječih in dodatnih 

dejavnosti ter obratovanja izkazuje nujna potreba po dodatnih človeških resursih. 
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4 NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE TER VEČANJE 

KOMPETENC MLADIH 

 

V Mladinskem centru Nova Gorica  izvajamo neformalno izobraževanje in usposabljanje 

mladih ter večanje kompetenc mladih, ki jih bodo opolnomočili za oblikovanje kakovostnega 

življenja na vseh področjih. S tem si bodo pridobili delovne in socialne izkušnje, gradili 

pozitivno samopodobo in konstruktivno izkoriščali svoj prosti čas v duhu vseživljenjskega 

učenja in proaktivnega vplivanja na kakovost lastnega življenja. Med nalogami Mladinskega 

centra je spodbujanje mladih k »nabiranju« neformalnih izkušenj preko zbiralnika izkušenj 

in znanj (orodja za beleženje izkušenj). V skladu z prednostnimi usmeritvami na podlagi 

stanja v družbi bomo vse sile usmerjali v vključevanje vseh mladih, še posebej tistih, ki 

spadajo v rizične skupine. 

 

V skladu z ReNPM13-22 je med glavnimi cilji, ki jih zasleduje ponujeni program neformalnega 

izobraževanja in usposabljanja izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih za zagotovitev 

lažjega vstopanja mladih na trg dela. 

 

Mladinski center si s svojim programom prizadeva delovati na naslednjih prioritetnih 

podpodročjih ReNPM13-22 s področja izobraževanja: 

1. vzpostavitev celostnega priznavanja oblik znanj in izkušenj ter povezovanje formalnega 

in neformalnega izobraževanja, 

2.   okrepiti kakovost, promocijo in podporo študija in prakse v tujini, 

3.  okrepiti instrumente, ki podpirajo vrnitev mladih v Slovenijo oz. okrepitve sodelovanja 

med mladimi, ki bivajo in delajo v tujini, ter podjetji in izobraževalnimi institucijami. 

 

 

4.1 »Več kot znaš, več odprtih vrat imaš« program delavnic, predavanj in tečajev 

za mlade v okviru neformalnega pridobivanja socialnega in izobrazbenega 

kapitala za lažji vstop v trg dela in socialno vključenost 
Mladim bomo s kontinuiranim programom predvidoma ob četrtkih v prostorih Mladinskega centra 

Nova Gorica ponujali pestro ponudbo delavnic, predavanj in tečajev za pridobivanje čim večjega 

socialnega in izobrazbenega kapitala za kakovostno življenje na vseh področjih. Ponudbo, ki dopolnjuje 

formalni steber izobraževanja bomo usklajevali s potrebami in željami mladih ter potrebami trga dela 

tako v lokalnem okolju kot širše. Pri iskanju zunanjih sodelavcev za izvajanje programov bodo prednost 

imeli mladi, ki si želijo pridobiti delovne izkušnje na izbranem poklicnem področju. Na podlagi analize 

področja bomo ponudili širok nabor dejavnosti, ki pokrivajo vsa prednostna področja aktivne 

mladinske politike: izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje in 

dobro počutje, participacija, prostovoljne dejavnosti, socialna vključenost, aktivno preživljanje 
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prostega časa, mladi po svetu in ustvarjalnost in kultura. Dosedanja analiza trga je pokazala potrebe 

po: 

 Jezikovnih tečajih: italijanščine, nemščine, poslovne angleščine, japonščine, ruščine, 

portugalščine, španščine, francoščine, kitajščine, švedščine; 

 Tečajih/delavnicah za pridobivanje znanj s področij: multimedija, računalništvo, poslovno 

komuniciranje, bonton, podjetništvo, socialno podjetništvo, trajnostni razvoj, osnove 

ekonomije in prava, uvod v računovodstvo, slepo tipkanje, spoznavanje različnih poklicev, 

projektov s področja kulture; 

 Tečajih/delavnicah s področij film, glasba, gledališče, umetnost: glasbeni inštrumenti, 

improvizacijsko gledališče, pevski seminarji, glasbena kolonija, filmski krožek, slikarstvo, 

risanje, umetniški tečaji in razstave, literarni krožek, filmski večeri; 

 Delavnice kulinarike in zdrave prehrane: kulinarične delavnice (peka kruha, veganska kuhinja, 

priprav zdravega jedilnika, slaščičarske delavnice); 

 Delavnice ročnih spretnosti: kvačkanje, šivanje, ličenje, masaže, pedikura, frizerstvo, ročna 

dela; 

 Delavnice osebnostne rasti: šola čustvene in socialne inteligence, meditacija, skrb za 

psihološko blagostanje, asertivnost, emocionalna higiena, čuječnost; 

 Šport: atletika, stari vaški plesi, lokostrelstvo, taborništvo za vse starosti, organizirani izleti v 

hribe, potapljanje, tek, balet, plezanje, kolesarstvo, smučanje, plavanje, adrenalinske 

aktivnosti kot so paintball in softball, tečaji preživetja v naravi, canyoning, joga, pilates, 

breakdance, rolanje, tenis, fitnes, telovadba za otroke, športna tekmovanja. 

4.2 »Več kot znaš, več odprtih vrat imaš« program delavnic, predavanj in tečajev za 

mlade v okviru neformalnega pridobivanja socialnega in izobrazbenega kapitala 

za lažji vstop v trg dela in socialno vključenost v krajevnih skupnostih v MONG 

V skladu s ciljem doseganja čim večjega števila mladih, še posebej t.i. mladih z manj priložnostmi med 

katere štejejo tudi mladi, ki imajo manj priložnosti zaradi geografskih ovir, torej živijo na bolj oddaljenih 

ali podeželskih območjih ter območjih z manj storitvami (omejen javni prevoz, majhno število objektov) 

bomo tudi po KS MONG izvedli tečaje/delavnice, ki odgovarjajo na potrebe ciljne skupine mladih v 

določenem okolju. Posebno skrb bomo namenili dejavnostim, ki spodbujajo mlade pri pridobivanju 

znanj, spretnosti in kompetenc za aktivno delovanje v lastnem življenju in lokalnem okolju.   

4.3 Počitniško varstvo otrok 

Skozi celo leto bomo med zimskimi, poletnimi in jesenskimi  šolskimi počitnicami izvajali varstvo za 

osnovnošolske otroke stare med 6 in 10 let. Z namenom koristnega preživljanja prostega časa in skrbjo 

za zdrav življenjski slog bomo organizirali pester tematski kulturno-izobraževalni in ustvarjalni 

program, športno udejstvovanje ter medgeneracijske urice. Počitniški program bo namenjen tudi 

pridobivanju znanj, kompetenc, izkušenj ter referenc, tako mladih mentorjev v počitniškem varstvu kot 

mladih sooblikovalcev in izvajalcev različnih vsebin programa (kulturne, športne, ustvarjalne in druge 

dejavnosti). 

4.4 Izobraževanje mladinskih delavcev 

Brezplačno izobraževanje je namenjeno vsem zunanjim sodelavcem, ki sodelujejo z nami. Za mentorje 

preventivnih mladinskih delavnic se več izobraževanj izvede v mesecu septembru. Vsak mesec 
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potekajo interni sestanki, kjer si mentorji izmenjajo izkušnje, povejo kaj bi se lahko spremenilo, 

izboljšalo. Za mentorje, ki sodelujejo pri poletnem počitniškem varstvu, pa se organizira večje 

izobraževanje pred poletjem. Za animatorje rojstnih dni pa se pripravi 1x do 2x letno 

sestanek/izobraževanje.  

4.5 Poletje v mestu za mlade 

Poletje v mestu je namenjeno mladim od 11. do 29. leta starosti. Brezplačen program je zelo pester, 

vsako leto dodamo še kakšno novo ponudbo. Mladi se lahko odločijo za športne dogodke, razne tečaje 

tujih jezikov in ročnih spretnosti, delavnic za osebnostno rast, ki si jih mladi želijo/potrebujejo (glej 

točko 4.1.). 

4.6 Tečaj slovenščine v okviru projekta Nova Gorica, otroku prijazno Unicefovo 

mesto 

Brezplačni tečaj slovenščine se izvaja kot program dodatne pomoči pri integraciji otrok in mladih 

priseljencev. Celoletni brezplačni tečaj poteka enkrat tedensko od 1 do 1,5 ure v prostorih Mladinskega 

centra Nova Gorica. 

4.7 Tečaj angleščine 

V poletnem času bo v okviru dejavnosti za mlade Poletje v mestu potekal brezplačni  tečajangleškega 

jezika namenjen mladim od15. do 29. leta starosti. Poleg spoznavanja slovničnih osnov tujega jezikabo 

poudarek tudi na spoznavanju kulturnih in družbenih značilnosti angleško govorečega okolja. Namen 

tečaja je podati osnove jezika za orientacijo v angleško govorečem okolju. 

4.8 Tečaj italijanščine 

Od jeseni 2017bo potekal polletni brezplačni začetni tečaj italijanskega jezika namenjen mladim od15. 

do 29. leta starosti, ki bo trajal predvidoma do marca 2018. Udeleženci bodo spoznali osnovne 

slovnične strukture ter osnove besedišča, kulture in družbenih značilnosti italijansko govorečega 

okolja. Tečaj poteka enkrat tedensko po eno uro. 

4.9 Praznovanje rojstnih dni 

 

Mladinski center Nova Gorica ponuja pestro izbiro tematskih rojstnodnevnih zabav za otroke od 5. do 

11. leta. Pri praznovanju vedno sodelujejo mladi mentorji, ki skrbijo za varnost in zdravo zabavo ter 

hkrati pridobivajo kompetence in delovne izkušnje. Izbira se lahko med naslednjimi tematikami: 

 

Princi in princeske osvojijo grad 

Obožuješ pravljice? Za tvoj rojstni dan se bomo odpravili čez devet gora, sedem voda in vse tja do 

konca sveta, kjer prebivajo pravljična bitja. Pot bo polna skrivnih napojev, škratkov in labirintov. Princi 

in princese bomo skupaj skozi igro pogumno osvojili grad. 

 

Indijanska plemena 

Uoa, uoa, uoa, čas je, da ponovno združimo vsa plemena v pravo rajanje. Skupaj se bomo pomerili v 

indijanskih veščinah, zabavi in potovanju po deželi sonca. Vsak naš korak bo sled v pesku, ki nas bo 

pripeljala do tvojega nepozabnega rojstnega dne. 

 

Gusarski zaklad 
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Kje je zaklad? Kaj se skriva v njem? Te zanima? Pridi! Zavihteli se bomo na gusarsko ladjo, pogledali 

skozi daljnogled v neznano in poiskali zaklad. Tvoj rojstni dan bo poln gusarskih krikov, vragolij in 

smeha. 

 

V svetu superjunakov 

Imaš tudi ti nadnaravne moči? Katero pa? V svetu superjunakov je vse mogoče, ker domišljija ne pozna 

meja. To bo en super rojstni dan. S prijatelji se boste prelevili v prave junake, ki bodo skozi superjunaške 

naloge rešili svet. 

 

Taborniška doživetja 

Znaš zakuriti ogenj? Kaj pa postaviti šotor? Lahko s pomočjo zvezd najdeš pot domov? Preizkusili bomo 

naše veščine preživetja v naravi, se naučili o živalih in rastlinah v naši okolici ter skozi igro izvedeli veliko 

novega. 

Izlet v slaščičarno 

Obožuješ sladkarije? Pomagaš doma v kuhinji pri pripravi dobrot? Pridi z nami na izlet! Sprehodili se 

bomo po slaščičarni, polni nepozabnih dobrot in po opravljenih sladkih nalogah spoznali slaščičarjeve 

skrivnosti. 

 

Dogodivščinev vesolju 

Pogledaš kdaj v zvezdnato nebo in se ne moreš nehat spraševat, kaj se vse skriva v vesolju? 

Prav na tvojem rojstnem dnevu bomo skupaj spoznavali skrivnostno vesolje. Dogodivščine in nova 

spoznanja, ki se nam ponujajo skozi pestre igre, so nepozabni. 

 

Sprehod po morskem dnu 

Kaj pa ti najraje počneš, ko si z družino na morju? A res? Se tudi ti najraje opremiš z masko in plavutkami 

in raziskuješ morsko dno? Super! Zate imamo pripravljena vsa doživetja, ki ti jih lahko morje ponudi. 

Pa ne pozabi maske! 

 

Eksotične počitnice na Havajih 

Predstavljaj si, da se usedeš na letalo in poletiš na drugi konec sveta? Kam te nesejo letalska krila? Pridi 

z nami na Havaje! Skupaj bomo odkrivali to čudovito počitniško destinacijo, se marsikaj novega naučili 

in se nepozabno zabavali. 

 

Dinozavri so zopet pri nas 

Tiranozaver, torozaver, majazaver,… A jih poznaš? Praviš, da jih ni več med nami? Prav za tvoj rojstni 

dan se lahko vrnejo nazaj! Pridi, zabavaj se z njimi in spoznaj njihove skrivnosti. 

 

Urnik: vsak petek, soboto ali nedeljo od 16.00 do 19.00. 

 

Ponujamo tudi UNIKATNO ROJSTNODNEVNO ZABAVO (edinstveno tematsko praznovanje po želji 

vašega otroka). Urnik: vsak petek, soboto ali nedeljo od 16.00 do 19.00. 

V sodelovanju z FULDORO. 

Ponujamo možnost za praznovanje rojstnih dni s splošno animacijo ali samo za najem prostora brez 

animacije. 
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4.10 Tečaj kitare in glasbenih inštrumentov 

V MC tedensko organiziramo individualne tečaje akustične in električne kitare po principu »mladi učijo 

mlade« pod vodstvom izkušene mentorice. Tedensko so štirje popoldnevi namenjeni poučevanju 

kitare. Nekajkrat letno priredimo skupinski koncert, na katerega so povabljeni bližnji tečajnikov in 

zunanji obiskovalci, in kjer mladi pridobivajo nove izkušnje ob  javnem nastopanju. 

4.11 Mednarodni dan maternega jezika 

Kultura predstavlja pomemben dejavnik za oblikovanje razgledanosti in osebnostne rasti. Tudi v letu 

2017 bo Mladinski center v sodelovanju z lokalnim društvom ali jezikovnim tečajem slovenščine v 

okviru UNICEFin zainteresiranimi mladimi pripravil dogodek, s katerim bomo obeležil mednarodni dan 

materinščine. V skladu s cilji socialnega vključevanja ranljivih skupin in podpore otrokom in mladim 

priseljencem pri integraciji v novo okolje, se le-te aktivno vključi v sooblikovanje dogodka v duhu sožitja 

narodov. 

4.12 Zimska radost drsanja 

Mladinski center je že v preteklih treh letih izredno uspešno izpeljal upravljanje drsališča v Novi Gorici. 

Od leta 2016 je Mladinski center poleg izvajanja izposoje drsalk s strani MONG zadolžen tudi za 

izvajanje razpisa za izbiro ponudnika infrastrukture za drsanje in izbiro le-tega. Tudi v letu 2017 želimo 

z omogočanjem športnega udejstvovanja na odprtem spodbujati otroke, mlade in odrasle k ohranjanju 

telesne dejavnosti, ki neposredno izboljšuje kakovost življenja posameznika. Mladi, ki bodo skrbeli za 

delovanje drsališča bodo pridobili delovne izkušnje in večali svoje kompetence.Zaradi stroškov najema 

drsališča želimo v letu 2017 ponudbo obogatiti s sponzorskimi prispevki, ki bodo med drugim botrovali 

tudi promociji društev in klubov, ki delujejo na področju športa na ledu. 

4.13 Knjižnica pod krošnjami 

V juniju bomo v duhu skrbi za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe in v duhu skrbi za pismenost 

v slovenskem jeziku v sodelovanju z lokalnim društvom izvedli Knjižnico pod krošnjami. Mladi in drugi 

obiskovalci bodo imeli priložnost preživljanja časa v kvalitetnem okolju na večjih lokacijah, kjer bo 

dostopna tudi tuja literatura. Celotno dogajanje bomo tudi letos obogatili s spremljevalnim kulturnim 

programom. Program bo med drugim namenjen tudi mladim za pridobivanje delovnih izkušenj in 

kompetenc, saj je predvidena njihova aktivna participacija pri izvedbi projekta. 

4.14 Strategija za mlade 

V skladu z zakonsko podlago tj. v točki 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki 

določa, da imajo mladinske organizacije, mladinski sveti lokalnih skupnosti in organizacije za mlade  

zakonsko podlago za dialog z lokalnimi skupnostmi in uresničevanje njihovih interesov na lokalni ravni 

ter 27. členom zakona, ki določa, da samoupravna lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni 

ravni skladno z lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami je Mladinski center Nova 

Gorica, kot organizacijska oblika, ki izvaja strokovne naloge na področju mladih in mladinske politike, 

podal pobudo za sprejemanje strategije na področju mladih in mladinske politike v Mestni občini Nova 

Gorica. Mestna občina je z dopisom št. 609-296/2015-43 sporočila, da se je odločila, da pristopi k 

pripravi Strategije za mladino v mestni občini Nova Gorica. Za koordinacijo in izvedbo priprave 

strategije je pooblastila javni zavod Mladinski center Nova Gorica.  

Prizadevamo si, da bi leto 2017 zaznamovala že v preteklem letu pričeta dobra praksa vključevanja 

mladih v demokratično življenje s poudarkom na njihovem aktivnem sodelovanju pri odločitvah in 
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dejavnostih na lokalni ravni. Mladinski center Nova Gorica bo mladim tudi v letu 2017 ponujal možnost, 

prostor in podporo pri pripravi osnutka dokumenta Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 

2017-2022, ki bo postavil ključne smernice delovanja na področju mladine na lokalni ravni za obdobje 

prihodnjih pet let. 

Na podlagi aktivnosti izvedenih v letu 2016: Analiza ukrepov in aktivnosti občine Nova Gorica na 

področju mladine, Analize mladinske dejavnosti in organiziranja v MONG, Analize rezultatov ankete 

med mladimi o mladinskih dejavnostih in programih v MONG, Knjige želja in Srečanj strukturiranega 

dialoga mladih bomo v letu 2017 nadaljevali v skladu s spodnjim načrtom: 

- Oblikovanje osnutka dokumenta Strategija za mlade (januar-februar 2017) 

- Dialog mladih: oprto javno srečanje mladih za dodatne popravke, dopolnitve in usklajevanja 

dokumenta (februar 2017) 

- Dialog mladih z izvajalci programov z mladimi in za mlade (predvidoma marec-april 2017) 

- Strukturirani dialogi mladih z odločevalci iz posameznih področij, ki so del osnutka Strategije 

za mlade: mladinsko organiziranje in prosti čas, izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska 

politika, zdravje in dobro počutje, participacija mladih, mobilnost ter informiranje(april-junij 

2017) 

- Dopolnjevanje osnutka dokumenta Strategija za mlade po izvedenih srečanjih (junij-

september) 

- Posredovanje osnutka strategije MONG in sledenje ter diseminacija nadaljnjega poteka med 

mladimi  v zvezi z političnim usklajevanjem strategije s predlogi, pripombami, dopolnitvami 

mestnega sveta MONG, potrjevanjem strategije s strani mestnih svetnikov MONG, tiska 

publikacije strategija za mlade v Mestni občini Nova gorica 2017-2022. 

4.15 Strukturirani dialog: srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju 

mladine 
V okviru oblikovanja Strategije za mlade bo Mladinski center Nova Goricapreko orodja strukturiranega 

dialoga mladim dal priložnost, da predstavijo svoje predloge in ideje glede razvoja občine v skladu s 

potrebami mladih. Z izvedbo strukturiranega dialoga želimo spodbuditi aktivno udeležbo mladih v 

demokratičnem življenju in njihovo sodelovanje z oblikovalci politik. Celotna izvedba projekta temelji 

na načelih in praksah neformalnega učenja. Veliko skrb bomo namenili vključevanju vseh interesnih 

skupin, da izrazijo svoje predloge in možne ukrepe na področju mladinske politike na lokalni ravni. Pri 

soočenju bomo posebno pozornost namenili sprejemanju vidika vseh udeležencev ter zagotovitvi 

soočenja med vsemi ravnmi udeležencev oziroma interesentov. S tem želimo mladim, med drugim, 

zagotoviti prostor za njihov prispevek k oblikovanju javnih politik, ki jih zadevajo. Z dogodkom bomo 

poleg aktivne participacije mladih spodbujali tudi socialno vključenost, s poudarkom na vključevanju 

neorganizirane mladine in mladih z manj priložnostmi. 

4.16 Podjetniške vsebine v okviru sodelovanja s Primorskim tehnološkim parkom 

V okviru ponudbe programov podjetniških vsebin bomo skozi celo leto 2017 v sodelovanju s 

Primorskim tehnološkim parkom šolam ter vsem ostalim mladim  posameznikom ponujali izredno 

kakovostne programe, ki spodbujajo podjetnost in so prilagojeni starosti ciljnih skupin kot je npr. 

interesna dejavnost Podjetniški eksperiment. Dejavnosti bodo potekale v obliki projektnega dela, v 

skupini bodo mladi razvijali poslovne ideje, razmišljali o načinih preverjanja ideje na trgu, se učili iskati 

probleme ljudi in družbe ter na inovativen in ustvarjalen način razvijati rešitve zanje. Oblikovali bodo 
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prototipe izdelkov, poslovne načrte in se naučili svoje ideje predstaviti na učinkovit in zanimiv 

način.Mladi bodo razvijali svoje sposobnosti za skupinsko in projektno delo, naučili se bodo oblikovati 

in preverjati svoje poslovne zamisli, spoznali bodo pomen podjetniškega ravnanja in vlogo podjetništva 

v tržnem sistemu, pridobili bodo temeljna poslovna znanja in spoznali realno poslovno okolje ter 

možnosti samozaposlitve. Programi vključujejo tudi pridobivanje veščin za javno nastopanje.Skupinsko 

delo z vajami bo spodbudilo razvoj samozavedanja, spoznavanje lastnih osebnostnih lastnosti in 

sposobnosti, razvoj pogajalski spretnosti in sposobnosti za vodenje. Spoznali bodo lastnosti podjetnih 

ljudi ter pomen izzivov, tveganja in pozitivne motivacije za uspeh.V kolikor bodo želeli, bodo s svojo 

idejo oz. načrtom lahko sodelovali na tekmovanju Popri-Podjetje za prihodnost v organizaciji 

Primorskega tehnološkega parka. 

Med cilj izobraževanja je mladim ponuditi možnost, da s pridobljenim znanjem in veščinami najdejo 

tržno nišo za lastno podjetje in da se obogatijo z novim znanjem, ki bo povečalo njihove možnosti pri 

izborih za zaposlitev in vključevanju na trg dela. 
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5 KLUBSKI PROGRAM 

 

Klubski program nudi možnost preživljanja prostega časa v družabnem prostoru ter druženja 

ob različnih aktivnostih. 

5.1 Preživljanje prostega časa v družabnem prostoru 

Mladi lahko med tednom v dopoldanskem in popoldanskem času aktivno preživljajo svoj čas v 

družabnem prostoru našega centra. Na voljo imajo računalnike, kjer lahko iščejo informacije za šolo. 

Lahko igrajo namizni nogomet, namizni tenis, si izposojajo športno opremo (žoge, opremo za hokej na 

rolerjih,...) ter druge igre in rekvizite ali pa se samo družijo v našem prostoru.  Med druženjem si lahko 

postrežejo s svežo vodo iz avtomata ter si v čajnem kotičku pripravijo čaj. 

5.2 Četrtkovi družabni popoldnevi/večeri na MC-ju v okviru programa »Več kot 

znaš, več odprtih vrat imaš« 

V letu 2017 bomo različnim mladinskim organizacijam in zainteresiranim mladim ponudili 

sodelovanje v obliki prirejanja družabnih večerov in kulturnih, izobraževalnih in drugih vsebin v naših 

prostorih. V začetku se nadejamo enega takšnega dogodka na mesec.  

5.3 Likovni in glasbeni atelje 
Mladim nudimo brezplačno uporabo likovnega ateljeja, kjer imajo na voljo vse potrebne pripomočke 

za ustvarjalno izražanje. Glasbeni atelje je prostor, kjer lahko mladi dnevno brezplačno uporabljajo 

raznovrstna glasbila in druge glasbene pripomočke ter prostor, namenjen druženju in vključevanju v 

lokalno glasbeno kulturno okolje. 
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6 ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 

 

Med prednostne usmeritve Evropske komisije na področju mladine v letu 2016 je tudi lažji 

prehod iz mladosti v odraslost, predvsem na trg dela.  Z namenom mladim olajšati začetek 

delovne kariere, povečati njihove možnosti za zaposlitev in izboljšati kakovosti le-teh bomo 

v letu 2017 izvedli številne aktivnosti, ki zasledujejo cilje prioritetnih podpodročij na 

področju zaposlovanje in podjetništva iz ReNPM13-22, ki so povezani z delovanjem 

Mladinskega centra, in sicer: 

1. Izboljšanje aktivne politike omogočanja vstopa mladih na trg dela, s poudarkom na 

mladih diplomantih 

2. Spodbujanje samoiniciativnosti, podjetništva in samozaposlovanja mladih ter 

povečanje pomena razvijanja podjetniške naravnanosti in znanj 

3. Boljše povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela 

 

6.1 Podjetniške vsebine v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom 

V okviru ponudbe programov podjetniških vsebin bomo skozi celo leto 2017 v sodelovanju s 

Primorskim tehnološkim parkom šolam ter vsem ostalim mladim  posameznikom ponujali izredno 

kakovostne programe, ki spodbujajo podjetnost in so prilagojeni starosti ciljnih skupin kot je npr. 

interesna dejavnost Podjetniški eksperiment.  Dejavnosti bodo potekale v obliki projektnega dela, v 

skupini bodo mladi razvijali poslovne ideje, razmišljali o načinih preverjanja ideje na trgu, se učili iskati 

probleme ljudi in družbe ter na inovativen in ustvarjalen način razvijati rešitve zanje. Oblikovali bodo 

prototipe izdelkov, poslovne načrte in se naučili svoje ideje predstaviti na učinkovit in zanimiv 

način.Mladi bodo razvijali svoje sposobnosti za skupinsko in projektno delo, naučili se bodo oblikovati 

in preverjati svoje poslovne zamisli, spoznali bodo pomen podjetniškega ravnanja in vlogo podjetništva 

v tržnem sistemu, pridobili bodo temeljna poslovna znanja in spoznali realno poslovno okolje ter 

možnosti samozaposlitve. Programi vključujejo tudi pridobivanje veščin za javno nastopanje.Skupinsko 

delo z vajami bo spodbudilo razvoj samozavedanja, spoznavanje lastnih osebnostnih lastnosti in 

sposobnosti, razvoj pogajalski spretnosti in sposobnosti za vodenje. Spoznali bodo lastnosti podjetnih 

ljudi ter pomen izzivov, tveganja in pozitivne motivacije za uspeh.V kolikor bodo želeli, bodo s svojo 

idejo oz. načrtom lahko sodelovali na tekmovanju Popri-Podjetje za prihodnost v organizaciji 

Primorskega tehnološkega parka. 

Med cilj izobraževanja je mladim ponuditi možnost, da s pridobljenim znanjem in veščinami najdejo 

tržno nišo za lastno podjetje in da se obogatijo z novim znanjem, ki bo povečalo njihove možnosti pri 

izborih za zaposlitev in vključevanju na trg dela. 

 

6.2 Razpis LAS V objemu sonca: Interesna dejavnost »Podjetniški eksperiment« na 

OŠ MONG izven centra 
V okviru Javnega povabila k predložitvi predlogov operacij (projektov) za umestitev v strategijo 

lokalnega razvoja LAS V OBJEMU SONCA za programsko obdobje 2014-2020, ki ga je objavila 
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Regionalna razvojna agencija za Severno Primorsko sta Mladinski center Nova Gorica in Primorski 

tehnološki park oddala projekt izvajanja interesne dejavnosti »Podjetniški eksperiment« za učence, ki 

obiskujejo tretjo triado na osnovnih šolah MONG izven centra.  

Interesna dejavnost »Podjetniški eksperiment« je pilotski projekt na področju uvajanja vzgoje in 

izobraževanja za podjetne, inovativne in proaktivne mlade v osnovnošolski sistem.   

6.3 »Več kot znaš, več odprtih vrat imaš« program delavnic, predavanj in tečajev 

za mlade v okviru neformalnega pridobivanja socialnega in izobrazbenega 

kapitala za lažji vstop v trg dela in socialno vključenost 

Mladim bomo s kontinuiranim programom predvidoma ob četrtkih v prostorih Mladinskega centra 

Nova Gorica ponujali pestro ponudbo delavnic, predavanj in tečajev za pridobivanje čim večjega 

socialnega in izobrazbenega kapitala za kakovostno življenje na vseh področjih. Ponudbo, ki dopolnjuje 

formalni steber izobraževanja bomo usklajevali s potrebami in željami mladih ter potrebami trga dela 

tako v lokalnem okolju kot širše. Pri iskanju zunanjih sodelavcev za izvajanje programov bodo prednost 

imeli mladi, ki si želijo pridobiti delovne izkušnje na izbranem poklicnem področju. Na podlagi analize 

področja bomo ponudili širok nabor dejavnosti, ki pokrivajo vsa prednostna področja aktivne 

mladinske politike: izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje in 

dobro počutje, participacija, prostovoljne dejavnosti, socialna vključenost, aktivno preživljanje 

prostega časa, mladi po svetu in ustvarjalnost in kultura. Dosedanja analiza potreb s področja razvoja 

poklicne poti in podjetništva je pokazala potrebe po: 

 Jezikovnih tečajih: italijanščine, nemščine, poslovne angleščine, japonščine, ruščine, 

portugalščine, španščine, francoščine, kitajščine, švedščine; 

 Tečajih/delavnicah za pridobivanje znanj s področij: multimedija, računalništvo, poslovno 

komuniciranje, bonton, podjetništvo, socialno podjetništvo, trajnostni razvoj, osnove 

ekonomije in prava, uvod v računovodstvo, slepo tipkanje, spoznavanje različnih poklicev, 

projektov s področja kulture; 

 Delavnice kulinarike in zdrave prehrane: kulinarične delavnice (peka kruha, veganska kuhinja, 

priprav zdravega jedilnika, slaščičarske delavnice); 

6.4 »Več kot znaš, več odprtih vrat imaš« program delavnic, predavanj in tečajev 

za mlade v okviru neformalnega pridobivanja socialnega in izobrazbenega 

kapitala za lažji vstop v trg dela in socialno vključenost v krajevnih skupnostih 

v MONG 

V skladu s ciljem doseganja čim večjega števila mladih, še posebej t.i. mladih z manj priložnostmi med 

katere štejejo tudi mladi, ki imajo manj priložnosti zaradi geografskih ovir, torej živijo na bolj 

oddaljenih ali podeželskih območjih ter območjih z manj storitvami (omejen javni prevoz, majhno 

število objektov) bomo tudi po KS MONG izvedli tečaje/delavnice, ki odgovarjajo na potrebe ciljne 

skupine mladih v določenem okolju. Posebno skrb bomo namenili dejavnostim, ki spodbujajo mlade 

pri pridobivanju znanj, spretnosti in kompetenc za aktivno delovanje v lastnem življenju in lokalnem 

okolju.   
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6.5 Eurodesk regionalni partner 

Mladinski center Nova Gorica je v letu 2016 uspešno kandidiral na razpis za regionalne partnerje 

evropske informacijske mreže Eurodesk. Od januarja 2016 je Mladinski center promotor Eurodeska, ki  

je brezplačni infoservis Evropske komisije, ki je namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo. Danes šteje 

že več kot 33 nacionalnih Eurodesk partnerjev in več kot 1300 regionalnih in lokalnih partnerskih 

mladinskih organizacij po vsej Evropi. Podporna koordinacijska pisarna se nahaja v Bruslju. Mladinski 

center Nova Gorica bo tudi v letu 2017 izvajal naloge koordinatorja Eurodesk, ker želimo kontinuirano 

delovati na področju informiranja mladih ter nadalje razvijati kakovost ponudbe in vanjovključevati 

informacije o evropskih priložnostih za mlade, evropski mladinski politiki ter možnostih za mobilnost. 

Kot regionalni partnerji bomo mladim posredovali informacije o evropskih priložnostih na področju 

prostovoljstva, študija, dela, pripravništva, delovnih taborov, mladinskih izmenjav, strukturiranega 

dialoga z mladimi, tem EU strategije za mlade, programa Erasmus+, drugih možnostih financiranja itd. 

Plan aktivnosti v letu 2017 vključuje: 

- udeležbo na usposabljanju za Eurodesk partnerje (januar 2017), 

- udeležba na usposabljanju za izvajanje kampanje in delavnic na temo participacije mladih 

(februar 2017), 

- usposabljanje na temo komunikacije in socialnih medijev (jesen 2017), 

- oblikovanje skupne podobe modulov za izvajanje delavnic (pomlad 2017), 

- Job shadowing (možnost skozi celo leto) 

- Toolfair na Finskem (jesen 2017) 

- Pisanje prispevkov za mladinski portal (skozi celo leto, vsaj 2 na leto). 

 

6.6 Pridobivanje znanj in delovnih izkušenj mladih vključenih v dejavnosti od 

točke 4.1 do 4.16 iz poglavja 4. Neformalno izobraževanje in usposabljanje ter 

večanje kompetenc mladih. 
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7 BIVANJSKE RAZMERE MLADIH 

Odselitev od staršev predstavlja enega od temeljnih mejnikov na poti osamosvajanja mladega 

posameznika.Glede na odstotek mladih v starosti 18-34 let, ki še vedno živijo pri starših se 

Slovenija uvršča na drugo mesto med državami članicami EU. Posledično mladi kasneje 

prehajajo v obdobje odraslosti in avtonomnosti, kar neposredno vpliva tudi na kasnejše 

odločanje za ustvarjanje družine in sprejemanje drugih odgovornosti v življenju. Na področju 

stanovanjske ranljivosti mladih  ima mladinski sektor pomembno vlogo pri uresničevanju cilja 

7. prioritetnega podpodročju ReNPM13-22: delovanje informacijske točke (možna internetna 

stran), kjer bi mladi na enem mestu lahko izvedeli za vse možnosti in načine pridobitve 

stanovanja (o načinih in akterjih kreditiranja, pogojih za dodelitev neprofitnega stanovanja, 

pogojih za pridobitev subvencije itd., praktičnih vidikih bivanja ter pravicah in dolžnostih na 

tem področju).  

7.1 »Moj dom« informacijska točka na spletni strani Mladinskega centra 
V letu 2017 bo na novi spletni strani Mladinskega centra Nova Gorica mladim na voljo informacijska 

točka »Moj dom«,ki nudi osnovne informacije in pregled možnosti glede reševanja stanovanjskega 

problema. Projekt je nastal z aktivno vključitvijo mladih na dodiplomskem študiju različnih smeri. 

Oblikovalci informacijske točke so pri uresničevanju projekta v dobro vseh mladih pridobili dragocene 

izkušnje, znanja in reference ter širili svojo socialno mrežo.  

7.2 Stanovanjska politika za mlade s Stanovanjskim skladom Nova Gorica 

V letu 2017 bo Mladinski center Nova Gorica v sodelovanju z Stanovanjskim skladom in MONG 

oblikoval predlog ukrepa za spodbujanje reševanja problematike dostopnosti stanovanj za mlade. 

Uvajanje ukrepov za izboljšanje bivanjskih razmer mladih se postavlja kot prednostna naloga na 

področju izboljšanja kvalitete življenja mladih v naši skupnosti in ustvarjanja pogojev za mladim 

prijazno mesto ter pridobitev Certifikata, ki takšno kakovost skrbi za mlade tudi potrjuje. Mladi, ki se z 

odselitvijo od doma skušajo osamosvojiti se velikokrat znajdejo v neugodnem finančnem položaju, ki 

je pogosto posledica prekarnih oblik zaposlitve (delo za določen čas, delo s krajšim delovnim časom, 

podjemne in avtorske pogodbe, projektno delo ipd.). Tudi tisti z ustreznimi prihodki in delovnim 

razmerjem se soočajo s težavami pri najemu posojila kot so začetni polog, zavarovanje kredita, 

poroštvo ipd. Mladinski center Nova Gorica si želi v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Nova Gorica 

spodbuditi ukrepe za lažjo rešitev prvega stanovanjskega problema mladih. 

Nadaljevali bomo z aktivnim sodelovanjem pričetim v letu 2016, iz katerega izhajajo možni predlogi 

ukrepov na podlagi dobrih praks, in sicer:  

- subvencioniranje nakupa, izgradnje ali prenove stanovanj ter stanovanjskih hiš za mlade v 

lokalni skupnosti, 

- subvencioniranje najemnin za mlade, 

- stanovanje za družbeno nadpovprečno aktivnega mladega posameznika, 

- neprofitna najemna stanovanja za mlade, 

- lokalni stanovanjski program po meri mladih, 

- ustanovitev stanovanjske zadruge. 
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8 MLADI IN DRUŽBA: SPODBUJANJE PARTICIPACIJE MLADIH 

Participacija mladih v demokratičnem življenju predstavlja eno od prednostnih usmeritev 

na področju mladine za leto 2017. Mladinski center se aktivno vključuje v spodbujanje 

participacije mladih, saj se zavedamo, da spodbujanje aktivne in kvalitetne udeležbe mladih 

vpliva na pozitiven razvoj posameznika in delovanje demokracije. Program naših dejavnosti 

je začrtan v smeri doseganja prioritetnih ciljev tega področja oz. podpodročij, ki jih določajo 

smernice ReNPM13-22 in Urada RS za mladino, in sicer: 

1. Spodbujanje konvencionalne politične participacije mladih (politično udejstvovanje) 

2. Spodbujanje in podpiranje nekonvencionalne politične participacije mladih 

(prostovoljstvo in druge oblike aktivnega sodelovanja/participiranja) 

3. Spodbujanje in krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi (strukturiran 

dialog) 

4. Promoviranje pomena mladinske participacije 

5. Okrepitev informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju 

6. Zagotavljanje geografsko usklajenega razvoja organizacij v mladinskem sektorju in 

delovanja neorganizirane mladine 

7. Spodbujanje mobilnosti v mladinskem sektorju 

8. Spodbujanje, promocija in podpiranje pomena prostovoljstva med mladimi 

9. Izboljšati in okrepiti programe, ki spodbujajo in podpirajo socialno vključenost mladih 

z manj priložnostmi 

 

8.1 Spodbujanje konvencionalne politične participacije mladih (politično 

udejstvovanje) ter nekonvencionalne participacije (prostovoljstvo in druge 

oblike aktivnega sodelovanja npr. v mladinskih organizacijah in organizacijah za 

mlade) 

 

8.1.1 Strategija za mlade 

V skladu z zakonsko podlago tj. v točki 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki 

določa, da imajo mladinske organizacije, mladinski sveti lokalnih skupnosti in organizacije za mlade  

zakonsko podlago za dialog z lokalnimi skupnostmi in uresničevanje njihovih interesov na lokalni ravni 

ter 27. členom zakona, ki določa, da samoupravna lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni 

ravni skladno z lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami je Mladinski center Nova 

Gorica, kot organizacijska oblika, ki izvaja strokovne naloge na področju mladih in mladinske politike, 

podal pobudo za sprejemanje strategije na področju mladih in mladinske politike v Mestni občini Nova 

Gorica. Mestna občina je z dopisom št. 609-296/2015-43 sporočila, da se je odločila, da pristopi k 

pripravi Strategije za mladino v mestni občini Nova Gorica. Za koordinacijo in izvedbo priprave 

strategije je pooblastila javni zavod Mladinski center Nova Gorica.  

Prizadevamo si, da bi leto 2017 zaznamovala že v preteklem letu pričeta dobra praksa vključevanja 

mladih v demokratično življenje s poudarkom na njihovem aktivnem sodelovanju pri odločitvah in 
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dejavnostih na lokalni ravni. Mladinski center Nova Gorica bo mladim tudi v letu 2017 ponujal možnost, 

prostor in podporo pri pripravi osnutka dokumenta Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 

2017-2022, ki bo postavil ključne smernice delovanja na področju mladine na lokalni ravni za obdobje 

prihodnjih pet let. 

Na podlagi aktivnosti izvedenih v letu 2016: Analiza ukrepov in aktivnosti občine Nova Gorica na 

področju mladine, Analize mladinske dejavnosti in organiziranja v MONG, Analize rezultatov ankete 

med mladimi o mladinskih dejavnostih in programih v MONG, Knjige želja in Srečanj strukturiranega 

dialoga mladih bomo v letu 2017 nadaljevali v skladu s spodnjim načrtom: 

- Oblikovanje osnutka dokumenta Strategija za mlade (januar-februar 2017) 

- Dialog mladih: oprto javno srečanje mladih za dodatne popravke, dopolnitve in usklajevanja 

dokumenta (februar 2017) 

- Dialog mladih z izvajalci programov z mladimi in za mlade (predvidoma marec-april 2017) 

- Strukturirani dialogi mladih z odločevalci iz posameznih področij, ki so del osnutka Strategije 

za mlade: mladinsko organiziranje in prosti čas, izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska 

politika, zdravje in dobro počutje, participacija mladih, mobilnost ter informiranje(april-junij 

2017) 

- Dopolnjevanje osnutka dokumenta Strategija za mlade po izvedenih srečanjih (junij-

september) 

- Posredovanje osnutka strategije MONG in sledenje ter diseminacija nadaljnjega poteka med 

mladimi  v zvezi z političnim usklajevanjem strategije s predlogi, pripombami, dopolnitvami 

mestnega sveta MONG, potrjevanjem strategije s strani mestnih svetnikov MONG, tiska 

publikacije strategija za mlade v Mestni občini Nova gorica 2017-2022.  

8.1.2 Aktivna participacija in soudeležba mladih pri izvajanju programov iz letnega 

delovnega načrta Mladinskega centra Nova Gorica 

Mladinski center si prizadeva, da mlade spodbuja k aktivnem sodelovanju v že uveljavljenih oblikah 

participacije preko vključevanja v organizacije mladinskega sektorja, med katerimi je tudi Mladinski 

center.  Prav zato mladim v vseh naših dejavnostih ponujamo možnost neformalnega izkustvenega 

usposabljanja »z namenom, da (v sodelovanju z drugimi mladimi) le-to pospešuje njihov osebni in 

socialni razvoj«3 ter pripomore k lažjemu ekonomskemu osamosvajanju. 

8.2 Spodbujanje in krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi 

(strukturirani dialog) 

8.2.1 Strukturirani dialog: srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju 

mladine 

V okviru oblikovanja Strategije za mlade bo Mladinski center Nova Gorica preko orodja strukturiranega 

dialoga mladim dal priložnost, da predstavijo svoje predloge in ideje glede razvoja občine v skladu s 

potrebami mladih. Z izvedbo strukturiranega dialoga želimo spodbuditi aktivno udeležbo mladih v 

demokratičnem življenju in njihovo sodelovanje z oblikovalci politik. Celotna izvedba projekta temelji 

na načelih in praksah neformalnega učenja. Veliko skrb bomo namenili vključevanju vseh interesnih 

skupin, da izrazijo svoje predloge in možne ukrepe na področju mladinske politike na lokalni ravni. Pri 

                                                           
3 ReNPM13-22. 
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soočenju bomo posebno pozornost namenili sprejemanju vidika vseh udeležencev ter zagotovitvi 

soočenja med vsemi ravnmi udeležencev oziroma interesentov. S tem želimo mladim, med drugim, 

zagotoviti prostor za njihov prispevek k oblikovanju javnih politik, ki jih zadevajo. Z dogodkom bomo 

poleg aktivne participacije mladih spodbujali tudi socialno vključenost, s poudarkom na vključevanju 

neorganizirane mladine in mladih z manj priložnostmi. 

8.3 Promoviranje pomena mladinske participacije in spodbujanje aktivnega 

državljanstva 

Vse aktivnosti pod točkami 8.1. do 8.4. so namenjene tudi promoviranju pomena mladinske 

participacije in povečanju števila članov in uporabnikov organizacij v mladinskem sektorju ter 

sodelujočih v njih. 

 

8.4 Okrepitev informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju (o možnostih in 

pomenu participacije) 

Informiranje je eno ključnih področij mladinskega sektorja. Z namenom spodbujanja mladih k 

doseganju avtonomije in aktivne participacije v družbi bomo tudi v letu 2017 z različnimi aktivnostmi, 

predvsem z rednim sodelovanjem s šolami in drugimi mladinskimi organizacijami, skrbeli, da mladi 

dostopajo do informacij, ki po programskem dokumentu Mladinskega sveta Slovenije zadevajo 

življenje mladih.  

Iz opisa aktivnosti iz letnega delovnega načrta Mladinskega centra je razvidno, da je velik del teh 

posredno ali neposredno namenjen informiranju  mladih na področjih izobraževanja, zaposlovanja, 

stanovanjske politike, mladinskega organiziranja, participacije, zdravja mladih ter prostovoljstva in 

prostočasnih aktivnostih. 

  



29 MLADINSKI CENTER NOVA GORICA – LETNI DELOVNI NAČRT 2017 

 

9 ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA  NEORGANIZIRANE MLADINE 

 

Na Mladinskem centru si želimo povečati zastopanost neorganizirane mladine in mladih z 

manj priložnostmi tako na področju oblikovanja javnih politik kot socialnega vključevanja in 

udejstvovanja. Ker se zavedamo kako pomembno je vključevanje neorganizirane mladine, 

ki predstavlja večinski delež mladinske populacije, v procese oblikovanja politik bomo tudi 

v letu 2017nadaljevali z bogatim programom za spodbujanje participacije in socialne 

vključenosti neorganizirane mladine, saj so prav mladinski centri eden izmed prostorov 

udejstvovanja neorganizirane mladine. 

 

9.1 Aktivna participacija in soudeležba mladih pri izvajanju programov iz letnega 

delovnega načrta Mladinskega centra Nova Gorica 

Mladinski center si prizadeva, da mlade spodbuja k aktivnem sodelovanju v že uveljavljenih oblikah 

participacije preko vključevanja v organizacije mladinskega sektorja, med katerimi je tudi Mladinski 

center.  Prav zato mladim v vseh naših dejavnostih ponujamo možnost neformalnega izkustvenega 

usposabljanja »z namenom, da (v sodelovanju z drugimi mladimi) le-to pospešuje njihov osebni in 

socialni razvoj«4 ter pripomore k lažjemu ekonomskemu osamosvajanju. 

9.2 Strategija za mlade 
V skladu z zakonsko podlago tj. v točki 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki 

določa, da imajo mladinske organizacije, mladinski sveti lokalnih skupnosti in organizacije za mlade  

zakonsko podlago za dialog z lokalnimi skupnostmi in uresničevanje njihovih interesov na lokalni ravni 

ter 27. členom zakona, ki določa, da samoupravna lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni 

ravni skladno z lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami je Mladinski center Nova 

Gorica, kot organizacijska oblika, ki izvaja strokovne naloge na področju mladih in mladinske politike, 

podal pobudo za sprejemanje strategije na področju mladih in mladinske politike v Mestni občini Nova 

Gorica. Mestna občina je z dopisom št. 609-296/2015-43 sporočila, da se je odločila, da pristopi k 

pripravi Strategije za mladino v mestni občini Nova Gorica. Za koordinacijo in izvedbo priprave 

strategije je pooblastila javni zavod Mladinski center Nova Gorica.  

Prizadevamo si, da bi leto 2017 zaznamovala že v preteklem letu pričeta dobra praksa vključevanja 

mladih v demokratično življenje s poudarkom na njihovem aktivnem sodelovanju pri odločitvah in 

dejavnostih na lokalni ravni. Mladinski center Nova Gorica bo mladim tudi v letu 2017 ponujal možnost, 

prostor in podporo pri pripravi osnutka dokumenta Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 

2017-2022, ki bo postavil ključne smernice delovanja na področju mladine na lokalni ravni za obdobje 

prihodnjih pet let. 

Na podlagi aktivnosti izvedenih v letu 2016: Analiza ukrepov in aktivnosti občine Nova Gorica na 

področju mladine, Analize mladinske dejavnosti in organiziranja v MONG, Analize rezultatov ankete 

                                                           
4 ReNPM13-22. 
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med mladimi o mladinskih dejavnostih in programih v MONG, Knjige želja in Srečanj strukturiranega 

dialoga mladih bomo v letu 2017 nadaljevali v skladu s spodnjim načrtom: 

- Oblikovanje osnutka dokumenta Strategija za mlade (januar-februar 2017) 

- Dialog mladih: oprto javno srečanje mladih za dodatne popravke, dopolnitve in usklajevanja 

dokumenta (februar 2017) 

- Dialog mladih z izvajalci programov z mladimi in za mlade (predvidoma marec-april 2017) 

- Strukturirani dialogi mladih z odločevalci iz posameznih področij, ki so del osnutka Strategije 

za mlade: mladinsko organiziranje in prosti čas, izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska 

politika, zdravje in dobro počutje, participacija mladih, mobilnost ter informiranje(april-junij 

2017) 

- Dopolnjevanje osnutka dokumenta Strategija za mlade po izvedenih srečanjih (junij-

september) 

- Posredovanje osnutka strategije MONG in sledenje ter diseminacija nadaljnjega poteka med 

mladimi  v zvezi z političnim usklajevanjem strategije s predlogi, pripombami, dopolnitvami 

mestnega sveta MONG, potrjevanjem strategije s strani mestnih svetnikov MONG, tiska 

publikacije strategija za mlade v Mestni občini Nova gorica 2017-2022.  

9.3 Strukturirani dialog: srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju 

mladine 

V okviru oblikovanja Strategije za mlade bo Mladinski center Nova Gorica preko orodja strukturiranega 

dialoga mladim dal priložnost, da predstavijo svoje predloge in ideje glede razvoja občine v skladu s 

potrebami mladih. Z izvedbo strukturiranega dialoga želimo spodbuditi aktivno udeležbo mladih v 

demokratičnem življenju in njihovo sodelovanje z oblikovalci politik. Celotna izvedba projekta temelji 

na načelih in praksah neformalnega učenja. Veliko skrb bomo namenili vključevanju vseh interesnih 

skupin, da izrazijo svoje predloge in možne ukrepe na področju mladinske politike na lokalni ravni. Pri 

soočenju bomo posebno pozornost namenili sprejemanju vidika vseh udeležencev ter zagotovitvi 

soočenja med vsemi ravnmi udeležencev oziroma interesentov. S tem želimo mladim, med drugim, 

zagotoviti prostor za njihov prispevek k oblikovanju javnih politik, ki jih zadevajo. Z dogodkom bomo 

poleg aktivne participacije mladih spodbujali tudi socialno vključenost, s poudarkom na vključevanju 

neorganizirane mladine in mladih z manj priložnostmi. 

9.4 Eurodesk regionalni partner 

Mladinski center Nova Gorica je v letu 2016 uspešno kandidiral na razpis za regionalne partnerje 

evropske informacijske mreže Eurodesk. Od januarja 2016 je Mladinski center promotor Eurodeska, ki  

je brezplačni infoservis Evropske komisije, ki je namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo. Danes šteje 

že več kot 33 nacionalnih Eurodesk partnerjev in več kot 1300 regionalnih in lokalnih partnerskih 

mladinskih organizacij po vsej Evropi. Podporna koordinacijska pisarna se nahaja v Bruslju. Mladinski 

center Nova Gorica bo tudi v letu 2017 izvajal naloge koordinatorja Eurodesk, ker želimo kontinuirano 

delovati na področju informiranja mladih ter nadalje razvijati kakovost ponudbe in vanjo vključevati 

informacije o evropskih priložnostih za mlade, evropski mladinski politiki ter možnostih za mobilnost. 

Kot regionalni partnerji bomo mladim posredovali informacije o evropskih priložnostih na področju 

prostovoljstva, študija, dela, pripravništva, delovnih taborov, mladinskih izmenjav, strukturiranega 

dialoga z mladimi, tem EU strategije za mlade, programa Erasmus+, drugih možnostih financiranja itd. 

Plan aktivnosti v letu 2017 vključuje: 
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- udeležbo na usposabljanju za Eurodesk partnerje (januar 2017), 

- udeležba na usposabljanju za izvajanje kampanje in delavnic na temo participacije mladih 

(februar 2017), 

- usposabljanje na temo komunikacije in socialnih medijev (jesen 2017), 

- oblikovanje skupne podobe modulov za izvajanje delavnic (pomlad 2017), 

- Job shadowing (možnost skozi celo leto) 

- Toolfair na Finskem (jesen 2017) 

- Pisanje prispevkov za mladinski portal (skozi celo leto, vsaj 2 na leto). 

 

9.5 Spodbujanje participacije prek informiranja neorganizirane mladine glede 

možnosti vključevanja v lokalnem okolju 

V letu 2017 Mladinski center Nova Gorica načrtuje aktivno politiko informiranja glede možnosti za 

aktivno participacijo mladih v lokalnem okolju, pri čemer bomo kontinuirano sodelovali s sorodnimi 

inštitucijami, organizacijami, zavodi, centri, ki med svojimi uporabniki imajo predstavnike t.i. 

neorganiziranih mladih, kot so Šolski center Nova Gorica, Gimnazija Nova Gorica, Krizni center za 

otroke in mladostnike 10-ka ter Dnevni center Žarek, ki delujeta pod okriljem Centra za socialno delo 

Nova Gorica, Zavod za zaposlovanje OE Nova Gorica in drugi. 
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10 SPODBUJANJE UČNIH MOBILNOSTI V MLADINSKEM SEKTORJU,  

MEDNARODNEGA MLADINSKEGA DELA IN SODELOVANJA TER 

MEDKULTURNEGA UČENJA MLADIH 

Mladinski center Nova Gorica bo tudi v letu 2017pozornost namenil skrbi tako za integracijo 

priseljencev v slovensko okolje kot za raznovrstne dejavnosti in dogodke s področja 

mednarodnega mladinskega dela in sodelovanja, vključenosti mladih v programe mobilnosti 

neformalnega izobraževanja ter medkulturnega učenja mladih. 

 

10.1 Mednarodne izmenjave mladih: Mednarodna umetniška kolonija 

MC NG bo z lokalnimi mladinskimi in dobrodelnimi društvi sodeloval pri oblikovanju, organizaciji in 

izvedbi mednarodnih izmenjav mladih z namenom razvoja lokalnih organizacij in društev v mladinskem 

sektorju, spodbujanja vključevanja mladih v mednarodno in medkulturno mladinsko delo ter 

spodbujanja prostovoljstva med mladimi. Sodelovanje je zasnovano tudi kot spodbuda k aktivnemu 

državljanstvu in soočanju različnih stališč in vrednot, skozi katerega bodo mladi  razvili svoje 

komunikacijske sposobnosti. 

Predvidoma v septembru 2017 bomo organizirali že četrto mednarodno umetniško kolonijo, 

namenjeno slovenski mladini in njihovim vrstnikom iz drugih koncev sveta. Umetniška kolonija bo 

priložnost za participacijo mladih v kulturi. Skozi lastno umetniško izražanje v novem okolju in skozi 

prepletanje osebnih zamisli in pogledov ter mešanje raznolikih kulturnih ozadij posameznikov bomo 

skrbeli za prepoznavnost kulture kot splošne izobrazbe posameznika. 

10.2 Eurodesk regionalni partner 

Mladinski center Nova Gorica je v letu 2016 uspešno kandidiral na razpis za regionalne partnerje 

evropske informacijske mreže Eurodesk. Od januarja 2016 je Mladinski center promotor Eurodeska, ki  

je brezplačni infoservis Evropske komisije, ki je namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo. Danes šteje 

že več kot 33 nacionalnih Eurodesk partnerjev in več kot 1300 regionalnih in lokalnih partnerskih 

mladinskih organizacij po vsej Evropi. Podporna koordinacijska pisarna se nahaja v Bruslju. Mladinski 

center Nova Gorica bo tudi v letu 2017 izvajal naloge koordinatorja Eurodesk, ker želimo kontinuirano 

delovati na področju informiranja mladih ter nadalje razvijati kakovost ponudbe in vanjo vključevati 

informacije o evropskih priložnostih za mlade, evropski mladinski politiki ter možnostih za mobilnost. 

Kot regionalni partnerji bomo mladim posredovali informacije o evropskih priložnostih na področju 

prostovoljstva, študija, dela, pripravništva, delovnih taborov, mladinskih izmenjav, strukturiranega 

dialoga z mladimi, tem EU strategije za mlade, programa Erasmus+, drugih možnostih financiranja itd. 

Plan aktivnosti v letu 2017 vključuje: 

- udeležbo na usposabljanju za Eurodesk partnerje (januar 2017), 

- udeležba na usposabljanju za izvajanje kampanje in delavnic na temo participacije mladih 

(februar 2017), 

- usposabljanje na temo komunikacije in socialnih medijev (jesen 2017), 

- oblikovanje skupne podobe modulov za izvajanje delavnic (pomlad 2017), 

- Job shadowing (možnost skozi celo leto) 

- Toolfair na Finskem (jesen 2017) 

- Pisanje prispevkov za mladinski portal (skozi celo leto, vsaj 2 na leto). 
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10.3 Spodbujanje učne mobilnosti zaposlenih mladinskih delavcev v Mladinskem 

centru Nova Gorica 

Tudi v letu 2017 si bo Mladinski center prizadeval k spodbujanju zaposlenih v programe izobraževanj 

in učnih mobilnosti za pridobivanje znanj, kompetenc in mednarodne socialne mreže za razvoj in 

vključevanje Mladinskega centra Nova Gorica v mednarodne programe in projekte.  

10.4 Evropska prostovoljska služba 

Evropska prostovoljska služba (European Voluntary Service – EVS) je edinstvena priložnost, ki mladim 

ponuja možnost bivanja do 12 mesecev v gostiteljski organizaciji v tujini. Mladi, ki opravlja delo 

prostovljca/ke v gostiteljski organizaciji pridobiva številne kompetence, znanja in izkušnje. V letu 

2017 bo Mladinski center obnovil akreditacijo za EVS pošiljajočo organizacijo.  
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11 SPODBUJANJE PROSTOVOLJSTVA MED MLADIMI 

Mladinski center se aktivno vključuje v spodbujanje, promocijo in podpiranje prostovoljstva 

med mladimi ter promocijo participacije mladih v medgeneracijskem sodelovanju. 

 

11.1 Festival prostovoljstva 

V mesecu maju organiziramo vsakoletni Festival prostovoljstva, ki poteka v centru Nove Gorice. Na 

festivalu sodelujejo prostovoljske organizacije (okoli 15), ki predstavljajo svoje dejavnosti in vabijo k 

sodelovanju nove prostovoljce. Pomagajo pa tudi pri soustvarjanju družabnega programa za tisti dan. 

11.2 Počitniško varstvo 

Program počitniškega varstva omogoča vključitev mladih mentorjev prostovoljcev, ki pridobivajo 

znanje, veščine in izkušnje za uspešnejše in lažje vključevanje na trg dela. 

11.3 Evropska prostovoljska služba 

Evropska prostovoljska služba (European Voluntary Service – EVS) je edinstvena priložnost, ki mladim 

ponuja možnost bivanja do 12 mesecev v gostiteljski organizaciji v tujini. Mladi, ki opravlja delo 

prostovljca/ke v gostiteljski organizaciji pridobiva številne kompetence, znanja in izkušnje. V letu 

2017 bo Mladinski center obnovil akreditacijo za EVS pošiljajočo organizacijo.  
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12 SKRB ZA VEČJO SOCIALNO VKLJUČENOST MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI 

Mladinski center Nova Gorica se zaveda, da se zaradi določenihprocesov v današnji družbi veliko 

število mladih znajde na robu socialne izključenosti. Med najpogostejšimi dejavniki tveganja v našem 

okolju so  invalidnost, težave pri izobraževanju, ekonomske ovire, kulturne razlike, zdravstvene 

težave, družbene in geografske ovire. 

Prav zato bomo tudi v letu 2017 pri vključevanju mladih v naše dejavnosti posebno pozornost 

namenili prav tem skupinam. Na podlagi lanskega uspešnega sodelovanja z Zavodom za 

zaposlovanje Nova Gorica, goriškimi šolami in uporabniki, ki so promovirali naše dejavnosti med 

mladimi, ki so na robu ali pa že socialno izključeni, bomo stremeli k čim večjemu vključevanju mladih 

z manj priložnostmi v našbrezplačen program aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja, 

zaposlovanja, zdravja in dobrega počutja, participacije in aktivnega državljanstva ter dostopnosti 

kulture in umetnosti. 

12.1 »Več kot znaš, več odprtih vrat imaš« program delavnic, predavanj in tečajev 

za mlade v okviru neformalnega pridobivanja socialnega in izobrazbenega 

kapitala za lažji vstop v trg dela in socialno vključenost 
Mladim bomo s kontinuiranim programom predvidoma ob četrtkih v prostorih Mladinskega centra 

Nova Gorica ponujali pestro ponudbo delavnic, predavanj in tečajev za pridobivanje čim večjega 

socialnega in izobrazbenega kapitala za kakovostno življenje na vseh področjih. Ponudbo, ki dopolnjuje 

formalni steber izobraževanja bomo usklajevali s potrebami in željami mladih ter potrebami trga dela 

tako v lokalnem okolju kot širše. Pri iskanju zunanjih sodelavcev za izvajanje programov bodo prednost 

imeli mladi, ki si želijo pridobiti delovne izkušnje na izbranem poklicnem področju. Na podlagi analize 

področja bomo ponudili širok nabor dejavnosti, ki pokrivajo vsa prednostna področja aktivne 

mladinske politike: izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje in 

dobro počutje, participacija, prostovoljne dejavnosti, socialna vključenost, aktivno preživljanje 

prostega časa, mladi po svetu in ustvarjalnost in kultura. Dosedanja analiza potreb s področja razvoja 

poklicne poti in podjetništva je pokazala potrebe po: 

 Jezikovnih tečajih: italijanščine, nemščine, poslovne angleščine, japonščine, ruščine, 

portugalščine, španščine, francoščine, kitajščine, švedščine; 

 Tečajih/delavnicah za pridobivanje znanj s področij: multimedija, računalništvo, poslovno 

komuniciranje, bonton, podjetništvo, socialno podjetništvo, trajnostni razvoj, osnove 

ekonomije in prava, uvod v računovodstvo, slepo tipkanje, spoznavanje različnih poklicev, 

projektov s področja kulture; 

 Tečajih/delavnicah s področij film, glasba, gledališče, umetnost: glasbeni inštrumenti, 

improvizacijsko gledališče, pevski seminarji, glasbena kolonija, filmski krožek, slikarstvo, 

risanje, umetniški tečaji in razstave, literarni krožek, filmski večeri; 

 Delavnice kulinarike in zdrave prehrane: kulinarične delavnice (peka kruha, veganska kuhinja, 

priprav zdravega jedilnika, slaščičarske delavnice); 

 Delavnice ročnih spretnosti: kvačkanje, šivanje, ličenje, masaže, pedikura, frizerstvo, ročna 

dela; 

 Delavnice osebnostne rasti: šola čustvene in socialne inteligence, meditacija, skrb za 

psihološko blagostanje, asertivnost, emocionalna higiena, čuječnost; 
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 Šport: atletika, stari vaški plesi, lokostrelstvo, taborništvo za vse starosti, organizirani izleti v 

hribe, potapljanje, tek, balet, plezanje, kolesarstvo, smučanje, plavanje, adrenalinske 

aktivnosti kot so paintball in softball, tečaji preživetja v naravi, canyoning, joga, pilates, 

breakdance, rolanje, tenis, fitnes, telovadba za otroke, športna tekmovanja. 

 

12.2 »Več kot znaš, več odprtih vrat imaš« program delavnic, predavanj in tečajev 

za mlade v okviru neformalnega pridobivanja socialnega in izobrazbenega 

kapitala za lažji vstop v trg dela in socialno vključenost v krajevnih skupnostih 

v MONG 

V skladu s ciljem doseganja čim večjega števila mladih, še posebej t.i. mladih z manj priložnostmi med 

katere štejejo tudi mladi, ki imajo manj priložnosti zaradi geografskih ovir, torej živijo na bolj oddaljenih 

ali podeželskih območjih ter območjih z manj storitvami (omejen javni prevoz, majhno število objektov) 

bomo tudi po KS MONG izvedli tečaje/delavnice, ki odgovarjajo na potrebe ciljne skupine mladih v 

določenem okolju. Posebno skrb bomo namenili dejavnostim, ki spodbujajo mlade pri pridobivanju 

znanj, spretnosti in kompetenc za aktivno delovanje v lastnem življenju in lokalnem okolju.   

12.3 Poletje v mestu za mlade 

Poletje v mestu je namenjeno mladim od 11. do 29. leta starosti. Brezplačen program je zelo pester, 

vsako leto dodamo še kakšno novo ponudbo. Mladi se lahko odločijo za športne dogodke, razne tečaje 

tujih jezikov in ročnih spretnosti, delavnic za osebnostno rast, ki si jih mladi želijo/potrebujejo (glej 

točko 4.1.). 

12.4 Tečaj slovenščine v okviru projekta Nova Gorica, otroku prijazno Unicefovo 

mesto 

Brezplačni tečaj slovenščine se izvaja kot program dodatne pomoči pri integraciji otrok in mladih 

priseljencev. Celoletni brezplačni tečaj poteka enkrat tedensko od 1 do 1,5 ure v prostorih Mladinskega 

centra Nova Gorica. 

12.5 Razpis LAS V objemu sonca: projekt »Sožitje narodov« 

V okviru Javnega povabila k predložitvi predlogov operacij (projektov) za umestitev v strategijo 

lokalnega razvoja LAS V OBJEMU SONCA za programsko obdobje 2014-2020, ki ga je objavila 

Regionalna razvojna agencija za Severno Primorsko sta Mladinski center Nova Gorica in  Ljudska 

univerza Nova Gorica oddala projekt »Sožitje narodov«, ki je namenjen področju večje vključenosti 

mladih, žensk in drugih ranljivih skupin in bi se izvajal na OŠ Branik, Dornberk, Šempas in Šempeter pri 

Gorici. Namen operacije je približati možnosti učenja slovenskega jezika in kulture priseljencem, ki 

živijo izven Nove Gorice in nimajo možnosti obiskovati tečaje v mestu. Med glavnimi aktivnostmi 

operacije so tečaji slovenskega jezika in kulture, medkulturni dogodek v sklopu krajevnega praznika, 

srečanja s prostovoljci-kulturnimi mediatorji ter srečanja mentorjev posameznih skupin tečajnikov. 

12.6 Tečaj angleščine 

V poletnem času bo v okviru dejavnosti za mlade Poletje v mestu potekal brezplačni  tečaj angleškega 

jezika namenjen mladim od15. do 29. leta starosti. Poleg spoznavanja slovničnih osnov tujega jezikabo 

poudarek tudi na spoznavanju kulturnih in družbenih značilnosti angleško govorečega okolja. Namen 

tečaja je podati osnove jezika za orientacijo v angleško govorečem okolju. 



37 MLADINSKI CENTER NOVA GORICA – LETNI DELOVNI NAČRT 2017 

 

12.7 Tečaj italijanščine 

Od jeseni 2017bo potekal polletni brezplačni začetni tečaj italijanskega jezika namenjen mladim od15. 

do 29. leta starosti, ki bo trajal predvidoma do marca 2018. Udeleženci bodo spoznali osnovne 

slovnične strukture ter osnove besedišča, kulture in družbenih značilnosti italijansko govorečega 

okolja. Tečaj poteka enkrat tedensko po eno uro. 

12.8 Preživljanje prostega časa v družabnem prostoru 

Mladi lahko med tednom v popoldanskem času aktivno preživljajo svoj čas v družabnem prostoru 

našega centra. Na voljo imajo računalnike, kjer lahko iščejo informacije za šolo. Lahko igrajo  namizni 

nogomet, namizni tenis, si izposojajo športno opremo (žoge, opremo za hokej na rolerjih,...) ter druge 

igre in rekvizite ali pa se samo družijo v našem prostoru.  Med druženjem si lahko postrežejo s svežo 

vodo iz avtomatom ter si čajnem kotičku pripravijo čaj. 

12.9 Četrtkovi družabni popoldnevi/večeri na MC-ju v okviru programa »Več kot 

znaš, več odprtih vrat imaš« 

V letu 2017 bomo različnim mladinskim organizacijam in zainteresiranim mladim ponudili 

sodelovanje v obliki prirejanja družabnih večerov in kulturnih, izobraževalnih in drugih vsebin v naših 

prostorih. V začetku se nadejamo enega takšnega dogodka na mesec.  

12.10 Prirejanje športnih aktivnosti (turnirji, športne igre, tečaji različnih športov, 

pohodi…) 
Z namenom spodbujanja redne telesne aktivnosti bomo v duhu zagotavljanja zdrave in varne zabave 

mladih zagotavljali možnosti za aktivno športno preživljanje prostega časa na podlagi želja in potreb 

mladih, kot so: atletika, stari vaški plesi, lokostrelstvo, taborništvo za vse starosti, organizirani izleti v 

hribe, potapljanje, tek, balet, plezanje, kolesarstvo, smučanje, plavanje, adrenalinske aktivnosti kot so 

paintball in softball, tečaji preživetja v naravi, canyoning, joga, pilates, breakdance, rolanje, tenis, 

fitnes, telovadba za otroke, športna tekmovanja. 

12.11 Strukturirani dialog mladih 2017 

V okviru oblikovanja Strategije za mlade bo Mladinski center Nova Gorica preko orodja strukturiranega 

dialoga mladim dal priložnost, da predstavijo svoje predloge in ideje glede razvoja občine v skladu s 

potrebami mladih. Z izvedbo strukturiranega dialoga želimo spodbuditi aktivno udeležbo mladih v 

demokratičnem življenju in njihovo sodelovanje z oblikovalci politik. Celotna izvedba projekta temelji 

na načelih in praksah neformalnega učenja. Veliko skrb bomo namenili vključevanju vseh interesnih 

skupin, da izrazijo svoje predloge in možne ukrepe na področju mladinske politike na lokalni ravni. Pri 

soočenju bomo posebno pozornost namenili sprejemanju vidika vseh udeležencev ter zagotovitvi 

soočenja med vsemi ravnmi udeležencev oziroma interesentov. S tem želimo mladim, med drugim, 

zagotoviti prostor za njihov prispevek k oblikovanju javnih politik, ki jih zadevajo. Z dogodkom bomo 

poleg aktivne participacije mladih spodbujali tudi socialno vključenost, s poudarkom na vključevanju 

neorganizirane mladine in mladih z manj priložnostmi. 

12.12 Mednarodni dan maternega jezika 

Kultura predstavlja pomemben dejavnik za oblikovanje razgledanosti in osebnostne rasti. Tudi v letu 

2017 bo Mladinski center v sodelovanju z lokalnim društvom ali jezikovnim tečajem slovenščine v 

okviru UNICEF in zainteresiranimi mladimi pripravil dogodek, s katerim bomo obeležil mednarodni dan 
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materinščine. V skladu s cilji socialnega vključevanja ranljivih skupin in podpore otrokom in mladim 

priseljencem pri integraciji v novo okolje, se le-te aktivno vključi v sooblikovanje dogodka v duhu sožitja 

narodov. 
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13 ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE TER PREPREČEVANJE RAZLIČNIH OBLIK 

ODVISNOSTI MLADIH 

Naš cilj je spodbujanje zdravega življenjskega sloga, torej redne telesne dejavnosti, 

preprečevanje škodljive rabe alkohola, kajenja in drog ter zagotavljanje zdrave in varne 

zabave mladih, zato bomo tekom leta izvedli veliko športnih dejavnosti, v okviru 

razpoložljivih sredstev tudi čim večje število preventivnih akcij in mladinskih preventivnih 

delavnic. 

 

Aktivnosti Mladinskega centra, ki so naštete v tem poglavju se dopolnjujejo z aktivnostmi iz 

poglavja 18. Primarna preventiva in koordinacija LAS-a, ki je zaradi narave dela 

predstavljeno v posebnem poglavju. 

 

Aktivnosti iz obeh poglavij na področju zdravja in dobrega počutja ter preprečevanja različnih 

oblik odvisnosti mladih zasledujejo naslednje cilje in podpodročja ReNPM13-22: 

1. Spodbujanje redne telesne dejavnosti, uravnoteženega prehranjevanja in vzdrževanja 

priporočene telesne teže med mladimi 

2. Preprečevanje kajenja in prvih poskusov kajenja, tvegane in škodljive rabe alkohola in 

prepovedanih drog, zagotavljanje zdrave in varne zabave 

3. Krepitev skrbi za spolno in reproduktivno zdravje mladine ter načrtovanje družine 

 

13.1 Dejavnosti v okviru programa primarne preventive v MONG 

Glej poglavje 21. 

13.2 Prirejanje športnih aktivnosti (turnirji, športne igre, tečaji različnih športov, 

pohodi…) 
Z namenom spodbujanja redne telesne aktivnosti bomo v duhu zagotavljanja zdrave in varne zabave 

mladih zagotavljali možnosti za aktivno športno preživljanje prostega časa na podlagi želja in potreb 

mladih, kot so: atletika, stari vaški plesi, lokostrelstvo, taborništvo za vse starosti, organizirani izleti v 

hribe, potapljanje, tek, balet, plezanje, kolesarstvo, smučanje, plavanje, adrenalinske aktivnosti kot so 

paintball in softball, tečaji preživetja v naravi, canyoning, joga, pilates, breakdance, rolanje, tenis, 

fitnes, telovadba za otroke, športna tekmovanja. 

13.3 Zimska radost drsanja 

Mladinski center je že v preteklih treh letih izredno uspešno izpeljal upravljanje drsališča v Novi Gorici. 

Od leta 2016 je Mladinski center poleg izvajanja izposoje drsalk s strani MONG zadolžen tudi za 

izvajanje razpisa za izbiro ponudnika infrastrukture za drsanje in izbiro le-tega. Tudi v letu 2017 želimo 

z omogočanjem športnega udejstvovanja na odprtem spodbujati otroke, mlade in odrasle k ohranjanju 

telesne dejavnosti, ki neposredno izboljšuje kakovost življenja posameznika. Mladi, ki bodo skrbeli za 

delovanje drsališča bodo pridobili delovne izkušnje in večali svoje kompetence. Zaradi stroškov najema 

drsališča želimo v letu 2017 ponudbo obogatiti s sponzorskimi prispevki, ki bodo med drugim botrovali 

tudi promociji društev in klubov, ki delujejo na področju športa na ledu. 
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13.4 Svetovni dan boja proti AIDS-u 

Ob  1. decembru, svetovnemu dnevu boja proti AIDS-u bomo poskrbeli za ozaveščanje mladih o 

odgovornosti posameznika pri skrbi za lastno spolno zdravje in reproduktivno zdravje. Tako bomo pred 

srednjimi šolami ter v centru mesta delili rdeče pentlje, kondome in razna tematska gradiva.  

13.5 Preventivne mladinske delavnice 
Mladinski center Nova Gorica ponuja širok nabor preventivnih mladinskih delavnic. Veliko delavnic je 

na temo spodbujanja zdravega življenjskega sloga in preprečevanja zasvojenosti. V naboru delavnic 

tako osnovne kot srednje šole lahko izbirajo med: 

 Kdo sem 

 Motnje hranjenja 

 Odraščanje in mi 

 Spolnost in mi 

 Zasvojenost 

 V dialogu (na temo preprečevanja nasilja) 

 Moj noro dober feeling (krepitev socialnih veščin, dobra samopodba) 

13.6 »Več kot znaš, več odprtih vrat imaš« program delavnic, predavanj in tečajev 

za mlade v okviru neformalnega pridobivanja socialnega in izobrazbenega 

kapitala za lažji vstop v trg dela in socialno vključenost 
Mladim bomo s kontinuiranim programom predvidoma ob četrtkih v prostorih Mladinskega centra 

Nova Gorica ponujali pestro ponudbo delavnic, predavanj in tečajev. Na podlagi analize področja bomo 

ponudili širok nabor dejavnosti, ki pokrivajo vsa prednostna področja aktivne mladinske politike med 

katere spada tudi skrb za zdrav življenjski slog mladih. Dosedanja analiza potreb s področja je pokazala 

potrebe po: 

 Delavnice kulinarike in zdrave prehrane: kulinarične delavnice (peka kruha, veganska kuhinja, 

priprav zdravega jedilnika, slaščičarske delavnice); 

 Delavnice osebnostne rasti: šola čustvene in socialne inteligence, meditacija, skrb za 

psihološko blagostanje, asertivnost, emocionalna higiena, čuječnost; 

 Šport: atletika, stari vaški plesi, lokostrelstvo, taborništvo za vse starosti, organizirani izleti v 

hribe, potapljanje, tek, balet, plezanje, kolesarstvo, smučanje, plavanje, adrenalinske 

aktivnosti kot so paintball in softball, tečaji preživetja v naravi, canyoning, joga, pilates, 

breakdance, rolanje, tenis, fitnes, telovadba za otroke, športna tekmovanja. 

13.7 Aktivnosti v okviru preprečevanja nasilja nad ženskami 

Mladinski center Nova Gorica bo v okviru aktivnosti preprečevanja nasilja nad ženskami organiziral 

dva sklopa aktivnosti. Zgolj opolnomočen posameznik, ki ima nadzor nad svojim telesom in umom,  

ima tudi nadzor nad potekom svojega življenja. Vložek v dobro psihofizično počutje utrjuje 

posameznikovo voljo, odločnost in zaupanje v lastno moč soočanja z življenjskimi izzivi. Takšen 

opolnomočen posameznik ne bo zgolj pasivna marioneta, ki sprejema kakršnokoli obliko nasilja, pač 

pa aktivni usmerjevalec svojih življenjskih izkušenj. 

V januarja in februarju 2017 bomo organizirali: 
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 Brezplačni tečaj samoobrambe: ki bo poleg vpliva na splošno dobro počutje, okrepil vašo 

psihofizično kondicijo. Tečaj bo potekal štiri zaporedne tedne v januarju. 

 Brezplačno predavanje in delavnica na temo asertivnosti, na kateri bomo osvetlili v življenju 

mnogo bolj pogosto uporabljene neasertivne oblike vedenja, kot so agresivno, pasivno in 

manipulativno vedenje. Kako izboljšati svoje veščine komuniciranja, da bomo lažje razumljeni 

in sprejeti, kako nam asertivnost lahko pri tem pomaga, kaj sploh je asertivno vedenje, kaj 

nam omogoča in kako se ga lahko naučimo? Odgovore na ta in druga vprašanja povezana z 

asertivnostjo boste dobili na srečanju. 
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14 DOSTOP MLADIH DO KULTURNIH DOBRIN IN SPODBUJANJE 

USTVARJALNOSTI TER INOVATIVNOSTI MLADIH 

Inovativno in kulturno ustvarjalnost bomo v leto 2017 spodbujali s številnimi tečaji, kolonijo 

in drugimi aktivnostmiin dogodki s področja književne, likovne, glasbene umetnosti in 

umetnosti giba ter s tečajem podjetništva, ki bo s pridobljenimi znanji posameznika 

spodbujal k uresničevanju lastnih idej. 

 

S spodaj naštetimi dejavnostmi zasledujemo cilje ReNPM13-22 na področju kulture, 

ustvarjalnosti, dediščine in medijev, in sicer: 

1. Skrb za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe in participacijo mladih v kulturi 

2. skrb za pismenost v slovenskem jeziku, drugih maternih jezikih in tujih jezikih ter 

medijsko pismenost 

8. kultura in ustvarjalnost sta v družbi prepoznana kot temelja splošne izobrazbe vsakega 

posameznika. 

14.1 Poletje v mestu za mlade 

Poletje v mestu je namenjeno mladim od 11. do 29. leta starosti. Brezplačen program je zelo pester, 

vsako leto dodamo še kakšno novo ponudbo. Mladi se lahko odločijo za športne dogodke, razne tečaje 

tujih jezikov in ročnih spretnosti, delavnic za osebnostno rast, ki si jih mladi želijo/potrebujejo (glej 

točko 4.1.). 

14.2 Likovni in glasbeni atelje 

Mladim nudimo brezplačno uporabo likovnega ateljeja, kjer imajo na voljo vse potrebne pripomočke 

za ustvarjalno izražanje. Glasbeni atelje je prostor, kjer lahko mladi dnevno brezplačno uporabljajo 

raznovrstna glasbila in druge glasbene pripomočke ter prostor, namenjen druženju in vključevanju v 

lokalno glasbeno kulturno okolje. 

14.3 Mednarodne izmenjave mladih: Mednarodna umetniška kolonija 

MC NG bo z lokalnimi mladinskimi in dobrodelnimi društvi sodeloval pri oblikovanju, organizaciji in 

izvedbi mednarodnih izmenjav mladih z namenom razvoja lokalnih organizacij in društev v mladinskem 

sektorju, spodbujanja vključevanja mladih v mednarodno in medkulturno mladinsko delo ter 

spodbujanja prostovoljstva med mladimi. Sodelovanje je zasnovano tudi kot spodbuda k aktivnemu 

državljanstvu in soočanju različnih stališč in vrednot, skozi katerega bodo mladi  razvili svoje 

komunikacijske sposobnosti. 

Predvidoma v septembru 2017 bomo organizirali že četrto mednarodno umetniško kolonijo, 

namenjeno slovenski mladini in njihovim vrstnikom iz drugih koncev sveta. Umetniška kolonija bo 

priložnost za participacijo mladih v kulturi. Skozi lastno umetniško izražanje v novem okolju in skozi 

prepletanje osebnih zamisli in pogledov ter mešanje raznolikih kulturnih ozadij posameznikov bomo 

skrbeli za prepoznavnost kulture kot splošne izobrazbe posameznika. 
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14.4 Leto 2017 v MONG: posvečeno 70. obletnici (Mladinska delovna brigada in 

izdelava priložnostnega poštnega žiga 

Leto 2017 bo v MONG posvečeno 70-letnici Nove Gorice, saj so jeseni 1947 mladinske delovne brigade 

začele s prvim deli za postavitev novega mesta. Mladinski center se bo obeleževanju pridružil z 

organizacijo dveh aktivnosti za mlade.  

14.4.1 Mladinska delovna brigada 

Mladinski center Nova Gorica se bo pridružil obeležitvi pomembne obletnice tako, da bo k sodelovanju 

povabil Študentsko delovno brigado Študentske organizacije Univerze v Mariboru, da bi na simboličen 

način podoživeli dogodke izpred sedmih desetletij, ki so botrovali rojstvu našega mesta. Delovna 

brigada bo potekala od 13.9.2017 do 16.9.2017,  tako da se bodo brigadirji udeležili tudi osrednje 

prireditve priključitve Primorske k matični domovini. K sodelovanju bomo povabili tudi Zvezo 

brigadirjev Slovenije in pripadnike delovnih brigad, ki so sodelovali pri nastanku Nove Gorice.   

Delovišče (šotor) bomo postavili tam, kjer se pojavlja potreba po izvedbi del, brigadirji pa bodo 

nastanjeni v Hiši pod borovci v Čepovanu.  MONG smo naprosili za predlog  primerne lokacijo za 

delovišče v širši okolici centra Nove Gorice. Študentska delovna brigada Študentske organizacije 

Univerze v Mariboru je poleti leta 2014 že pomagala v krajevni skupnosti Čepovan in Lokovec, ki ju je 

močno prizadel žledolom. Menimo, da bomo s tovrstnim sodelovanjem na primeren način obeležili 

pomembno obletnico za naše mesto, ki ga je gradilo kar 25 mladinskih delovnih brigad. 

14.4.2 Priložnostni poštni žig v sodelovanju s FD Nova Gorica 

Mladinski center Nova Gorica bo v sodelovanju s člani Filatelističnega društva Nova Gorica podprl 

projekt mladih, ki bodo v okviru praznovanja 70-letnice oblikovali priložnostni poštni žig. Za odobritev 

priložnostnega poštnega žiga je potrebno postaviti tudi filatelistično razstavo, ki mora vsebovati 

najmanj 36 razstavnih listov. Razstavo bodo prav tako pripravili člani FD Nova Gorica. 

14.5 Mednarodni dan maternega jezika 

Kultura predstavlja pomemben dejavnik za oblikovanje razgledanosti in osebnostne rasti. Tudi v letu 

2017 bo Mladinski center v sodelovanju z lokalnim društvom ali jezikovnim tečajem slovenščine v 

okviru UNICEF in zainteresiranimi mladimi pripravil dogodek, s katerim bomo obeležil mednarodni dan 

materinščine. V skladu s cilji socialnega vključevanja ranljivih skupin in podpore otrokom in mladim 

priseljencem pri integraciji v novo okolje, se le-te aktivno vključi v sooblikovanje dogodka v duhu sožitja 

narodov. 

14.6 Knjižnica pod krošnjami 
V juniju bomo v duhu skrbi za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe in v duhu skrbi za pismenost 

v slovenskem jeziku v sodelovanju z lokalnim društvom izvedli Knjižnico pod krošnjami. Mladi in drugi 

obiskovalci bodo imeli priložnost preživljanja časa v kvalitetnem okolju na večjih lokacijah, kjer bo 

dostopna tudi tuja literatura. Celotno dogajanje bomo tudi letos obogatili s spremljevalnim kulturnim 

programom. Program bo med drugim namenjen tudi mladim za pridobivanje delovnih izkušenj in 

kompetenc, saj je predvidena njihova aktivna participacija pri izvedbi projekta. 
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14.7 Podjetniške vsebine v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom 

V okviru ponudbe programov podjetniških vsebin bomo skozi celo leto 2017 v sodelovanju s 

Primorskim tehnološkim parkom šolam ter vsem ostalim mladim  posameznikom ponujali izredno 

kakovostne programe, ki spodbujajo podjetnost in so prilagojeni starosti ciljnih skupin kot je npr. 

interesna dejavnost Podjetniški eksperiment.  Dejavnosti bodo potekale v obliki projektnega dela, v 

skupini bodo mladi razvijali poslovne ideje, razmišljali o načinih preverjanja ideje na trgu, se učili iskati 

probleme ljudi in družbe ter na inovativen in ustvarjalen način razvijati rešitve zanje. Oblikovali bodo 

prototipe izdelkov, poslovne načrte in se naučili svoje ideje predstaviti na učinkovit in zanimiv 

način.Mladi bodo razvijali svoje sposobnosti za skupinsko in projektno delo, naučili se bodo oblikovati 

in preverjati svoje poslovne zamisli, spoznali bodo pomen podjetniškega ravnanja in vlogo podjetništva 

v tržnem sistemu, pridobili bodo temeljna poslovna znanja in spoznali realno poslovno okolje ter 

možnosti samozaposlitve. Programi vključujejo tudi pridobivanje veščin za javno nastopanje.Skupinsko 

delo z vajami bo spodbudilo razvoj samozavedanja, spoznavanje lastnih osebnostnih lastnosti in 

sposobnosti, razvoj pogajalski spretnosti in sposobnosti za vodenje. Spoznali bodo lastnosti podjetnih 

ljudi ter pomen izzivov, tveganja in pozitivne motivacije za uspeh.V kolikor bodo želeli, bodo s svojo 

idejo oz. načrtom lahko sodelovali na tekmovanju Popri-Podjetje za prihodnost v organizaciji 

Primorskega tehnološkega parka. 

Med cilj izobraževanja je mladim ponuditi možnost, da s pridobljenim znanjem in veščinami najdejo 

tržno nišo za lastno podjetje in da se obogatijo z novim znanjem, ki bo povečalo njihove možnosti pri 

izborih za zaposlitev in vključevanju na trg dela. 

 

14.8 Razpis LAS V objemu sonca: Interesna dejavnost »Podjetniški eksperiment« na 

OŠ MONG izven centra 

V okviru Javnega povabila k predložitvi predlogov operacij (projektov) za umestitev v strategijo 

lokalnega razvoja LAS V OBJEMU SONCA za programsko obdobje 2014-2020, ki ga je objavila 

Regionalna razvojna agencija za Severno Primorsko sta Mladinski center Nova Gorica in Primorski 

tehnološki park oddala projekt izvajanja interesne dejavnosti »Podjetniški eksperiment« za učence, ki 

obiskujejo tretjo triado na osnovnih šolah MONG izven centra.  

Interesna dejavnost »Podjetniški eksperiment« je pilotski projekt na področju uvajanja vzgoje in 

izobraževanja za podjetne, inovativne in proaktivne mlade v osnovnošolski sistem.   
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15 ORGANIZACIJA JAVNIH PRIREDITEV 

Načrtujemo organizacijo in sodelovanje na javnih prireditvah namenjenih mladostnikom, 

otrokom in družinam. 

 

15.1 Pustovanje 2017 

V letu 2017 bo pust 28. februarja. Mladinski center bo kot vsako leto organiziral veliko pustovanje v 

centru Nove Gorice. Na podlagi lanskega uspešnega sodelovanja s Krajevno skupnostjo Nova Gorica in 

Klubom goriških študentov bomo tudi v letu 2017 združili moči in pripravili posebno pustovanje z 

izredno bogatim programom za različne ciljne skupine in oživeli pozabljene tradicije tega praznovanja. 

15.2 Obdarovanje otrok ob novem letu 

Tudi v letu 2017 bo Mladinski center Nova Gorica že tradicionalno poskrbel za razdelitev novoletnih 

daril za vrtčevske otroke in otroke, ki obiskujejo prvo triado osnovne šole.  

MONG obdaruje tudi otroke, ki vrtca ne obiskujejo, in v ta namen Mladinski center N. G. poskrbi tudi 

za organizacijo predstave in obiska dedka mraza.  

15.3 Maturantska četvorka 2017 
Vseslovenska parada v Novi Gorici poteka kot drugod po Sloveniji v mesece maju v sodelovanju s plesno 

šolo (Urška ali Rebula). Na paradi sodelujejo dijaki četrtih letnikov goriških srednjih šol. Parada se bo 

izvedla na Kidričevi ulici ali v centru Nove Gorica ali na Bevkovem trgu. Poleg maturantske parade bo 

poskrbljeno za pester spremljevalni program. 

15.4 Festival prostovoljstva 2017 

V mesecu maju organiziramo vsakoletni Festival prostovoljstva, ki poteka v centru Nove Gorice. Na 

festivalu sodelujejo prostovoljske organizacije (okoli 15), ki predstavljajo svoje dejavnosti in vabijo k 

sodelovanju nove prostovoljce. Pomagajo pa tudi pri soustvarjanju družabnega programa za tisti dan. 

15.5 Knjižnica pod krošnjami 

V juniju bomo v duhu skrbi za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe in v duhu skrbi za pismenost 

v slovenskem jeziku v sodelovanju z lokalnim društvom izvedli Knjižnico pod krošnjami. Mladi in drugi 

obiskovalci bodo imeli priložnost preživljanja časa v kvalitetnem okolju na večjih lokacijah, kjer bo 

dostopna tudi tuja literatura. Celotno dogajanje bomo tudi letos obogatili s spremljevalnim kulturnim 

programom. Program bo med drugim namenjen tudi mladim za pridobivanje delovnih izkušenj in 

kompetenc, saj je predvidena njihova aktivna participacija pri izvedbi projekta. 

 

15.6 Predavanja o vzgoji otrok 
Predavanja o vzgoji otrok bomo organizirali od jeseni 2017 dalje. Po uspešno izpeljanih predavanjih v 

letih 2014-2016, bomo tudi v letu 2017 predavanja in druge vsebine enakomerno razporedili skozi več 

mesecev in vsa predavanja tudi tokrat medijsko pokrili.  
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15.7 Dokumentarni program Izzivalec ulice 2 

Januarja 2017 bo Mladinski center Nova Gorica v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino za 

preprečevanja zasvojenosti in družbeno odgovornim programom neodvisen.si javnosti ponudil 

edinstveno priložnost za brezplačen ogled dokumentarnega programa Izzivalec ulice 2. Javnosti bosta 

na voljo dve brezplačni predstavi, in sicer 12.1. in 17.1.2017, ki se bosta odvijali v veliki dvorani 

Kulturnega doma Nova Gorica.  
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16 RAZPISI 

16.1 Razpis LAS V objemu sonca: Interesna dejavnost »Podjetniški eksperiment« na 

OŠ MONG izven centra 

V okviru Javnega povabila k predložitvi predlogov operacij (projektov) za umestitev v strategijo 

lokalnega razvoja LAS V OBJEMU SONCA za programsko obdobje 2014-2020, ki ga je objavila 

Regionalna razvojna agencija za Severno Primorsko sta Mladinski center Nova Gorica in Primorski 

tehnološki park oddala projekt izvajanja interesne dejavnosti »Podjetniški eksperiment« za učence, ki 

obiskujejo tretjo triado na osnovnih šolah MONG izven centra.  

Interesna dejavnost »Podjetniški eksperiment« je pilotski projekt na področju uvajanja vzgoje in 

izobraževanja za podjetne, inovativne in proaktivne mlade v osnovnošolski sistem. 

16.2 Razpis LAS V objemu sonca: projekt »Sožitje narodov« 

V okviru Javnega povabila k predložitvi predlogov operacij (projektov) za umestitev v strategijo 

lokalnega razvoja LAS V OBJEMU SONCA za programsko obdobje 2014-2020, ki ga je objavila 

Regionalna razvojna agencija za Severno Primorsko sta Mladinski center Nova Gorica in Ljudska 

univerza Nova Gorica oddala projekt »Sožitje narodov«, ki je namenjen področju večje vključenosti 

mladih, žensk in drugih ranljivih skupin in bi se izvajal na OŠ Branik, Dornberk, Šempas in Šempeter pri 

Gorici. Namen operacije je približati možnosti učenja slovenskega jezika in kulture priseljencem, ki 

živijo izven Nove Gorice in nimajo možnosti obiskovati tečaje v mestu. Med glavnimi aktivnostmi 

operacije so tečaji slovenskega jezika in kulture, medkulturni dogodek v sklopu krajevnega praznika, 

srečanja s prostovoljci-kulturnimi mediatorji ter srečanja mentorjev posameznih skupin tečajnikov. 

16.3 Prijave projektov v program Erasmus+ 

Mladinski center Nova Gorica je v letu 2016 v program Erasmus+ Mladi v akciji uspešno prijavil 

projekt v okviru ključnega ukrepa 3 – strukturirani dialog mladih. Projekt se nadaljuje tudi  vse do 

konca aprila 2017, ko je potrebno v celoti izpeljati projektne aktivnosti in zaključiti vso projektno 

dokumentacijo. 

16.4 Javni poziv Urada RS za mladino 
Mladinski center Nova Gorica vsako leto kandidira na javnem pozivu URSZM za sofinanciranje 

programov mladinskega dela.  

16.5 Javni razpis Sofinanciranja interesnega programa športa otrok in mladine 

»Hura, prosti čas« v letu 2017 

Mladinski center Nova Gorica je v letu 2016 uspešno kandidiral na zgoraj omenjenem razpisu. V 

kolikor bo objavljen tudi v letu 2017 bomo ponovno kandidirali. 

16.6 Javni razpisi na nacionalni in evropski ravni 

Mladinski center si bo v letu 2017 prizadeval preko razpisov in v sodelovanju s strokovnjaki s tega 

področja, pridobivati dodatne vire financiranja za razvoj programov centra. 
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17 SODELOVANJE IN POVEZOVANJE V LOKALNI SKUPNOSTI 

Eno glavnih vodil delovanja Mladinskega centra Nova Gorica je nedvomno povezovanje in krepitev 

zavesti o skupnosti na lokalni ravni. Z namenom doprinosa k ustvarjanju takšnih pogojev in okolja si 

prizadevamo k usklajenemu delovanju, sodelovanju in povezovanju tako z akterji, ki delujejo na 

sorodnih področjih kot tistimi, s katerimi ustvarjamo nove medsektorske povezave. 

17.1 Leto 2017 v MONG: posvečeno 70. obletnici (Mladinska delovna brigada in 

izdelava priložnostnega poštnega žiga) 

Leto 2017 bo v MONG posvečeno 70-letnici Nove Gorice, saj so jeseni 1947 mladinske delovne brigade 

začele s prvim deli za postavitev novega mesta. Mladinski center se bo obeleževanju pridružil z 

organizacijo dveh aktivnosti za mlade.  

17.1.1 Mladinska delovna brigada 

Mladinski center Nova Gorica se bo pridružil obeležitvi pomembne obletnice tako, da bo k sodelovanju 

povabil Študentsko delovno brigado Študentske organizacije Univerze v Mariboru, da bi na simboličen 

način podoživeli dogodke izpred sedmih desetletij, ki so botrovali rojstvu našega mesta. Delovna 

brigada bo potekala od 13.9.2017 do 16.9.2017,  tako da se bodo brigadirji udeležili tudi osrednje 

prireditve priključitve Primorske k matični domovini. K sodelovanju bomo povabili tudi Zvezo 

brigadirjev Slovenije in pripadnike delovnih brigad, ki so sodelovali pri nastanku Nove Gorice.   

Delovišče (šotor) bomo postavili tam, kjer se pojavlja potreba po izvedbi del, brigadirji pa bodo 

nastanjeni v Hiši pod borovci v Čepovanu.  MONG smo naprosili za predlog  primerne lokacijo za 

delovišče v širši okolici centra Nove Gorice. Študentska delovna brigada Študentske organizacije 

Univerze v Mariboru je poleti leta 2014 že pomagala v krajevni skupnosti Čepovan in Lokovec, ki ju je 

močno prizadel žledolom. Menimo, da bomo s tovrstnim sodelovanjem na primeren način obeležili 

pomembno obletnico za naše mesto, ki ga je gradilo kar 25 mladinskih delovnih brigad. 

17.1.2 Priložnostni poštni žig v sodelovanju s FD Nova Gorica 

Mladinski center Nova Gorica bo v sodelovanju s člani Filatelističnega društva Nova Gorica podprl 

projekt mladih, ki bodo v okviru praznovanja 70-letnice oblikovali priložnostni poštni žig. Za odobritev 

priložnostnega poštnega žiga je potrebno postaviti tudi filatelistično razstavo, ki mora vsebovati 

najmanj 36 razstavnih listov. Razstavo bodo prav tako pripravili člani FD Nova Gorica. 

17.2 Sodelovanje na tradicionalnem Prazniku vrtnic 

Mladinski center Nova Gorica že vrsto let sodeluje na tradicionalnem Prazniku vrtnic, ki ga prireja 

Krajevna skupnost Nova Gorica. 

17.3 Sodelovanje na Sočafest-u 

Mladinski center Nova Gorica bo z ustvarjalno delavnicotudi v letu 2017 sodeloval na dogodku 

Sočafest. Prireditev, ki joorganizira Kajak klub Soške Elektrarne združuje športno, zabavno in kulturno 

dogajanje, ki ga nesebično ponuja prečudovita in edinstvena Soča. 

17.4 Sodelovanje v programu poletnih prireditev v MONG 
V letošnjem letu se bodo nekatere vsebine Poletja v mestu za mlade odvijale v okviru Poletnih 

dogodkov v MONG. 
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17.5 Sodelovanje v programu ob občinskem prazniku 

Ekipa Mladinskega centra bo tudi v letu 2017 še dodatno popestrila dogajanje v okviru praznovanja 

občinskega praznika. 

17.6 Sodelovanje s KGŠ-em na večdnevni prireditvi Mesto mladih 

V letu 2015 in 2016 sta Klub goriških študentov in Mladinski center Nova Gorica v okviru programa 

Mesta Mladih zelo uspešno sodelovala. Mladinski center je program obogatil s Knjižnico pod krošnjami 

ter Knjigo želja v okviru oblikovanja Strategije za mlade. Z dobro prakso želimo nadaljevati tudi v leti 

2017. 

17.7 Sodelovanje v okviru programa Novoletna doživetja v mestu 

Tudi v letu 2017 bo Mladinski center Nova Gorica z aktivnostmi sodeloval v programu Novoletnih 

doživetij v mestu.  

17.8 Sodelovanje e-Hiše, novogoriške hiše poskusov 

Glej poglavje 22 Letni delovni načrte-Hiše, novogoriške hiše poskusov. 

17.9 Sodelovanje v okviru programa primarne preventive 

Glej poglavje 21  Primarna preventiva. 

17.10 Sodelovanje skozi celo leto 

Mladinski center Nova Gorica skozi celo leto poleg že naštetih sodeluje tudi z Primorskim tehnološkim 

parkom, Zavodom za zaposlovanje OE Nova Gorica, osnovnimi šolami MONG, srednjimi šolami MONG, 

vrtci MONG, Goriško Knjižnico Franceta Bevka, Ljudsko univerzo Nova Gorica, Domom upokojencev 

Nova Gorica, Centrom za socialno delo, Kriznim centrom za otroke in mladostnike 10-ka, Dnevnim 

centrom Žarek, Dijaškim domom Nova Gorica, Dijaškim domom Šolskega centra Nova Gorica, Zavodom 

za šport, s Krajevnimi skupnostmi MONG, Društvom KID, No Excuse Nova Gorica in številnimi drugimi. 
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18 UNICEF 

Mesto Nova Gorica je otrokom prijazno Unicefovo mesto že več kot 10 let in je ena izmed 

prvih občin, ki je ta naziv dobila. Mladinski center je v vseh teh letih uspešno izvedel številne 

projekte, zato z njimi nadaljujemo tudi v 2017.  

 

V letu 2015je bila imenovana nova delovna operativna skupina vezana na mandat župana. Mladinski 

center Nova Gorica  v sodelovanju z delovno operativno skupino na letni ravni usklajuje plan dela 

projektov in aktivnosti v okviru projekta Nova Gorica-otrokom prijazno Unicefovo mesto. 

Mladinski center je v sklopu projekta Nova Gorica otrokom prijazno Unicefovo mesto v letu 

2016organiziral različne podprojekte, kot so: varne točke, tečaji slovenščine za 

priseljence,eksperimentalnice po vrtcih v Novi Gorici, delavnice »V dialogu« v 4-ih razredih MONG, 2 

predavanji o vzgoji otrok ter promocija. 

Mladinski center Nova Gorica si želi, da bi v prihodnje prek Unicefa lahko še naprej izvajali dejavnosti, 

ki še posebej obravnavajo posebej ranljive skupine kot so otroci priseljenci in socialno ogroženi, in sicer 

tečaje slovenščine za otroke priseljence in njihove starše, saj se je dejavnost izkazala kot velika pomoč 

pri integraciji priseljenih otrok in njihovih družin v lokalno okolje. 
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19 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 

Zaposleni Mladinskega centra se skozi celo leto udeležujejo izobraževanj, ki jih organizirajo 

različne organizacije, kot so MOVIT, Mreža MaMa, URSM, Unicef, MISSS, DrogArt, MSS, 

APYN ter sorodne inštitucije na mednarodni ravni. Zaposleni sodelujejo tudi na različnih 

konferencah, strokovnih posvetih, okroglih mizah in drugih dogodkih s področjanašega dela 

na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Zaposleni se z namenom razvoja programov 

Mladinskega centra in e-Hiše udeležujejo tudi mednarodnih posvetov, usposabljanj in 

delovnih obiskov ter izobraževanj v tujini. 
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20 HIŠA POD BOROVCI 

Mladinski center Nova Gorica upravlja z Medgeneracijskim domom v Čepovanu 

imenovanem »Hiša pod borovci«, ki je v celoti opremljen ter ima kapaciteto 40 ležišč, 

kuhinjo, dve kopalnici s tušem in sanitarne prostore, večnamensko jedilnico in vrt. Dom leži 

v neokrnjeni naravi in je zaradi lege primeren sedež za izvajanje mnogih dejavnosti, prav 

tako pa je odlična izhodiščna točka za bližnje poučne in športne izlete. 

V letu 2017 tako načrtujemo organizacijo in izvedbo šol v naravi za osnovnošolce, ki bodo 

prilagojene otrokom in njihovim potrebam ter šole v naravi za srednješolce. Izvedli bomo 

tudi tehniške in naravoslovne dneve, pri katerih načrtujemo vključevanje e-Hiše, 

novogoriške hiše poskusov. 

Izvedli oz. sodelovali bomo z različnimi športnimi, mladinskimi, mednarodnimi, kulturnimi 

in drugimi interesnimi društvi in jim omogočili izvedbo njihovih dejavnosti, obogatili bomo 

njihov program s pomočjo naših zunanjih sodelavcev in nudili podporo pri organizaciji 

posebnih programov po željah naročnikov. 

Pripravili smo ponudbo za t.i. dneve preventive ter načrt za organizacijo in izvedbo 

mednarodne umetniške kolonije. 

20.1 Tehniški, naravoslovni dnevi, šole v naravi v MD Čepovan 

V Medgeneracijskem domu Čepovan bomo organizirali z učnim programom usklajene šole v naravi, 

naravoslovne in tehniške dneve prilagojene starosti udeležencev, otrokom s posebnimi potrebami in 

letnemu času. Programi po triadah so namenjeni tako osnovnošolskim učencem kot srednješolskim 

dijakom. Ponudbe za osnovnošolce po triadah zajemajo enodnevne dogodke, tehniške, naravoslovne 

in športne dneve, dvo- in trodnevna bivanja za otroke prvih triad ter petdnevna bivanja otrok tretje 

triade ter srednješolcev. Slediti želimo ciljem učnega načrta, zato naravoslovni program zajema 

dejavnosti, kot so orientacija v naravi, gozdna učna pot, spoznavanje vrst okolja – travnik, močvirje, 

potok, obisk lovskega doma, obisk kmetije in obisk kovačije. Športni program zajema pohode, sankanje, 

smučanje, ter ekipne športe. Pri tehniških šolskih dneh nameravamo sodelovati z e-Hišo, novogoriško 

hišo poskusov. 

20.2 Dnevi preventive 

Eno izmed naših pomembnih dejavnosti – primarno preventivo – vključujemo tudi v MD Čepovan. V 

letu 2017 želimo oblikovati program izkušenjskega tabora, s poudarkom na grajenju pozitivne 

samopodobe, krepitve socialnih veščin, spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter razvoja 

ustvarjalnosti in bivanja v naravi. 

20.3 Mednarodna umetniška kolonija 

MC NG bo z lokalnimi mladinskimi in dobrodelnimi društvi sodeloval pri oblikovanju, organizaciji in 

izvedbi mednarodnih izmenjav mladih z namenom razvoja lokalnih organizacij in društev v mladinskem 

sektorju, spodbujanja vključevanja mladih v mednarodno in medkulturno mladinsko delo ter 

spodbujanja prostovoljstva med mladimi. Sodelovanje je zasnovano tudi kot spodbuda k aktivnemu 

državljanstvu in soočanju različnih stališč in vrednot, skozi katerega bodo mladi  razvili svoje 

komunikacijske sposobnosti. 
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Predvidoma v septembru 2017 bomo organizirali že četrto mednarodno umetniško kolonijo, 

namenjeno slovenski mladini in njihovim vrstnikom iz drugih koncev sveta. Umetniška kolonija bo 

priložnost za participacijo mladih v kulturi. Skozi lastno umetniško izražanje v novem okolju in skozi 

prepletanje osebnih zamisli in pogledov ter mešanje raznolikih kulturnih ozadij posameznikov bomo 

skrbeli za prepoznavnost kulture kot splošne izobrazbe posameznika. 

20.4 Aktivnosti Mladinskega centra v Hiši pod borovci 

Nekaterih dogodke ali aktivnosti iz programa Mladinskega centra izvajamo tudi v naših kapacitetah v 

Čepovanu. V letu 2017 bomo, v kolikor bo dovolj zainteresiranih mladih udeležencev, izvedli različne 

aktivnosti. 

20.5 Hiša pod borovci se ponuja na Najem-koce.si 

Tudi v letu 2017 bomo z namenom spodbujanja turistične ponudbe in razvoja Hišo pod borovci dajali 

v najem. Cilj je ohranjanje in vzdrževanje kapacitet, ki omogočajo številne druge programe, med 

katerimi mladinske in otroške aktivnosti formalnega in neformalnega izobraževanja v naravi ter 

humanitarne dejavnosti. 

Mladinski center Nova Gorica, poleg izvajanja lastnih programov, s kapacitetami v Čepovanu omogoča 

tudi izvajanje programov različnih organizacij, kot so: taborniška društva, Goriško gimnastično društvo, 

CISV, študentske organizacije, Namizno teniški klub ipd. Koče se poslužujejo tudi druge pravne in fizične 

osebe. 

20.6 Hiša pod borovci in razvoj športnega turizma 

Hiša pod borovci, s katero upravlja Mladinski center Nova Gorica je v lokalni skupnosti prepoznana kot 

velik potencial za razvoj športnega turizma v KS Čepovan in posledično v MONG. Z zavedanjem o 

možnostih razvoja tega potenciala si prizadevamo k gradnji prepoznavnosti Hiše pod borovci kot 

odlične izbire kapacitet, ki omogočajo športni turizem v Čepovanu. V zadnjih letih smo utrdili 

sodelovanje z nekaterimi lokalnimi društvi in klubi, v okviru širše promocije pa smo v katalogu agencije 

Gremtours d.o.o., Pristaniška 2, 6000 Koper, objavili promocijsko besedilo z dvema reprezentativnima 

slikama:  »Hiša pod borovci stoji v Čepovanu, v objemu neokrnjene narave, kjer se v idiličnem okolju 

prepustite sproščanju telesa in duha. Okolica ponuja obilico možnosti za pohode in 

kolesarjenje. Nudimo počitek za 38 oseb, pokrit piknik prostor s kaminom, taborni ogenj in jaso s 

klopmi.Idealno za tabornike, športne priprave, aktivnosti klubov in društev.« 

20.7 Urejanje okolice z aktivnimi mladimi 
Okolico Hiše pod borovci bomo v letu 2017 v sodelovanju z aktivnimi mladimi iz lokalnega okolja 

preuredili in približali potrebam uporabnikov. 
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21 PRIMARNA PREVENTIVA IN  KOORDINACIJA AKTIVNOSTI LAS-a 

Po Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s 

področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nove Gorica  

sprejel na seji dne 7. januarja 2014, se aktivnosti s področja zasvojenosti iz sklopa A-Primarna 

preventiva za mestno občino prenesejo na Mladinski center Nova Gorica, kar zajema posamezne 

vsebine od 1. do 12. točke, medtem, ko isti odlok določa da LAS predlaga Mladinskemu centru 

financiranje oziroma sofinanciranje vsebin od 13. do 15. točke ter o tem obvesti občino. 

Mladinski center Nova Gorica že vrsto let izvaja delavnice, predavanja s področja ter številne druge 

aktivnosti s področja preventivne. S svojim delovanjem osvešča mlade, starše, zaposlene v vzgojno-

izobraževalnih institucijah ter širšo javnost o tematikah zasvojenosti in opozarja na problematiko s tega 

področja.  

Mladinski center Nova Gorica z LAS  redno sodeluje na področju preventive od leta 2010. Sodelovanje 

smo pričeli z delavnico ''Odraščanje in mi'' za učence 6. razredov osnovnih šol, s šolskim letom 

2013/2014, pa smo poleg le-te izvajali še dve delavnici: '' Spolnost in mi'' za učence 8. razredov ter 

''Zasvojenost in mladi'' za dijake 1. letnikov. Od  šolskega leta 2014/2015 do 2016/17 izvajamo tudi 

delavnico na temo preprečevanja nasilja "V dialogu" za 5. razrede. Skupno Mladinski center Nova 

Gorica  v šolskem letu izvede povprečno 61 delavnic. 

Plan dela LAS 2017 in program preventive v letnem delovnem načrtu Mladinskega centra Nova 

Goricaza leto 2017bo v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti potrjen 

in dokončno oblikovan na naslednji seji LAS januarja 2017. Do konca junija 2017 se izvaja še plan dela 

potrjen v planu dela za leto 2016, saj je potrjeni program vezan na šolsko leto 2016/17. 

 V letu 2017 bo predstavljen tudi Plan dela LAS za nadaljnje obdobje štirih let, ki je oblikovan na podlagi 

rezultatov obširne analize stanja in potreb na področju, ki ga pokriva program primarne preventive.  

Zastarela terminologija, ki se uporablja tako v Odloku, Poročilu LAS 2007-2011, Programu LAS 2012-

2015, v Planu LAS 2015 in delnem planu delu za leto 2016, kot programu preventive v letnem delovnem 

načrtu Mladinskega centra Nova Gorica za leti 2015 in 2016, bo skladno z dokumentom »Standardi 

kakovosti preventivnih programov na področju drog«, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, ustrezno posodobljena v planu dela LAS za leto 2017 in planu dela LAS za obdobje prihodnjih 

štirih let. 

21.1 PRIMARNA PREVENTIVA 

Plan dela primarne preventive predstavljen spodaj velja do konca junija 2017. Januarja 2017 bo na 

seji LAS potrjen dokončni plan dela LAS za leto 2017.  

21.1.1 Nabor preventivnih mladinskih delavnic 

MC izvaja večje število preventivnih mladinskih delavnic, ki služijo mladim kot neprecenljiva 

pomoč pri iskanju odgovorov, aktivnem vključevanju ter učenju iz lastnih dognanj in 

spoznanj. 

Namenjene so osnovnošolcem in srednješolcem. Izvajajo se skozi celo šolsko leto. Nabor  preventivnih 

mladinskih delavnic: 
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 Ni vse za en koš (4. razred OŠ, ločevanje odpadkov, odgovorno ravnanje z odpadki, 

recikliranje, prakse v EU) 

 Odraščanje in mi (6. - 9. razred OŠ, osveščanje o področjih odraščanja – medsebojni odnosi, 

odraščanje in spolnost, odgovori na »neljuba« vprašanja, pogovor o aktualnih problemih, 

pravilno reševanje konfliktnih situacij) 

 Kdo sem? (9. razred OŠ – 1. letnik SŠ, poudarek na spretnostih posameznika. Spoznavanje 

svojih potreb in želja, iskanje rešitev za posamezni problem) 

 Javno nastopanje(višji razredi OŠ in srednješolci, naučiti mlade javnega nastopanja, 

oblikovanje pozitivne samopodobe, uporaba veščin javnega nastopanja v vsakdanjem 

življenju) 

 Spolnost in mi (1. Letnik SŠ, varna in zdrava spolnost, praktične lastnosti, spodbuda k 

aktivnemu izvajanju naučenega, skrb za lastno zdravje) 

 Drugačnost in medkulturnost (8. razredi - 1. letnik SŠ, razmislek o diskriminaciji, razlogi za 

diskriminacijo, zmanjševanje razlik med različnimi skupinami mladih,seznanjanje z različnimi 

kulturami, spodbuda k razmišljanju o medkulturnem dialogu) 

 Zasvojenost in mladi (9. razred OŠ - 2. letnik SŠ, nudenje informacij o tveganjih zaradi 

uživanja legalnih in nelegalnih drog, usmerjanje mladih k pravilnemu odločanju, pomen 

dobre obveščenosti, samostojno sprejemanje odločitev in prevzemanje odgovornosti zanje) 

 Motnje hranjenja (OŠ in SŠ, predstavitev najpogostejših motenj, vzrokov oz. dejavnikov zanje 

ter rešitev za izstop iz začaranega kroga) 

 Nasilje in mladi (SŠ, opozoriti mlade na problem nasilja, spodbuda k razmišljanju o izvajalcih 

nasilja in žrtvah nasilja, opozoriti na nasilje, ki izhaja iz stereotipov) 

 Učenje učenja (spoznavanje različnih metod za učinkovito učenje, spoznavanje lastnih 

načinov učenja) 

 Moj noro dober feeling (8. razredi OŠ, grajenje pozitivne samopodobe, krepitev socialnih in 

komunikacijskih veščin, medsebojni (so)vpliv čustev, misli, pomembnih drugih, okolja in 

vedenja posameznika, kaj je vrstniški pritisk…) 

21.1.2 Preventiva v šolskem okolju 

Vzgojno-izobraževalne institucije (vrtci, šole, dijaški domovi…) so eden izmed pomembnih dejavnikov 

v izvajanju preventive na področju preprečevanja rabe drog. Vzgojno-izobraževalne institucije same ne 

morejo preprečiti rabe drog med otroci in mladostniki, vendar pa lahko vzgojno izobraževalno delujejo 

tako, da ob ohranjanju abstinence posameznikov podpirajo tudi doseganje drugih ciljev preventive – 

odlaganje morebitne iniciacije v rabo drog na čim poznejše starostno obdobje ter zmanjševanje tveganj 

in škode, ki lahko nastane z morebitno rabo drog med otroci in mladostniki.  

Cilj preventivena področju vzgoje in izobraževanja je ustvarjanje družbenih razmer, ki posamezniku 

dajejo možnosti za razvijanje življenjskega sloga brez uporabe drog. Realistično obravnavanje 

problematike rabe drog v vzgojno-izobraževalnih institucijah zahteva vključevanje sestavin paradigme 

zmanjševanja tveganj in škode v preventivo, saj ni realno pričakovati ohranjanja abstinence za vse 

posameznike. Preventiva v vzgoji in izobraževanju si prizadeva tudi za to, da bi posameznika, ki se 

morda bo oz. se je že odločil za eksperimentiranje z drogami, seznanili s tveganji in škodo, ki so s tem 

povezani tako na osebni kot na družbeni ravni. 

Preventivo v prostoru vzgoje in izobraževanja tako razumemo kot široko razvejano področje 

preprečevanja rabe dovoljenih in nedovoljenih drog, ki vključuje tudi sestavine zmanjševanja tveganj 

in škode povezanih z morebitno rabo drog.  
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Cilj preventive ni osredotočen na poskuse ''ustavljanja'' mladih pred uporabo drog, temveč na krepitev 

zdravja in zdravega življenjskega sloga ter opremljanja mladih s tistimi informacijami, znanji in 

veščinami, s pomočjo katerih se bodo kasneje v življenju lažje soočali z izzivi in nanje ustrezno odzivali. 

Učne vsebine, preventivni programi oz. projekti morajo biti prilagojeni starosti otrok in mladostnikov 

ter se morajo časovno in vsebinsko nadgrajevati na vseh izobraževalnih stopnjah. Temeljiti morajo na 

sodobnem znanju in spoznanjih o drogah. Informacije in znanje, ki ga pridobivajo učenci in dijaki, 

morajo biti kakovostni ter predstavljeni objektivno, kritično in pluralno. 

 

Predlagamo, da bi primarna preventiva v šolskem letu 2016/2017 v vzgoji in izobraževanju vključevala 

naslednje vsebine: 

a) Preventivna delavnica za učence 5. razredov osnovne šole na temo nasilja V dialogu: 

Delavnica V dialogu, ki jo bomo izvajali za učence 5. razredov osnovnih šol učence spodbuja k 

razmišljanju o različnih oblikah nasilja, kje vse nasilje srečujemo, kakšne so posledice za žrtve, 

kakšni so znaki pri posameznikih, ki so deležni nasilja, vzrokih za nasilno vedenje in oblikah 

pomoči. 

b) Preventivna delavnica za učence6. razredov osnovne šole Odraščanje in mi: 

Delavnica Odraščanje in mi, ki jo Mladinski center izvaja že vrsto let, se je izkazala za odlično 

prav na področju opolnomočenja mladostnikov v ranljivem obdobju adolescence. Delavnica 

osvetli problematiko vrstniškega pritiska, ki se ga mladostniki velikokrat ne zavedajo. Med 

sproščenim pogovorom razmišljajo o spremenjenem odnosu s starši in njihovim tako 

imenovanim ''teženjem'' o katerem mladi na delavnici na koncu prepoznajo ljubezen, skrb in 

sprejemanje svojih staršev. Spregovorimo tudi o telesnih in čustvenih spremembah do drugega 

spola. Poudarek je na spoštovanju samega sebe in drugih, kar mlade spodbuja k zavedanju o 

lastni odgovornosti do izbire. Izpostavljena je tudi tematika odvisnosti… Osredotočamo se na 

vedenjske in psihične vzorce (slaba samopodoba, družinski odnosi,…), ki so vzrok zanje. Ključen 

pokazatelj sprememb, ki so posledica razvoja družbe in spreminjanja le-te je prepoznavanje 

odvisnosti od računalnika kot tiste odvisnosti, ki je v tem zgosdnjem obdobju odraščanja že 

prisotna pri nekaterih posameznikih. 

 

 

c) Preventivna delavnica za učence 7. razredov osnovne šole Varna in odgovorna uporabe 

spleta:  

Delavnica o varni in odgovorni uporabi spleta zajema vse pomembne teme varne in odgovorne 

rabe novih tehnologij od zaščite zasebnosti na spletu, Facebooka, geografskega sledenja 

(geolocation), spletnega in mobilnega bontona, preventive na področju spletnega 

ustrahovanja in prekomerne rabe novih tehnologij. Učenci dobijo nasvete, kako se obnašati na 

spletu in tudi informacije, kam se obrniti ob različnih težavah ali zlorabah na spletu. 

 

 

 

d) Preventivna delavnica za učence 8. razredov osnovne šole Moj noro dober feeling:  

Delavnica je namenjena krepitvi samopodobe in ozaveščanju pomena svobodne volje in 

posledično odgovornosti in izbire, ki določajo kakovost življenjskih izkušenj. Udeleženci bodo 
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ugotavljali posledice določene izbire akcije/pasivnosti (slikovna podoba) na posameznikovo 

počutje, kako ta akcija/pasivnost vpliva na odnose, kako/če vpliva na nadaljnje 

izbire/izkušnje. Aktivnost je oblikovana tako, da udeleženci niso le pasivni sprejemniki 

informacij, pač pa raziskovalci, ki iz posameznega primera skozi kritično presojo in vživljanje v 

različne vloge ozavestijo celosten vpliv posameznih izbir na kakovost lastnih izkušenj. Med 

pomembnejšimi cilji je ozavestiti razliko med človekovim jazom-dojemanjem sebe in 

vedenjem (vedenje, ki sem ga izbral je lahko ustrezno ali neustrezno, jaz pa sem ok), ki pa 

ima določene posledice na več sfer našega življenja.namenjeno spodbujanju kritičnega 

mišljenja v smeri vrednotenja prepričanj, ki jih sprejemamo iz okolja. Mlade skozi aktivnost 

spodbudimo k razmišljanju kaj vse vpliva na zavestno/nezavestno izbiro posameznika. S 

situacijskimi primeri razsvetlimo vpliv posamezniku pomembnih oseb, okolja, medijev, 

družbe. Poudarek je na prepoznavanju manipulacij industrije z zanimivimi primeri, ki so del 

njihovega vsakdanjega življenja (situacij, v katerih so tarča takšnih vplivov) ipd. ter pomenu 

prevrednotenja sprejetih (ne)resnic in kritičnosti do prikritega manipulativnega kalupiranja 

idealnih potrošnikov...Primeri nevsiljivo vključujejo alkohol. Na srečanjih odkrivamo resnice 

in razbijamo mite »ulice« s poudarkom na alkoholu in škodi ter v debati poiščemo odgovor 

na vprašanje: Kdo je prijatelj? Skozi igro vlog udeleženci sami (s pomočjo mentorja/ev) iščejo 

konkretne metode/scenarije preprečevanja podleganja vrstniškemu pritisku, ki bodo služili 

kot uporabno »orodje«. Srečanja so namenjena tudi oblikovanju lastne »zaveze«/«izjave o 

poslanstvu« v smeri izbir, ki jih želim zase v prihodnje. Ozavestimo, da zgolj želja, hrepenenje 

po nečem ni dovolj, potrebno se je od-ločiti (ko se odločim za nekaj se od nečesa drugega 

ločim) in izbirati poti, ki nas izpolnjujejo že v zasledovanju cilja. 

 

e) Preventivna delavnica za učence 9. razredov osnovne šoleSpolnost in mi:  

Mladinska delavnica Spolnost in mi, ki jo v šolskem letu 2016/17 izvajamo v 9. razredih je 
nadgradnja delavnice o spolnosti, ki so jo je ista generacija imela v preteklem šolskem letu. 
Medtem ko smo na delavnici preteklo leto obravnavali temo spolnosti, HIV-a in AIDS-a in 
drugih spolno prenosljivih bolezni, varno in zdravo spolnost, preprečevanje okužb, uporabo 
kontracepcije, letošnja delavnica udeležencem ponuja možnost za pogovor in odgovore na 
fizični, duševni in predvsem čustveni vidik doživljanja spolnosti. S sproščenim pristopom z 
metodo nevihte možganov  in debate poskušamo odgovoriti na tista vprašanja in dileme, ki 
kljub poplavi informacij velikokrat ostanejo odprta ali pa se jih, predvsem čustveni vidik, sploh 
ne naslavlja.  
Tako spregovorimo o doživljanju različnih čustev in občutij, predvsem v povezavi s prvimi 
izkušnjami spolnosti. V pogovoru skušamo odgovoriti na vprašanje »Kdaj je pravi čas?«, pri 
katerem osvetlimo dejstvo, da se ljudje telesno, čustveno in duševno razvijamo drugače in da 
imamo tudi zelo različna prepričanja, ki oblikujejo naš pogled in posledično doživljanje 
spolnosti. Poudarek je predvsem na izključevanje kakršnihkoli pritiskov, ki bi nas silili v 
odločitve, ki je še ne čutimo za svoje. Spregovorimo o popačeni podobi o spolnosti, ki jo lahko 
oblikujemo na podlagi različnih sodobnih vsebin (mediji, resničnostni šovi ipd.) in napačnih 
prepričanj in pritiskov, ki lahko izvirajo iz tega. Z zabavnim in sproščenim pristopom skušamo 
zdravo spolnost, ki je usklajena z psihofizičnim stanjem posameznika,  predstaviti kot zelo 
naraven del našega življenja in grajenja intimnega in čustvenega odnosa z drugo osebo. Na 
podlagi njihovih anonimnih vprašanj, ki se nanašajo predvsem na fizični  vidik spolnega odnosa, 
ponudimo odgovore, ki vključujejo tudi čustveni vidik. 
 

f) Preventivna delavnica za dijake 1. letnikov srednje šole Zasvojenost in mladi/ali V dialogu 

prirejena za srednješolce:  
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Delavnica Zasvojenost in mladi obravnava pomen čustev mladostnikov, njihovo bivanjsko 

praznino ter šolske obremenitve. Mlade usmerja k pravilnemu in odgovornemu odločanju skozi 

seznanjanje o tveganjih in učinkih rabe drog. Mlade spodbuja k razmišljanju o problematiki 

drog ter jih informira o tem, kam se lahko obrnejo po pomoč. 

 

g) Preventivna delavnica za dijake 2. letnikov srednje šole Varna in odgovorna uporabe spleta:  

Na delavnici se obravnava problematike spletnega trpinčenja, ustrahovanja in drugih oblik 

vrstniškega nasilja prek spleta in mobilnih telefonov. Obravnava se tudi problematika pretirane 

uporabe spleta, zasvojenosti ter zasvojenosti z mobilnimi telefoni in računalniškimi ali 

spletnimi igrami. 

 

21.1.3 Preventiva v družinskem okolju: PREDAVANJA ZA STARŠE 

Ko se govori o uporabi drog med mladostniki in drugih oblikah tveganega vedenja, se je potrebno 

zavedati, da imajo starši in drugi družinski člani večji vpliv na vedenje mladostnikov, kot je bilo 

domnevano do nedavnega. Sodobne družine se soočajo z različnimi izzivi, kot so:  prilagajanje 

družinskega življenja, prilagajanje delovnih obveznosti, zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za 

različne potrebe družinskih članov, izkoriščanje različnih podpornih mehanizmov družinam, druženje 

in iskanje časa za preživljanje skupnih trenutkov z ostalimi družinskimi člani,… 

Dejavniki, ki lahko privedejo do večjega tveganja, da otrok zaide na stranske poti (začne posegat po 

drogah) so: pomanjkanje občutka varnosti, zaupanja in topline v odnosu med starši in otroki, 

neorganiziranost družinskega življenja ter nedoslednost pri disciplini in postavljanju meja. Neizogiben 

pa ni niti pojav duševnih bolezni. 

Na podlagi dolgoletnih raziskav na področju preventivnih programov lahko ugotovimo, da se je 

preventiva v družinskem okolju pokazala kot učinkovita pri preprečevanju različnih oblik tveganega 

vedenja, vključno z uporabo drog. Programe, ki vključujejo krepitev veščin pri otrocih ter starševskih in 

družinskih veščin, lahko izvajamo že od rane mladosti otrok, pa vse do obdobja adolescence. Takšni 

programi znanstveno dokazano pozitivno spreminjajo delovanje družin, kar se odraža v bolj zdravem 

in podpornem družinskem okolju. 

Ključni družinski varovalni dejavniki, ki najstnike lahko odvrnejo od tega, da bi začeli posegati po 

drogah, so: 

- komunikacija o družinskih vrednotah, 

- občutek varnosti in zdrava navezanost med otrokom in starši, 

- starševski nadzor, spremljanje in učinkovita disciplina, 

- vključenost staršev v otrokovo življenje, 

- čustvena, kognitivna, socialna in finančna podpora staršev. 

 

Predlagamo, da poteka primarna preventiva v družinskem okolju v šolskem letu 2016/2017z 

naslednjimi vsebinami: 

Starši, drugi zainteresirani Vsebine 

preventivna 
predavanja/delavnice za 
starše predšolskih otrok in 
otrok I. triade osnovne šole   

razmerje otrok – starši, razvojni mejniki tega obdobja in postavljanje 
meja v vzgoji, vzgoja odgovornega otroka, preživljanje prostega časa, 
VZGOJA ODGOVORNEGA OTROKA 
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preventivna 
predavanja/delavnice za 
starše otrok II. triade   

obremenjevanje otrok v šoli, motivacija za šolsko delo, razvojni mejniki 
tega obdobja 

preventivna 
predavanja/delavnice za 
starše otrok III. triade   

preprečevanje raznih oblik zasvojenosti, razvojni mejniki tega obdobja, 
motivacija za šolsko delo, 

preventivna 
predavanja/delavnice za 
starše dijakov   

bivanjska praznina mladih, prepoznavanje različnih oblik zasvojenosti, 
iskanje pomoči in kako reagirati v primerih suma na katero od oblik 
zasvojenosti, 

 

Predavanja o vzgoji otrok bomo organizirali tako v okviru skupne iniciative »V zanju in povezovanju je 

moč« kot čez celo leto v sodelovanju z drugimi akterji na tem področju.  

21.1.4 Predavanja za pedagoški kader 

V okviru delovanja na področju opolnomočenja pedagoškega kadra za zmanjševanje povpraševanja 

po drogah in drugih odvisnostih potekajo naslednji programi različnih izobraževanj: 

1) Vsebine predavanj o vzgoji otrok so vzgojno in pedagoško naravnane. Osnovna načela vzgoje, 

ki oblikujejo zdravega posameznika so uporabna prav na vseh področjih. Predavanja o vzgoji 

otrok so torej namenjena vsem, ki so v stiku s ciljno skupino otrok ali mladih. V letu 2016 se je 

predavanj o vzgoji udeležilo veliko število pedagoških delavcev vseh starostnih skupin in drugih 

strokovnih delavcev. 

2) Izzivalec ulice 2. Januarja 2017 bo Mladinski center Nova Gorica v sodelovanju z Lokalno 

akcijsko skupino za preprečevanja zasvojenosti in družbeno odgovornim programom neodvisen.si 

javnosti ponudil edinstveno priložnost za brezplačen ogled dokumentarnega programa Izzivalec 

ulice 2. Javnosti bosta na voljo dve brezplačni predstavi, in sicer 12.1. in 17.1.2017, ki se bosta 

odvijali v veliki dvorani Kulturnega doma Nova Gorica.  

21.1.5 Preventiva v lokalnem okolju in v civilni družbi: skupna iniciativa »V znanju 

in povezovanju je moč« 

Usmerjena je v vzpostavljanje življenjskih pogojev, ki bodo prebivalce usmerjali in jim omogočili 

razvijati življenjske sloge brez uporabe drog, oz. če že uporabljajo drogo, da bo njihova uporaba čim 

manj tvegana. Poudarek je predvsem na zagotavljanju različnih možnosti za varno preživljanje prostega 

časa otrok, mladostnikov in odraslih. Izvajalci so različni akterji kot so: policija, centri za socialno delo, 

krizni centri za mlade, šole (vladne ustanove) ter različna društva, neprofitne organizacije, lokalne 

akcijske skupine, Rdeči križ, verske organizacije, mladinski centri (nevladne ustanove).  

V okviru preventive v lokalnem okolju in civilni družbi Mladinski center Nova Gorica izvaja aktivnosti, 

ki prispevajo k uresničevanju temeljnega cilja primarne preventive, tj. ustvarjanje takih družbenih 

razmer, ki posamezniku dajejo možnost za razvijanje življenjskega sloga brez uporabe drog: 

1) Povezovalna iniciativa »V znanju in povezovanju je moč«: 

Namen povezovalne iniciative je povezovanje vseh lokalnih akterjev, ki s svojimi aktivnostmi 

delujejo na področju preventive. Skupni cilj je doseganje večjega vpliva in odmevnosti v 

lokalnem okolju in civilni družbi. 

2) Predavanja o vzgoji otrok. 



60 MLADINSKI CENTER NOVA GORICA – LETNI DELOVNI NAČRT 2017 

 

3) Preventivne mladinske delavnice. 

4) Mladinski center s svojimi programi daje poudarek na zagotavljanju različnih možnosti za 

produktivno in proaktivno preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov in odraslih. 

5) Obveščanje javnosti in ozaveščanje civilne družbe o pereči problematiki odvisnosti: 

Mladinski center si ves čas prizadeva k vključevanju medijev, saj s pomočjo le-teh dosegamo 

širšo javnost. Cilj je ozaveščanje javnosti o pojavu različnih oblik zasvojenosti in preprečevanju 

ter zdravljenju le-teh. Poseben poudarek dajemo tudi na promociji zdravega načina življenja. 

 

21.1.6 Prioritetni cilji Mladinskega centra na področju primarne preventive 

 

__________ 

Prioriteta Mladinskega centra je nadaljnje izvajanje aktivnosti pod točkami 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, 

21.1.4, 21.1.5, ki so usklajene in utemeljene na podlagi potrjenega Plana dela LAS za leto 2016, ki velja 

do konca šolskega leta 2016/17 ter prizadevanje zagotavljanja pogojev za uresničitev naslednjih 

projektov: 

 

1) Predstavitev plana LAS za štiriletno obdobje na podlagi rezultatov raziskave o stanju na 

področju tveganih vedenj, uporabe in eksperimentiranja z drogami ter stanju na področju 

kemičnih in nekemičnih odvisnosti v našem lokalnem okolju. 

2) Izobraževanje zaposlenih in mentorjev Mladinskega centra na področju preventive. Zaposleni 

Mladinskega centra se skozi celo leto udeležujejo različnih izobraževanj s področja preventive. 

Vsi mentorji preventivnih delavnic se pred izvajanjem delavnic vsako leto udeležijo 

izobraževanj.  

3) Posodobljena terminologija s področja preventive.Zastarela terminologija, ki se uporablja tako 

v Odloku, Poročilu LAS 2007-2011, Programu LAS 2012-2015, v Planu LAS 2015 in delnem planu 

delu za leto 2016, kot programu preventive v letnem delovnem načrtu Mladinskega centra Nova 

Gorica za leti 2015 in 2016, bo skladno z dokumentom »Standardi kakovosti preventivnih 

programov na področju drog«, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, ustrezno 

posodobljena. 

 

21.2 SEKUNDARNA PREVENTIVA 

Na področju sekundarne preventive je cilj spremljanje in podpora programom, ki se izvajajo z 

namenom, da ne pride do prekrivanja in podvajanja, temveč da poteka enoten strokovno voden 

program z mladimi, ki že imajo določene vedenjske, učne in osebnostne težave. 

21.2.1 Aktivnosti za zmanjševanje tveganj, povezanih z morebitno uporabo 

drog pri mladih, ki z drogo eksperimentirajo 

Zelo pomembna je podpora preventivnim programov, ki se ukvarjajo z zgodnjo intervencijo za otroke 

in starše ter družine, v katerih je ugotovljena problematična uporaba drog. Pri razvoju teh intervencij 

je potrebno upoštevati pravico otroka do zdravega odraščanja, pa tudi pravico posameznika do 

zasebnosti ter nevarnost stigmatizacije otroka in njegove družine. 

 V Novi Gorici deluje Dnevni center Žarek, ki je preventivni program CSD Nova Gorica. Namenjen je 

osnovnošolcem, mladostnikom in mlajšim polnoletnikom s statusom dijaka, ki se srečujejo s težavami 



61 MLADINSKI CENTER NOVA GORICA – LETNI DELOVNI NAČRT 2017 

 

doma, v šoli ter s težavami pri socialni integraciji in vsem otrokom, ki si želijo aktivno preživeti prosti 

čas. Cilj programa je, da se mlade spodbuja, da prevzamejo odgovornost za svoje vedenje, življenje in 

odločitve, da zadovoljijo potrebe po druženju, urijo komunikacijske spretnosti, izboljšajo samopodobo, 

pridobijo občutek varnosti in sprejetosti, pridobijo učne in delovne navade, koristno preživljajo prosti 

čas, se učijo. Izvajajo tudi preventivo na področju različnih oblik zasvojenosti. Pri svojem delu 

sodelujejo s starši,s šolami, s Kriznim centrom za otroke in mladostnike 10-ka Nova Gorica, z 

Mladinskim centrom Nova Gorica in drugimi institucijami. 

Prioritetni cilji Mladinskega centra kot koordinatorja aktivnosti LAS-a: Sodelovanje in podpora pri 

izvajanju njihovih rednih programov ter vključevanje v skupno iniciativo na področju osveščanja v 

mesecu preprečevanja zasvojenosti.Usmerjanje mladih ki imajo določene vedenjske, učne in 

osebnostne težave v njihov center. 

21.3 TERCIARNA PREVENTIVA 

Cilj na področju terciarne preventive je spremljanje aktivnosti Dnevnega centra za uporabnike 

prepovedanih drog ter podpora Ambulanti za zdravljenje bolezni odvisnosti. 

21.3.1 Programi zmanjševanja tveganj in škode zaradi uporabe drog 

Programi zmanjševanja škode nimajo za temeljni cilj doseči abstinenco, ampak zagotavljati manj 

tvegano uporabo drog in s tem zagotavljati socialno vključenost uporabnikov drog ter njihovo 

sodelovanje. 

S pomočjo programov zmanjševanja škode, imenovanih tudi nizkopražni programi, se izvajajo različne 

dejavnosti, ki vključujejo obveščanje in izobraževanje uporabnikov drog o nevarnostih pri uporabi drog, 

varnejših načinih uporabe drog, svetovanje, vrstniške pomoči. Sem sodijo tudi programi, ki vključujejo 

izmenjavo igel, terensko delo, vzpostavitev varnih sob, metadonsko vzdrževalni program in 

vzpostavitev dnevnih centrov za uporabnike drog.  

V Novi Gorici obstaja potreba po programih za brezdomne uporabnike drog, zlasti potreba po 

vzpostavitvi nočnih zavetiščih. V zadnjem času še posebej narašča potreba po specializiranih zavetiščih 

za starejše brezdomne uporabnike drog.   

V Novi Gorici že od leta 2006 deluje Šent - Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog. Poleg 

strokovnih delavcev v dnevnem centru delujejo tudi laični delavci in prostovoljci. Struktura zaposlenih 

je: dva zaposlena v dnevnem centru, dva terenska delavca, dva javna delavca ter občasno vključujejo 

svoje uporabnike v program  družbeno koristnih del. Struktura njihovih uporabnikov je okoli 30% žensk 

ter 70% moških starih nad 25 let. 

Na terenu izvajajo kvalitetno terensko delo z odvisnimi od drog, ki vključuje program izmenjave igel. 

Občasno izvajajo informativna predavanja o zaščiti pred nalezljivimi boleznimi. Sodelovali so pri 

raziskovalnem poročilu z naslovom Ugotavljanje potreb uporabnic/uporabnikov prepovedanih drog, ki 

nudijo seksualne usluge. Enkrat do dvakrat letno izdajo časopis Rusjanovi, katerega ustvarjalci so 

obiskovalci dnevnega centra. 

Prioritetni cilji Mladinskega centra kot koodrinatorja aktivnosti LAS-a: Sodelovanje in podpora pri 

izvajanju njihovih rednih programov ter vključevanje v skupno iniciativo na področju osveščanja v 

mesecu preprečevanja zasvojenosti. 

 

21.3.2 Zdravstvena in socialna obravnava uporabnikov drog 

Obravnava uporabnikov drog mora biti celovita, nenehna ter dostopna vsem uporabnikom. V tem 

smislu mora biti zagotovljeno sodelovanje med izvajalci različnih programov zdravljenja, psihosocialne 
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obravnave in psihosocialne rehabilitacije. Za učinkovito in kvalitetno delo je tako potrebno tesno 

sodelovanje različnih institucij. V našem lokalnem okolju na tem področju delujeta Ambulanta za 

zdravljenje odvisnosti Nova Gorica (Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica) in Center za 

socialno delo Nova Gorica 

 

Obravnava uporabnikov drog v okviru zdravstvenega varstva 

Ambulanta za zdravljenje bolezni odvisnosti Nova Gorica izvaja:  

1. Substitucijski program, ki deluje s pomočjo zdravil;                                             

2. Specialistične obravnave, sem sodijo psihoterapevtska obravnava (individualna, družinska,  

skupinska, partnerska obravnava), psihiatrična obravnava, zdravniška obravnava, skupinske terapije 

za paciente in starše; 

3. Svetovalni program (osebno ali po telefonu): za paciente, za svojce pacientov, za strokovne 

delavce, za delodajalce, za druge vladne in nevladne organizacije; 

4. Testiranja na prisotnost psiho-aktivnih snovi v urinu. 

 

Obravnava uporabnikov drog v okviru socialnega varstva 

Center za socialno delo Nova Gorica v okviru svojih pristojnosti izvaja posamezne ukrepe v zvezi s 

preprečevanjem in zmanjševanjem posledic uporabe prepovedanih drog oz. preprečevanjem in 

zmanjševanjem vseh oblik zasvojenosti. 

 

21.4 KVARTARNA PREVENTIVA 

Cilji na področju kvartarne preventive so:  

1) spremljanje in podporavisokopražnim programom,  

2) vzpostavitev oz. okrepitev reintegracijskega programa v lokalni skupnosti, saj je za osebe, ki se 

vrnejo iz zdravljenja, ključnega pomena reintegracija, pri čemer potrebujejo strokovno pomoč. 

21.4.1 PREVENTIVA NAMENJENA DOSEGANJU ABSTINENCE: Visokopražni programi 

 

Sem sodijo programi, katerih delo je deklarativno usmerjeno v doseganje abstinence - sprejemni in 

dnevni centri, terapevtske skupnosti in komune ter terapevtske skupnosti za ženske z otroki, 

mladostnike, ter specializirani programi za tiste uporabnike, ki hkrati uporabljajo različne droge itd. 

Vanje se vključujejo posamezniki, ki želijo prenehati uporabljati droge.Na tem področju že dve 

desetletji uspešno deluje visokopražni program Skupnost Srečanje. 

Prioritetni cilji Mladinskega centra kot koordinatorja aktivnosti LAS-a: Sodelovanje in podpora pri 

izvajanju njihovih rednih programov ter vključevanje v skupno iniciativo na področju osveščanja v 

mesecu preprečevanja zasvojenosti. 

 

21.4.2 PREVENTIVA NAMENJENA DOSEGANJU ABSTINENCE: Centri za reintegracijo 

Sem sodijo programi, v katerih poteka strokovno delo s stabilnimi abstinenti in njihovimi bližnjimi, ki 

omogoča konkretno socialno vključitev. Po končani terapevtski obravnavi oziroma zdravljenju sledi 

socialna reintegracija oziroma ponovno vključevanje nekdanjih uporabnikov drog v družbo. To pa 

pomeni vključevanje na vseh ravneh in področjih, zlasti pa razvijanje socialnih veščin ter spodbujanje 
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izobraževanja in zaposlovanja. Ponovno vključevanje v družbo pomeni tudi zmanjševanje ali odpravo 

socialnih vzrokov, ki so privedli do uporabe drog, zlasti socialne izključenosti. MONG financira Projekt 

človek, ki sodi pod program reintegracije.  

21.5 NEKEMIČNE ODVISNOSTI 

Nekemične odvisnosti so tiste zasvojenosti, pri katerih se za doseganje omamljenega stanja zavesti ne 

zlorablja droga, ampak postopek, s katerim se je oseba naučila sprožati notranje mehanizme za 

omamljanje in analgezijo. Nekemične odvisnosti imajo ravno tako hude posledice kot kemične, le da je 

manj telesnih komplikacij, ki jih povzročajo strupeni učinki droge na telo. Kontrola nekemičnih 

odvisnosti je težja: zasvojenec se omami samo s tem, da se  npr. zasanja. 

Nekemične odvisnosti so: 
- odvisnost od iger na srečo (patološko hazardiranje), 
- odvisnosti od hrane:bulimija, anoreksija nervoza, 
- odvisnost od seksualnosti, 
- odvisnost od odnosov, 
- odvisnost od nakupovanja in zadolževanja, 
- odvisnost od sanjarjenja, televizije, 
- odvisnost od računalniških igric in interneta, 
- odvisnost od dela, 
- odvisnost od duhovnosti, 
- in druge. 
Na območju delovanja Centra za bolezni odvisnosti Nova Gorica so, zaradi obmejne lege in velike  

donosnosti dejavnosti igralniške dejavnosti, soočeni z veliko koncentracijo ponudbe iger na srečo in s 

tem večjih možnosti igranja.  

Vsako igranje na srečo še ne pomeni odvisnosti. Številnim posameznikom tovrstne igre pomenijo način 

zabave in sprostitve. Odvisnost od iger na srečo je skrita bolezen, pri kateri ni opaziti vidnih zunanjih 

simptomov, vendar povzroči hude težave na psihološkem, telesnem, socialnem in delovnem področju. 

Gre za kronično in napredujočo bolezen, ki ne prizadene samo posameznika, temveč tudi njegove 

bližnje in socialno okolje nasploh.  

Poznamo dve obliki odvisnosti od iger na srečo: 

 Akcija - posameznik je odvisen od vznemirjenja, ki ga prinaša tvegano igranje, aktivnost 

(pričakovanje zmage) postane droga. Tovrstni posamezniki se po navadi udeležujejo iger, v 

katerih sodeluje več igralcev, saj je na ta način pričakovanje dobitka (zmage) še bolj 

adrenalinsko. 

 Beg – se pojavi pri posameznikih, ki poskušajo na ta način pozabiti ali zatreti neprijetne občutke 

oziroma težje življenjske krize. Ti posamezniki raje izbirajo igre, kjer se lahko izognejo stiku z 

drugimi. 

Zdravljenje odvisnosti od iger na srečo poteka na naslednje načine: 

 Individualna terapija – ambulantno zdravljenje pri izbranemu terapevtu. 

 Skupinska terapija – vključitev v terapevtske skupine ali skupine za samopomoč, ki nudijo 

podporo in nasvete, kako se spoprijeti z boleznijo. 

 Bolnišnično zdravljenje - ko so potrebne bolj intenzivne oblike zdravljenja. 
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21.6 OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN SPODBUJANJE CIVILNE DRUŽBE K RAZUMEVANJU 

TEŽAV, POVEZANIH Z ODVISNOSTJO OD DROG 

Splošno javnost je potrebno seznaniti s pojavom raznih oblik zasvojenosti. Vse pomembnejše dogodke 

je potrebno medijsko podpret.  

Prioritetni cilji Mladinskega centra kot koordinatorja aktivnosti LAS-a:Skozi celo leto bomo obveščali 

javnost in spodbujali civilno družbo k razumevanju težav, povezanih z odvisnostjo od drog preko 

promocije dogodkov in aktivnosti, plakatov, radijskih, televizijskih in časopisnih objav. Poseben 

poudarek bo v novembru-mesecu preprečevanja zasvojenosti, ko bomo preko skupne novinarske 

konference in drugih oblik promocije vse aktivnosti in dogodke zgoraj omenjenih organizacij tudi 

medijsko podrli. V okviru celotne preventive se izvaja promocija zdravega načina življenj. Poudarek pri 

terciarni in kvartarni preventivi je prizadevanje, da se javnosti poskuša približati odvisnike in spoznati 

tudi njihove pozitivne plati. Nadaljevanje izvajanja dnevov odprtih vrat institucij, organizacij, društev, 

ki v lokalnem okolju izvajajo programe s tega področja.  

21.7 DEJAVNOST ZA ZMANJŠEVANJE PONUDBE DROG 

Največ dejavnosti za zmanjševanje ponudbe drog izvajata policija in pravosodni sistem, ki  na področju 

preprečevanja uporabe drog izvajata naloge v skladu s svojimi pristojnostmi. 

Po podatkih Policijske postaje Nova Gorica se v našem lokalnem okolju problematika prepovedanih 

drog izkazuje predvsem v tem, da iz sosednje Italije prihajajo odvisniki z namenom nakupa 

prepovedanih drog. Problematika se zaradi ukrepov policije zmanjšuje. Sodelovanje LAS Nova Gorica s 

policijo je zelo dobro. 

Prioritetni cilji Mladinskega centra kot koordinatorja aktivnosti LAS-a:Mladinski center Nova Gorica 

sodeluje s Policijsko postajo Nova Gorica pri izobraževanju/predavanju za zaposlene in mentorje 

mladinskih delavnic ter pri pridobivanju podatkov o stanju na področju uporabe prepovedanih drog na 

Goriškem. 

 

  



65 MLADINSKI CENTER NOVA GORICA – LETNI DELOVNI NAČRT 2017 

 

22 OSTALI PROJEKTI V ORGANIZACIJI MLADINSKEGA CENTRA ALI V 

SODLEOVANJU 

Narava dela v mladinskem sektorju in prilagajanje potrebam lokalne skupnosti narekujejo izvajanje in 

organiziranje aktivnosti in projektov, ki se v plan aktivnosti Mladinskega centra vključujejo skozi celo 

leto. Projekti v samoorganizaciji in v sodelovanju, ki niso vključeni v letni delovni načrt obsegajo 20% 

le-tega. Projekti in aktivnosti, ki spadajo v teh 20% so razvidni iz poslovnega poročila leta. 

  



66 MLADINSKI CENTER NOVA GORICA – LETNI DELOVNI NAČRT 2017 

 

23 LETNI DELOVNI NAČRT E-HIŠE, NOVOGORIŠKE HIŠE POSKUSOV 

e-Hiša, novogoriška hiša poskusov, ki že tri leta deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica 

ponuja priložnosti navzkrižnega povezovanja vsebin, ki združene pokrivajo pomembna in občutljiva 

področja razvoja otrok in mladostnikov kot ciljne skupine Mladinskega centra.   

Programi e-Hiše so namenjeni širši javnosti, od predšolskega pa vse do tretjega življenjskega 

obdobja. So dobrodošel način povezovanja praktične znanosti z učnimi vsebinami v šolah. Razvijamo 

jih v skladu z učnimi načrti in v sodelovanju z izobraževalno-raziskovalnimi inštitucijami v regiji ter 

na nacionalni ravni in zamejstvu (Italija). Programi e-Hiše spodbujajo zanimanje za naravoslovje in 

tehniko, področji za kateri se odloča vse premalo dijakov in študentov. Sta pa to gotovo področji, na 

katerih temelji bodoči razvoj nacionalnega gospodarstva ter v ožjem pomenu potencial občine in 

naše regije. 

S programom aktivnosti, ki je predstavljen v nadaljevanju poglavja, e-Hiša, novogoriška hiša poskusov  

zasleduje uresničitev naslednjih ciljev prednostnih podpodročij ReNPM13-22: 

1) Vzpostavitev celostnega priznavanja neformalnih oblik znanj in izkušenj ter povezovanje 

formalnega in neformalnega izobraževanja (Področje izobraževanja) 

2) Boljše povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela (Področje zaposlovanja) 

3) Spodbujanje razumevanja sprememb, ki vplivajo na delovanje globalnega ekosistema, in 

zavesti o pomenu trajnostnega okoljskega delovanja (Področje mladi in družba) 

4) Spodbujanje celostnega razumevanja trajnostnega razvoja s poudarkom na trajnostnem 

delovanju za prehod v nizkoogljično družbo - preseganje prevlade ekoloških tem v 

razumevanju trajnostnega razvoja (Področje mladi in družba) 

 

23.1 Zbirka poskusov 
Zbirka naravoslovnih in fizikalnih poskusov je osrednja dejavnost e-Hiše. Obsega vzdrževanje zbirke 

poskusov in vodenje ogledov zbirke ter dopolnjevanje zbirke z novimi poskusi. Poskuse obiskovalci 

lahko izvedejo sami, pred tem pa jim osebje e-Hiše poskuse predstavi in razloži. Poskusi so primerni za 

obiskovalce v starosti od 4 let dalje. 

V e-Hiši so zbrani poskusi, ki ponazarjajo naravne pojave in so dobrodošel način povezovanja praktične 

znanosti z učnimi vsebinami v šolah. Med pojavi, ki so jim eksperimenti posvečeni, so nekateri bolj 

vsakdanji, drugi pa razkrivajo globlje skrivnosti sveta znanosti in presenetijo tudi zahtevnejše 

obiskovalce. Nekatere od postavljenih poskusov lahko vidite samo v naši e-Hiši.  

V e-Hiši zbirka trenutno obsega približno80 poskusov, razstavljenih pa je približno 30:interaktivni 

topografski zemljevid, hiška z obnovljivimi viri energije, neskončna škatla, LEGO vetrna elektrarna, 

poskusi z vakumom, prikaz delovanja električnega kroga z Makey Makey, LEGO kotiček, dviganje s 

škripcem, vrtljivi stol, krogla s plazmo, simulacija hidroelektrarne, podpis v zrcalu, raziskovanje 

zvoka,kloniraj se, Pitagorov izrek, kaotično nihalo, valjasto zrcalo, rentgenski posnetki, potovanje 

zvoka, efekt odmeva, štiritaktni motor, železna tekočina, risalno nihalo, meritve radijskih signalov z 

Red Pitayo, diska tekmujeta, izmeri svoj reakcijski čas, svetlobna miza z barvnimi lističi, mikroskopska 

kamera, električni vlakec, »policijsko« kolo, fosforna stena, stroboskop, stereoskopska slika, slika na 
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gibajoči palici, padanje magneta, žogica v zraku, simulacija viličarja, vzvod, optične iluzije, Newtonovo 

nihalo, zračni top, dvojni stožec na klancu, velikanski mehurčki, avtomobilski menjalnik, Faradayeva 

kletka, polarizacijska filtra, tipalo za pospešek, vztrajnik v obliki kolesa, viseče kolo (vztrajnik), zvočna 

interferenca, sadna baterija, baterija na kis, dvojno nitno nihalo, barvna vrtalka, rdeče-zelena vrtalka, 

riši & piši, lom svetlobe na telesih iz pleksi stekla, hologramska optična iluzija, napovedovalec vremena, 

koliko srce si?, Teslova tuljava, varčno kolo, Pitagorov kozarec, termoelektrični generator, RGB svetilka, 

preveri svoj posluh, valovanje tekočin na zvočniku,... 

Vsi poskusi niso ves čas na voljo obiskovalcem, saj vsake pol leta nekaj poskusov (vsaj 3) zamenjamo z 

drugimi (zimska in poletna zbirka). Poleg poskusov, ki jih lahko izvedejo obiskovalci sami, naša zbirka 

obsega še približno 20 demonstracijskih poskusov, ki jih na dogodkih izvajajo zaposleni v e-Hiši. 

23.2 Sponzorski kotički 

Aktivnost obsega pripravo prostora in opisa za poskus, ki ga pripravi sponzor ali mi sami. Sponzorji so 

večinoma gospodarska podjetja iz naše lokalne skupnosti oziroma gospodarska podjetja vezana na 

tehnologijo, tehniko, naravoslovje. Trenutno imajo pri nas sponzorski kotiček podjetja: Red Pitaya 

d.o.o., Mahle (Letrika d.d.) in GOLEA (Goriška Lokalna energetska agencija), podpira pa nas tudi GEN 

energija z opremo za izvajanje delavnic iz radioaktivnosti in sevanja. 

23.3 Praznovanja rojstnih dni 

V e-Hiši nudimo možnost praznovanja rojstnega dne za skupine do 15 ali do 25 otrok. Storitev vključuje 

voden ogled med poskusi, ki jih otroci nato še sami preizkusijo, ustvarjalno delavnico kjer otroci 

izdelajo tehničen izdelek in prostor za pogostitev. Na rojstnih dnevih je tudi možnost iskanja zaklada, 

ki se veže na znanje, ki ga otroci pridobijo ob ogledu poskusov. Otrokom s to storitvijo ponujamo 

priložnost, da se za en dan preoblečejo v male znanstvenike in doživijo nekaj novega. 

23.4 Svet tehnike v e-Hiši in po Krajevnih skupnostih MONG 

Dve dejavnosti ki se mesečno menjujeta. Eno soboto v mesecu v e-Hiši gostimo lokalno društvo 

tehnične kulture in skupaj z njimi izvedemo delavnico za otroke in mladostnike, drugi mesec pa gremo 

mi na eno Krajevno skupnost v MONG in tam pripravimo tehnično delavnico ter prikaz 

demonstracijskih poskusov. Namen je, povezati se z lokalnimi društvi, ki delujejo na področju 

naravoslovja, jim pomagati pri popularizaciji njihove dejavnosti ter navduševanje otrok za naravoslovje 

in tehniko po krajevnih skupnostih, ki so izven mesta v katerem delujemo. 

23.5 Eksperimentalnice 
Eksperimentalnice so dejavnost, ki je sestavljena iz demonstracijskih poskusov in ustvarjalnih delavnic, 

kjer udeleženci ustvarijo izdelek na izbrano temo ter se tudi seznanijo z  našimi ˝pametnimi˝ igračami. 

Izvajamo jih na različnih lokacijah in dogodkih po vsej Sloveniji. 

23.6 E-glasilo 

Večkrat na leto pripravimo glasilo (newsletter), ki je namenjeno razpošiljanju po elektronski pošti 

tistim, ki se prijavijo na našo mailing listo. Prijavljene obveščamo o dogodkih in tečajih, ki jih izvajamo 

v e-Hiši ali na terenu. 
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23.7 LEGO tečaji s podjetjem Telekom Slovenije d.d. 

Med poletnimi, krompirjevimi ter zimskimi počitnicami izvajamo tečaje robotike s kompleti LEGO 

Mindstorms EV3, LEGO Education WeDo in LEGO Education WeDo 2.0,v sodelovanju s podjetjem 

Telekom Slovenije d.d. Tečaje izvajamo v Ljubljani ali na drugih podjetjih po Sloveniji. Izvajamo osnovne 

in nadaljevalne tečaje, ki trajajo 2 ali 3 dni in obsegajo 16 ali 24 ur. Tečaji so namenjeni otrokom in 

mladostnikom od 6 do 16 let. 

23.8 LEGO tečaji v lastni izvedbi 

V osnovnih šolah v naši regiji ter tudi zamejskih šolah (Gorizia) in v e-Hiši izvajamo osnovne in 

nadaljevalne tečaje robotike z LEGO kompleti, ki so namenjeni osnovnošolcem od 1. do 9. razreda. 

Tečaj robotike z LEGO Education WeDo je namenjen učencem od 1. do 4. razreda,  LEGO Education 

WeDo 2.0 učencem od 2. do 5 razreda, tečaj robotike z LEGO Mindstorms EV3 pa učencem od 6. do 9. 

razreda. Vsak tečaj obsega 6 srečanj po 2 polni uri. 

23.9 Sodelovanje na First Lego League (FLL) 

First Lego League (FLL) je mednarodni multidisciplinarni raziskovalni program, ki otroke in najstnike 

navdušuje za raziskovanje, učenje, ekperimentiranje, predvsem pa sodelovanje. S pomočjo atraktivne 

robotike jim na učinkovit in zabaven način približa zanimanje za tehniko, naravoslovje in znanost, s 

čimer otroci skozi igro in druženje razvijajo logični in tehnični način razmišljanja. Pri tem je poseben 

poudarek na ustvarjalnosti, kreativnosti, inovativnosti in skupinskem delu. 

Ekipo e-Hiše (Robomonsters) sestavlja sedem fantov med 10 in 16 let, ki aktivno sodelujejo že drugo 

leto.  

23.10 Sodelovanje na First Lego League Junior 

V letu 2016/2017 je e-Hiša vstopila tudi v program First Lego League Junior, ki je namenjen otrokom 

od 6 do 10 let. To je program izkustvenega učenja in dela ter je rezultat tesnega sodelovanja 

neprofitne organizacije FIRST in skupine LEGO. Vsako leto en mentor vodi ekipo malih radovednežev 

skozi raziskovanje novega izziva – univerzalne in aktualne znanstvene teme /problema, kot je varna 

hrana, recikliranje, energija...Ekipe s pomočjo LEGO kock konstruirajo in sestavijo motorizirani model, 

ki predstavlja vse, kar so spoznali in se naučili ter izdelajo poster »Pokaži mi!«, ki opisuje njihovo 

raziskovalno potovanje. To pomeni, da s pomočjo LEGO gradnikov spoznajo koncepte in načine dela v 

znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki (STEM) na način, ki je povsem primeren in prilagojen 

njihovi starosti. 

Ekipo e-Hiše (LEGO Scientists) katere člani upoštevajo in spoštujejo drug drugega, letos pilotno 

sestavlja 5 otrok , dve punci in trije fantje, ki se spopadajo z izzivom »Nori na živali«. 

23.11 Organizacija področnega tekmovanja First Lego League 

V letu 2017/2018 bo e-Hiša, novogoriška hiša poskusov, kot partner Zavoda Super Glavce, ki deluje že 

od leta 2011 pripravili in organizirali področno tekmovanje First Lego League.  Temovanje bomo 

izvedli predvidoma decembra 2017. Poslanstvo e-Hiše je tudi sprememva v načinih poučevanja in 

učenja, s poznanimi in preverjenimi metodami in orodji, ki jih v e-Hiši vpeljujemo od začetka obstoja.  

 



69 MLADINSKI CENTER NOVA GORICA – LETNI DELOVNI NAČRT 2017 

 

23.12 Biba leze v znanost 

Biba leze v znanost je program namenjen predšolskim otrokom. Ta program v obliki eksperimentalnic 

izvajamo po vrtcih, v e-Hiši pa ponujamo program v obliki prilagojenih ogledov poskusov ter delavnic 

tako, da otroci lažje razumejo in dojamejo podano vsebino. 

23.13 Sodelovanje s Hišo mladih 
V letu 2017 načrtujemo nadaljevanje sodelovanja s Hišo mladih v Ajdovščini. Predvidevamo izvedbo 

enega ali več dogodkov za javnost v obliki eksperimentalnic ali LEGO delavnic za otroke in mladostnike. 

23.14 Ponudba za osnovne šole, srednje šole in vrtce 

Proti koncu šolskega leta pripravimo ponudbo za osnovne in srednje šole ter vrtce za naslednje šolsko 

leto. Ponudba zajema ogled poskusov v e-Hiši, delavnice ter aktualne razstave in dogodke. 

Podatki v TIMSS-u 2015 pa tudi v raziskavi PISA 2015 kažejo, da naši učenci med vsemi državami (kljub 

nadpovprečnim dosežkom) najmanj uživajo pri učenju naravoslovja in ukvarjanjem z naravoslovjem.  

e-Hiša, kot eksperimentalno-izobraževalni center, ki podpira učenje z izkušnjo ter navdušuje nad 

znanostjo in naravoslovjem sprejema te raziskave kot izziv za nadaljnje delo na tem področju. Ker nova 

znanja najlaže osvajamo, kadar izvirajo iz izkušnje, proces pa je še posebej učinkovit, kadar gre za 

prijetna, zabavna, nepričakovana in nova doživetja, v e-Hiši v obliki interaktivnih poskusov in delavnic 

ustvarjamo pogoje, kjer se srečajo sproščeno vzdušje in naravoslovna didaktična orodja, ki razkrivajo 

zakonitosti vsakdanjih pojavov.  

Osnovnošolcem in dijakom poskuse najprej predstavimo in razložimo, zato da jih lahko na koncu 

izvajajo tudi sami. Program e-Hiše je tematsko  pokriva več različnih sklopov kot so vizualne in zvočne 

zaznave, računalništvo, robotika in elektrika, fizikalni ponovljivi poskusi, naravni pojavi in trajnostni 

razvoj. 

Učenci navadno v e-Hišo vstopijo radovedni in z dolžnim spoštovanjem do znanosti. Ob nazornih 

predstavitvah kmalu spoznajo, kako lahko skozi igro s pomočjo poskusov lažje razumejo obravnavane 

šolske vsebine in se tako navdušijo nad naravoslovnimi vsebinami.  

23.15 Festival znanosti Nova Gorica 

Festival znanosti Nova Gorica je dvodnevna prireditev s predstavitvami, predavanji, delavnicami in 

razstavami, ki jo organiziramo jeseni in javnosti ponuja priložnost, da se sreča z znanostjo in 

znanstveniki od blizu in v sproščenem okolju. Poleg tega želimo z dogodkom navdušiti otroke in mladino 

za naravoslovje in tehniko ter jim pokazati, da je znanost lahko tudi zabavna. 

23.16 Dnevi UNG 

Z Univerzo v Novi Gorici sodelujemo na dnevih Univerze v Novi Gorici, ki jih organizirajo v začetku 

oktobra. Predstavimo se na stojnici s poskusi in promocijskim materialom. 

23.17 LDN17 

Pred koncem koledarskega leta pripravimo letni delovni načrt za naslednje koledarsko leto. 

23.18 Sodelovanje z UNG 
Sodelovanje z Univerzo v Novi Gorici na različnih področjih čez celo leto (sodelovanje na dogodkih, 

izposoja laboratorijske opreme, strokovna pomoč itd.). 
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23.19 e-Hiša (OD)LOČUJE 

To je dogodek v e-Hiši ali na Bevkovem trgu, posvečen Evropskemu tednu zmanjševanja odpadkov.Na 

dogodku bomo izvedli delavnico, na kateri bomo iz rabljenih materialov izdelali nove izdelke. Glavni cilj 

dogodka je osveščanje širše javnosti, da ni dovolj zgolj zbiranje in ločevanje odpadkov, ampak je 

potrebna že okoljska vzgoja otrok za oblikovanje osveščenih posameznikov, ki odgovorno prispevajo k 

trajnostnemu razvoju in ohranjanju okolja in narave. Povezali se bomo s šolami ter tudi z zunanjimi 

partnerji: podjetje Komunala iz Nove Gorice, Univerzo v Novi Gorici,Gorenje Surovina d.o.o., 

Interseroh, Zeos, in drugimi. 

23.20 Sodelovanje z drugimi hišami, centri poskusov / eksperimentov 

Povezovanje in mreženje je pomemben del sodobnega načina poslovanja, zato načrtujemo 

sodelovanje z drugimi hišami in centri poskusov in eksperimentov na širših področjih. S centrom 

eksperimentov v Mariboru se dogovarjamo za izvajanje LEGO  delavnic v njihovih prostorih, za 

izmenjavo poskusov in eksperimentov ter sodelovanje pri prijavi na razpise. Z centrom eksperimentov 

Koper smo dogovorjeni, da si dvakrat letno (januar, september) izmenjamo tri poskuse, kar bomo 

nadaljevali tudi v letu 2017. Z drugimi hišami in centri poskusov in eksperimentov se prav tako 

dogovarjamo za sodelovanju na njihovih dogodkih ter možnimi sodelovanji. 

23.21 Delavnice reaktivnost in sevanje za srednješolce 

Podjetje GEN energija, nam s sponzorsko posojo Geiger-Mullerjevega števca in materialov za izvedbo 

delavnic na temo radioaktivnosti in sevanja omogoča, da poleg teoretičnih osnov dajemo poudarek na 

interaktivni predstavitvi teme srednješolcem. S pomočjo aparatur in materialov bomo srednješolcem 

s pomočjo delavnic pokazali in jih naučili kaj sevanje sploh je, kje ga v naravi srečamo in kako ga 

merimo. Spoznali bomo prodornost alfa, beta in gama delcev, pobliže spoznali radon in tako utrdili 

snov iz učnega načrta za srednje šole. 

23.22 Sodelovanje s Pef v Ljubljani na področju dela z nadarjenimi učenci 
e-Hiša je na podlagi pozitivnega vrednotenja po kriterijih Evropskega sveta za visoko sposobne (ang. 

European Council For High Ability – ECHA) postala v letu 2016 ena izmed 28 registriranih Evropskih 

točk za nadarjene iz petih različnih držav in se s tem vključila v Evropsko mrežo za podporo 

nadarjenih(ang. European Talent Support Network). V letu 2017 bomo nadaljevali sodelovanje s 

Centrom za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), ki deluje pod okriljem Pedagoške 

fakultete v Ljubljani. Na centru povezujejo znanja, izkušnje in ideje raziskovalcev in praktikov s področja 

nadarjenosti, izvajajo različne razvojno-raziskovalne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti ter si s 

svojim delom prizadevajo za promocijo nadarjenosti v smislu spodbujanja kakovosti življenja 

nadarjenih. 

e-Hiša, se bo tudi v prihodnje izobraževala s področja dela z nadarjenimi učenci in pripravila programe 

in dejavnosti namenjene prav tem skupinam otrok. 

23.23 Partnerji pri festivalu Labirint 

Festival LABIRINT je projekt, ki je postal del mednarodne Scientix skupnosti (skupnost za naravoslovno-

matematično izobraževanje v Evropi, spodbuja sodelovanje med evropskimi učitelji, ki poučujejo 

naravoslovne predmete, tehnične vede, inženiring in matematiko, raziskovalci, snovalci politik in 

drugimi pedagoškimi delavci, ki ga imenujejo tudi laboratorij inovatorjev, raziskovalcev, 

http://www.echa.info/
http://www.echa.info/high-ability-in-europe
http://www.echa.info/high-ability-in-europe
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računalničarjev in tehnikov, v katerem ustvarjalni osnovnošolci Severnoprimorske regije iščejo in 

predstavljajo odgovore na najrazličnejša naravoslovna, družboslovna in tehnična vprašanja. Naloga e-

Hiše pri projektu je organizacija sklopa robotika, ki zajema pripravo pravilnika za sodelovanje ter 

kriterijev za ocenjevanje, promocijo, urejanje prijav, mentorstvo prijavljenim, izvedbo tekmovanja ter 

podelitev nagrad najboljšim dvem in vsake kategorije.  

Za prijavljene pripravimo dva starostni kategoriji. V prvo kategorijo se lahko prijavijo otroci od 1. do 5. 

razreda, ki delajo s kompleti LEGO WeDo, v drugo pa otroci od 6.  do 9. razreda, ki delajo s kompleti 

Mindstorms EV3. S pomočjo LEGO kompletov otroci sestavijo model ter pripravijo svojo obrazložitev 

oz. rešitev za uspešno opravljanje IZZIVA, ki je vsako leto drugačen.  

Naloga nas mentorjev v e-Hiši je, da na različne načine (z različnimi tipologijami robotkov ali 

avtomatiziranih procesov) z prijavljenimi otroki iščemo njihovo izvirno rešitev problema. 

23.24 Delavnice varne rabe interneta 

Delavnice na temo varne rabe interneta, bi se izvajale na osnovni šoli in trajale dve šolski uri (90min).  

Delavnice bodo razdeljene v dva starostna sklopa: 

Skozi igro spoznajmo pasti interneta in družabnih omrežij (do 5. razreda) 

Ob predvajanju kratkih animiranih filmčkov in igri, otroci na zanimiv način spoznajo pasti spleta in 

družabnih omrežij. Na delavnici obravnavamo teme s področja izdajanja podatkov, diskriminacije, 

maščevanja, zlorabo fotografij in videov, navezovanje stikov s strani odrasle osebe. 

Premisli, kaj objavljaš (od 5. do 9. razreda) 

Večji del delavnice je namenjen praktičnim dejavnostim pregleda nastavitev zasebnosti in varnosti na 

spletnih omrežjih in zaščite računalnika. Učimo se ustvarjati varna gesla, predstavimo nasvete glede 

varovanja zasebnosti, ki bi jih mladi morali upoštevati, ko so na spletu, vzdevkov, nastavitev 

zasebnosti, upravljanje s svojim spletnim ugledom, ter skozi poučen video vidimo, kaj lahko varno 

objavljamo in kaj ne. 

23.25 Delavnica oblikovanja spletnih strani 

Otroci (od 11 do 16 let) se bodo na tečaju naučili osnov programiranja v HTML in CSS do te mere, da 
bodo lahko samostojno izdelovali spletne strani. Čar takšnega načina izdelave strani je v tem, da imajo 
neomejene možnosti programiranja in oblikovanja.  

Poleg tečaja programiranja, se bodo spoznali tudi z delovanjem interneta in spoznali kako delujejo 
mreže, mrežni nivoji, od kje dobimo internet, kako se v internet povezujemo ter delovanje družabnih 
omrežij. 

Tečaj bo namenjen otrokom z osnovnim znanjem dela z računalnikom brez programerskega 
predznanja. Znanje, ki ga bodo otroci na tečaju pridobili, lahko s pridom uporabijo pri nadaljnjem 
šolanju in seveda pri nadaljnji izbiri srednješolskih programov.   

 

23.26 Noč raziskovalcev 

V sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici, ki skupaj z Univerzo na Primorskem in Univerzo v Mariboru 

prijavlja projekt "Noč raziskovalcev", ki je podprt s strani Evropske komisije v okviru EU programa 

Marie Skłodowska-Curie, katerega primarni cilj je promovirati poklic evropskih raziskovalcev, bo v 

letu 2017 sodelovala tudi e-Hiša. V okviru Noči raziskovalcev se bo 29. 9. 2017 v več slovenskih krajih, 
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seveda tudi v Novi Gorici, od popoldanskih do poznih večernih ur odvijalo več prireditev z namenom 

promocije znanosti in raziskovalnega dela v širši javnosti, še posebej med mladimi.    

23.27 Tečaj ZAČETKI PROGRAMIRANJA S SCRATCH-em 

V maju 2017 bomo izvedli prvič delavnico programiranja za šolske otroke s orodjem SCRATCH, ki je 

bilo razvito na ameriški univerzi MIT. Otroci, bodo poleg osvajanj programiranja robotov, ki jih e-Hiša 

izvaja že nekaj let, imeli priložnost, da se naučijo, kako ustvariti interaktivne zgodbe, animacije, igre 

ali glasbo. Otroci se brez težav naučijo samostojno razvijati preproste računalniške programe in igre 

ter se ob tem hkrati zabavajo. Orodje Scratch lahko med drugim s pridom kombiniramo s  učenjem 

programiranja na tečajih robotike z LEGO WeDo in LEGO Mindstorms EV3. 

23.28 Znanost za punce 

Čeprav so punce v naravoslovju in matematiki v šoli enako dobre kot fantje, se za študij naravoslovja, 
tehnologije in strojništva odloči veliko več fantov. Ker bi tudi v e-Hiši radi vplivali na odločitve punc za 
študij naravoslovja, bomo prav za njih v aprilu organizirali dogodek Znanost za punce. Dogodek bo 
namenjen samo puncam, ki bodo imele možnost spoznati  in poklepetati s čisto pravo znanstvenico. 
Za punce bomo pripravili tudi kratko delavnico robotike z LEGO kompleti, preizkusile pa se bodo lahko 
tudi z izvajanjem poskusov. 

23.29 Eksperimentalnice v okviru programa UNICEF-a 
 

Tudi v letu 2017/2018 bomo v sklopu UNICEF-a izvedli eksperimentalnice po vrtcih novogoriške 

občine. Eksperimentalnica je sestavljena iz delavnice, na kateri otroci izdelajo tehnični izdelek ali 

igračo, ter iz prikaza poskusov, s katerim otroci na izkustven način spoznavajo naravoslovje. 
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24 FINANČNI NAČRT ZA IZVEDBO PROGRAMOV 2017 

ODHODKI (razred - 4)  

  

   Finančni načrt za leto 2017  

STROŠKI   

STROŠKI MATERIALA    

čistilni material in storitve                                              1.159,93      

stroški materiala                                            21.161,21      

uniforme in službena obleka                                                 464,66      

kurjava                                              5.112,67      

poraba vode                                                 396,88      

električna energija                                              4.459,13      

goriva in maziva za prevozna sredstva                                                 991,81      

časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                                                 671,75      

stroški pisarniškega materiala                                              2.147,78      

material za delavnice                                              3.442,61      

skupaj stroški materiala                                            40.008,43      

  

STROŠKI STORITEV  Finančni načrt za leto 2017  

plačilo za delo preko študentskega servisa                                            10.622,34      

telefon, telefaks, faks, elektronska pošta                                              3.171,77      

poštnina in kurirske storitve                                                 569,30      

RTV prispevek in drugi stroški komunikacij                                                 287,98      

stroški oglaševalskih storitev in reklame                                              2.386,19      

stroški tiska, fotografija, grafika                                              3.674,67      

stroški prireditve, festivali, predstave                                              6.000,00      

stroški storitev- delavnice                                            10.000,00      

prijemki zunanjih sodelavcev                                              3.258,20      

drugi posebni material in storitve                                              2.374,80      

tekoče in investicijsko vzdrževanje - popravila                                              3.000,00      

najem vozil in selitveni stroški                                                 880,72      

najemnine in zakupnine za druge objekte                                            27.249,27      

druge najemnine in zakupnine in licenčnine                                              1.700,00      

plačilo storitev org. pooblašč.za plač. promet                                                   63,60      

zavarovalne premije za objekte                                                 201,30      

zavarovanje oseb                                                 734,37      

zavarovanje opreme                                                 162,71      

plačilo bančnih storitev                                                 161,19      

izobraževanje, posveti, predavanje                                                 100,00      

stroški računalniških storitev                                              6.000,00      

stroški varstvo pri delu, zdravstvene storitve                                                 811,44      

ost.intelektualne, odvetniške storitve                                              1.200,00      
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stroški prevoznih storitev                                                 836,33      

komunalne storitve                                                 927,65      

stroški v zvezi z delom - dnevnice za služb.potov.v državi                                              1.800,00      

stroški v zvezi z delom - potni stroški za služb.potov. v državi                                              5.481,70      

drugi str.v zvezi z delom - cestnina, parkirnina…                                                   12,60      

podjemna pogodba domači                                              3.000,00      

prispevek za PIZ 8,85%-podjemne pogodbe                                                 265,50      

pavšal za zdravstvo podjemna pogodba                                                   19,66      

posebni davek na določene prejemke podjemne pogodbe                                              1.399,55      

stroški PIZ dohodki, niso iz delovnega zrazmerja                                                   51,60      

stroški reprezentance                                              1.000,00      

stroški hrane - pogostitev                                              3.000,00      

stroški varovanja zgradb, prostorov                                              1.222,89      

stroški čiščenja                                                 832,16      

druge storitve                                            17.643,15      

skupaj stroški storitev                                          122.102,64      

  

  

STROŠKI STORITEV  Finančni načrt za leto 2017  

amortizacija drobnega inventarja                                            11.277,92      

amortizacija opreme                                              2.593,41      

amortizacija določene premoženjske pravice                                                 883,60      

skupaj stroški storitev                                            14.754,93      

   

  

STROŠKI DELA  Finančni načrt za leto 2017  

bruto plače                                          100.000,00      

dodatek za delovno dobo in stalnost                                              1.900,00      

drugi dodatki                                              1.000,00      

sredstva za del.uspešnost-povečan obseg-redno                                              4.045,82      

nadomestila plač - bolovanje do 30 dni                                              1.800,00      

povračilo stroškov prehrane med delom                                              4.521,59      

povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                              2.229,84      

stroški kolektivnega dod. pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence                                                 337,10      

regres za letni dopust                                              4.800,00      

prispevki izplačevalca plač  (16,10%)                                            16.686,46      

odpravnine                                                 169,19      

skupaj stroški dela - zaposleni MC                                          137.490,00      

  

  

STROŠKI DELA- JAVNA DELA   Finančni načrt za leto 2017  

bruto plače - javna dela 21.000,00   

regres za letni dopust 1.527,00   

povračilo stroškov prehrane med delom 1.603,00   

povračilo stroškov prevoza med delom 1.000,00   
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prispevki izplačevalca plač (16,10%) - javna dela 3.670,00   

skupaj stroški dela - javna dela                                            28.800,00      

  

skupaj stroški dela                                          166.290,00      

  

DRUGI STROŠKI  Finančni načrt za leto 2017  

drugi stroški                                                 702,00      

  

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN                                          343.858,00      

  

  

PRIHODKI (razred - 7)  

  

POSLOVNO LETO  Finančni načrt za leto 2017  

prihodki od prodaje proizvodov in storitev - javna služba                                               12.500,00      

prihodki od prodaje proizvodov in storitev - javna služba (e-Hiša)                                            22.750,00      

prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu, sponzorstvo, reklama 
- tržna dej. (e-Hiša)                                              1.000,00      

prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu - tržna dej.                                            22.000,00      

prihodki od prodaje blaga in materiala - tržna dej.  (e-Hiša)                                              5.000,00      

Drugi prihodki                                              1.000,00      

skupaj prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu                                            64.250,00      

    

  

PRIHODKI PREJETI IZ PRORAČUNA  Finančni načrt za leto 2017  

prejeta sredstva iz prorač.lokal.skupnosti za tekoč.porabo (materialni 
strošek - izvajanje programa MC)                                            36.500,00      

prejeta sredstva iz prorač.lokal.skupnosti za tekoč.porabo (materialni 
strošek - izvajanje programa - Unicef)                                              4.000,00      

prejeta sredstva iz prorač.lokal.skupnosti za tekoč.porabo(mat. str. - 
izvajanje programa - primarna preventiva)                                            14.000,00      

prejeta sredstva iz prorač.lokal.skupnosti za tekoč.porabo (materialni 
strošek - delovanje MC)                                            10.000,00      

prejeta sredstva iz prorač.lokal.skupnosti za tekoč.porabo (najemnina e-
Hiša)                                            26.800,00      

prejeta sredstva iz prorač.lokal.skupnosti za tekoč.porabo (materialni 
strošek - delovanje e-Hiša)                                              1.200,00      

prejeta sredstva iz prorač.lokal.skupnosti za tekoč.porabo (materialni 
strošek - delovanje Čepovan)                                              1.000,00      

prejeta sredstva iz prorač.lokal.skupnosti za tekoč.porabo (plača)                                          137.490,00      

prejeta sredstva iz prorač.lokal.skupnosti za tekoč.porabo (javna dela)                                            10.080,00      

prejeta sredstva iz prorač.lokal.skupnosti za tekoč.porabo - novoletna 
obdaritev otrok                                             12.990,00      

prejeta sredstva iz držav.prorač. - (Urad za mladino)                                              7.000,00      

prejeta sredstva iz držav.prorač. - (javna dela)                                            18.720,00      

skupaj prihodki prejetih iz proračuna                                          279.780,00      

   

SKUPAJ PRIHODKI OD PROD.STOR. IN PREJETI IZ PRORAČUNA                                          344.030,00      

  

  
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODKODKI IN PRESEŽ.ODHOD.NAD 
PRIH.                                                 172,00      
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DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(razred - 0)  Finančni načrt za leto 2017  

OPREMA   

Nakup opreme (MC)                                              1.000,00      

Nakup opreme (e-Hiša)                                              1.000,00      

NEPREMIČNINE   

 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za nepremičnino (Čepovan)                                                  500,00      

Skupaj dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju                                               2.500,00      

   

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (razred - 9)  Finančni načrt za leto 2017  

Prejeta sredstva iz lokalne skupnosti za opremo (MC)                                              1.000,00      

Prejeta sredstva iz lokalne skupnosti za nepremičnino (e-Hiša)                                              1.000,00      

Prejeta sredstva iz lokalne skupnosti za opremo (Čepovan)                                                 500,00      

Skupaj:                                              2.500,00      

  

  Direktor:  

  mag. Lara Brun  

 

Finančni načrt Mladinskega centra Nova Gorica sestavlja načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem 

načelu, ki je enak  finančnemu načrtu prihodkov, prejemkov, odhodkov in izdatkov po načelu 

denarnega toka. V letu 2017 bo prišlo do odstopanja po načelu denarnega toka samo pri plačilu računa 

za najem drsališča v znesku 23.607 EUR, ker smo prihodke od izposoje drsalk ter dotacijo za delni najem 

drsališča prejeli v letu 2016, plačilo računa pa izvršili januarja 2017. 

V skladu z 8. točko 61. člena ZIPRS1718 je potrebno posredovati sprejet finančni načrt vključno s 

kadrovskim načrtom in programom dela v soglasje občinski upravi najkasneje v 45 dneh po prejemu 

izhodišč.  
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25 PRILOGA 1: PODATKI IN KONTAKTI MLADINSKEGA CENTRA 

 

 

Mladinski center Nova Gorica 

Bazoviška ulica 4 

5000 Nova Gorica 

 
Telefon: 05/333-40-20 
GSM:  040 234 423 
e-pošta:  info@mc-ng.org  
 
Matična številka: 1997335 
Davčna številka: SI36518433   
Transakcijski račun: SI56 0128 4600 0000 319    
 

 

 
 

e-Hiša, novogoriška hiša poskusov 

 

GSM:  051350386 (Lea) 

051 350 384 (Matjaž) 

e-pošta: info@e-hisa.si 

 

 

 

Medgeneracijski dom Čepovan 

Čepovan 96 A 

5253 Čepovan 

 

Telefon: 05/333-40-20 
GSM:  040 234 423 
e-pošta:  info@mc-ng.org  
 

 

      

mailto:info@mc-ng.org
mailto:info@e-hisa.si
mailto:info@mc-ng.org
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26 PRILOGA 2: TABELE Z MESEČNO RAZPOREDITVIJO PROGRAMOV 

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

Mladinski center Nova Gorica             

»Več kot znaš, več odprtih vrat imaš« 
program delavnic, predavanj in tečajev za 
mlade v okviru neformalnega pridobivanja 
socialnega in izobrazbenega kapitala za 
lažji vstop v trg dela in socialno 
vključenost                      

Dokumentarni program Izzivalec ulice 2              

Četrtkovi družabni popoldnevi/večeri na 
MC-ju v okviru programa »Več kot znaš, 
več odprtih vrat imaš«         

»Več kot znaš, več odprtih vrat imaš« 
program delavnic, predavanj in tečajev za 
mlade v okviru neformalnega pridobivanja 
socialnega in izobrazbenega kapitala za 
lažji vstop v trg dela in socialno 
vključenost v krajevnih skupnostih v 
MONG        

Projekto Erasmus+ Dialog mladih                 
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