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Zadeva: POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA  

NOVA GORICA, OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO,  ZA OBDOBJE 2011 do 2014 

 

Nova Gorica je že vse od leta 2002 »Otrokom prijazno Unicefovo mesto«. V tem času je z 

Mladinskim centrom Nova Gorica in Delovnim odborom Mestne občine Nova Gorica za 

projekt Nova Gorica, otrokom prijazno Unicefovo mesto, uspešno razvijala otrokom prijazno 

mesto z Unicefovimi vsebinami in izpeljala različne projekte v korist otrok v mestu. Vse 

projekte je predlagal in potrjeval Delovni odbor Mestne občine Nova Gorica za projekt Nova 

Gorica, otrokom prijazno Unicefovo mesto. Med leti 2011 in 2014 so bili člani Odbora: 

Jolanda Slokar (predsednica do konca leta 2011), Tanja Pipan (predsednica med leti 2012 in 

2014), Aleš Markočič, sekretar novogoriškega območnega združenja Rdeči križ, Nada Gortnar 

Gorjan, pediatrinja, in Doris Lozej, psihologinja na OŠ Milojke Štrukelj. Mladinski center Nova 

Gorica je vse projekte koordiniral in izvajal. V tem času se je izvedlo precej uspešnih 

projektov, med katerimi so izstopali: tečaj slovenščine za tujce, varne točke in projekt o 

nenasilju oz. predavanja za starše. Lani je največji nasmeh otrokom na obraz narisalo 

letovanje za socialno ogrožene otroke v Hiši pod borovci v Čepovanu.  

 

 Leto 2011 

V letu 2011 je bilo za izvajanje programa Nova Gorica, otrokom prijazno Unicefovo mesto, v 

pogodbi o sofinanciranju za leto 2011 namenjenih 10.000 €. Porabili smo skoraj vsa sredstva, 

natančneje 9.972,60 €.  

 

 



Realizirani projekti v letu 2011 Realizirano v EUR 

 
1. VARNE TOČKE 
Med počitniškim varstvom se je Mladinski center z otroki vsak teden 
vstavil pri eni varni točki v mestu in razložil, da je to kraj, kamor se lahko 
otroci in mladostniki zatečejo po pomoč, ko so ogroženi ali se tako 
počutijo, saj jim oporo nudijo tamkajšnji zaposleni, ki so za to 
usposobljeni. Na lokaciji so otroci ustvarjali na temo varne točke. 
 

 
              / 

1.  
2. 2. IZDELOVANJE PUNČK IZ CUNJ ''MOJCA'' 

Punčke iz cunj ''Mojca'' je izdelovala ga.  Alenka Podgornik. V zaključnem 
letu 2011 je bilo izdelanih še 41  punčk, ki so bile odstopljene UNICEF-u 
Slovenija. Prodajna razstava je potekala na dan Unicefa, izkupiček od 
prodaje pa je bil namenjen cepljenju otrok po svetu. 
 

 
Punčki iz cunj 

 

 
1.058,08 € 

 
3. POVEJ, SPREGOVORI O NASILJU MED OTROKI 
Kot rezultat dvoletnega projekta je bil izdan priročnik z naslovom Vzgoja 
za nenasilje, ki je namenjen staršem in vzgojiteljem. Velja prepričanje, da 
se je razraščanju nasilja med vrstniki potrebno zoperstaviti že v 
predšolskem obdobju, še preden se ukorenini v otrokove vedenjske 
vzorce. Pri priročniku so sodelovali: Alenka Rebula, strokovnjakinja na 
področju psihologije, vzgoje in izobraževanja, Tina Rutar Leban, doktorica 
razvojne psihologije, ustanoviteljica Inštituta za celostno vzgojo in 
izobraževanje otrok Lila, raziskovalka na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani,  
Nada Gortnar Gorjan, pediatrinja novogoriškega zdravstvenega doma, 
Janja Istinič, psihologinja, zaposlena na Centru za socialno delo Nova 
Gorica, ki se ukvarja z družinami z mladoletnimi otroki v krizi (razveze, 
nasilje v družini, družinska svetovanja in terapije) in Bogdan Žorž, 
psihoterapevt, psiholog, ki se je ukvarjal v glavnem z vzgojnim 
svetovanjem, mladinskim prestopništvom, družinami v stiski in obrobnimi 
psihološkimi pojavi v družbi. Razvil je izviren družinski model terapevtske 
pomoči otrokom in mladostnikom. 
 
Avtorji skušajo v priročniku ozaveščati starše in vzgojitelje o razvoju 
ustrezne samopodobe, razvoju spoštovanja, stresu v otroštvu, čustveni 
inteligenci in nenasilni komunikaciji, postavljanju vzgojnih meja in še 

 
4.912,92 € 
 



marsičem. V projektu so bili vključeni starši in vrtčevska skupina 
triletnikov, ki so s sodelovanjem z vrtcem in strokovnjaki poiskali tiste 
vzgojne poti, ki bi otrokom omogočile vzpostaviti spoštljivo medsebojno 
sožitje. Izkazalo se je, da se je odnos otrok do sovrstnikov, odraslih in 
šibkejših izboljšal, opazno se je zmanjšalo število konfliktov, otroci so 
strpnejši in zaznavajo stisko sovrstnikov, lažje delijo stvari in v komunikaciji 
uporabljajo vljudnostne fraze.  
 
Prireditev ob dnevu Unicefa na OŠ Frana Erjavca je bila namenjena tudi 
predstavitvi priročnika. Starši so lahko prisluhnili zanimivi okrogli mizi, na 
kateri so sodelovali nekateri avtorji priročnika. Dogodek so popestrili 
otroci iz Vrtca Nova Gorica, za katere je bilo poskrbljeno tudi varstvo z 
ustvarjalnimi delavnicami. 
 

 
4. TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE 
Za otroke in mlade priseljence, ter njihove starše smo kot pomoč pri 

integraciji v naše okolje organizirali začetni in nadaljevalni tečaj 

slovenščine, ki  je potekal jeseni, spomladi in poleti. Povprečno je tečaj 

obiskovalo 15, skupaj pa 45 učencev, starih med 6 in 18 let. Tečaje vodijo 

mladi, ki poleg pridobivanja izkušenj in kompetenc na lastnem 

profesionalnem področju, prispevajo k širjenju pomena medkulturnega 

dialoga v našem lokalnem okolju. 

 
1.247,46 € 

 
4. PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO  
Mladinski center Nova Gorica je  24. maja 2011 organiziral  Festival 
prostovoljstva, na katerem se je predstavilo okrog 15 nevladnih in drugih 
organizacij, ki v svoje delo vključujejo prostovoljce. Namenjen je promociji 
prostovoljskega dela, predstavitvi svoje dejavnosti in iskanju novih 
prostovoljcev. Predvsem pa smo si želeli razvijati vrednote solidarnosti in 
medsebojne pomoči, kar je vitalnega pomena za razvoj sodobne družbe, 
saj na ta način išče in ponuja rešitve za premagovanje stisk. Prostovoljstvo 
ima velik pomen za skupnost, ker med drugim brani interese tistih, ki so 
ogroženi, prikrajšani ali potisnjeni na rob.  
 
CSD Nova Gorica je prav tako v mesecu maju 2011 organiziral zaključno 
prireditev za  prostovoljce, kjer so se jim s podelitvijo priznanj in 
simboličnimi darili zahvalili za njihovo nesebično pomoč in delo.  
 
Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva so decembra 2011 organizirali 
izobraževalne delavnice za prostovoljce, ki so jih vodili socialna delavka 
Mirjam Sulič, Mojca Jejčič in socialna delavka Margerita Humar. 
 

 
2.754,14 € 

SKUPAJ PORABLJENIH SREDSTEV 9.972,60 € 



Leto 2012 

V pogodbi o sofinanciranju za leto 2012  so v tretjem členu pod točko a, sredstva za plače, 

pod točko b pa materialni stroški na proračunski postavki 18/10.070. Pod točko b je v 

četrtem in petem odstavku zapisano:  

Sredstva so namenjena programom, ki se bodo izvajali na naslednjih področjih: 

- športni programi, 

- kulturno-umetniški programi, 

- izobraževalni programi, 

- mednarodni programi, 

-projekt Nova Gorica, otrokom prijazno Unicefovo mesto, 

-info točka mladih na Goriškem 

Sredstva za programe v okviru projekta Nova Gorica, otrokom prijazno Unicefovo mesto, so 

namenska in jih financer poravnava uporabniku na podlagi zahtevka s priloženo 

dokumentacijo, iz katere je razvidna upravičenost porabe sredstev (fotokopije računov, 

pogodb ipd.) in sicer za vsak program posebej, ki ga potrdi delovni odbor. Za omenjene 

programe bo naknadno sklenjen aneks k tej pogodbi, s katerim se bo natančno definiralo 

višino sredstev ter namen porabe sredstev. 

Za omenjeno leto sta bila sklenjena tudi Aneks 1 in Aneks 2, v katerem ni omenjen in zapisan 

znesek financiranja programa Nova Gorica, otrokom prijazno Unicefovo mesto. 

Za leto 2012 smo za projekte porabili 4.739,64 €.  

Realizirani projekti v letu 2012 Realizirano v 
EUR 

 
1. VARNE TOČKE 
Ponatis urnikov Varne točke, na katerem je zemljevid našega mesta in na 
katerem so označene varne točke ter pripadajoči kontakti. Urniki so bili 
razdeljeni učencem prve triade vseh osnovnih šol v MONG. 
Med počitniškim varstvom se je Mladinski center z otroki vsak teden 
vstavil pri eni varni točki v mestu in razložil, da je to kraj, kamor se lahko 
otroci in mladostniki zatečejo po pomoč, ko so ogroženi ali se tako 
počutijo, saj jim oporo nudijo tamkajšnji zaposleni, ki so za to 
usposobljeni. Na lokaciji so otroci ustvarjali na temo varne točke. 
 

 
516,24 € 

 
2. POVEJ, SPREGOVORI O NASILJU MED OTROKI 
V okviru tega projekta so bila izvedena 3 predavanja za starše. Dve 

 
650 € 



predavanji je vodila Alenka Rebula in eno ravno na dan Unicefa Bogdan 
Žorž, ki je spregovoril o tem, kako okrepiti otrokovo odpornost. 
Omenjeni prireditvi je piko na i dodal še otroški pevski zbor.   
 

 
3. TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE 
Za otroke in mlade priseljence, ter njihove starše smo znova organizirali 
začetni in nadaljevalni tečaj slovenščine, saj se je že lani izkazal kot velika 
pomoč pri integraciji v novo okolje. Potekal je jeseni, spomladi in poleti. 
Povprečno je tečaj obiskovalo 15, skupaj pa 45 učencev, starih med 6 in 
18 let. Tečaje vodijo mladi, ki poleg pridobivanja izkušenj in kompetenc 
na lastnem profesionalnem področju, prispevajo k širjenju pomena 
medkulturnega dialoga v našem lokalnem okolju. 
 
 

 
628,40 € 

 
4. PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO  
Mladinski center Nova Gorica je junija 2012 organiziral Čezmejni festival 
prostovoljstva, ki je potekal na Trgu Evropa. Na ta dan so se širši javnosti 
predstavile vse nevladne ter druge slovenske in italijanske organizacije, ki 
na Goriškem izvajajo prostovoljno delo in spodbujajo vrednote 
prostovoljstva. V okviru prireditve je Rdeči križ Slovenije - Območno 
združenje Nova Gorica v sodelovanju z italijanskim partnerjem organiziral 
krvodajalsko akcijo. 
 
CSD Nova Gorica je prav tako v mesecu maju 2012 organiziral zaključno 
prireditev za  prostovoljce, kjer so se jim s podelitvijo priznanj in 
simboličnimi darili, USB ključi, zahvalili za njihovo nesebično pomoč in 
delo.  
 
Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva so decembra 2012 organizirali 
izobraževalne delavnice za prostovoljce: Prostovoljno delo z otroki in 
mladimi pod vodstvom Jake Kovača, mentorica Margerita Humar je bila 
mentorica na delavnici o prostovoljnem delu z osebami s posebnimi 
potrebami, Sonja Valič in Sanda Campolunghi pa sta vodili delavnico o 
prostovoljnem delu s starejšimi. 
 

 
2.945 € 

SKUPAJ PORABLJENIH SREDSTEV   4.739,64 € 

 

Leto 2013 

V letu 2013 je bilo za izvajanje programa Nova Gorica, otrokom prijazno Unicefovo mesto, v 

Pogodbi o sofinanciranju za leto 2013 namenjenih 7.000€. Porabili smo skoraj vsa sredstva, 

natančneje 6.953,3€.  



Realizirani projekti v letu 2013 Realizirano v 
EUR 

 
1. VARNE TOČKE 
Urnike Varne točke se je korigiralo in ponatisnilo v 1500 izvodih. S 
seznama se je odstranilo varne točke, ki niso več aktualne, in dodalo tri 
nove. Trenutno imamo v našem mestu 8 varnih točk.  
 
Unicef Slovenija je v decembru 2013 izvedel brezplačno izobraževanje 
vseh imetnikov varnih točk.  
 
Med počitniškim varstvom se je Mladinski center z otroki vsak teden 
vstavil pri eni varni točki v mestu in razložil, da je to kraj, kamor se lahko 
otroci in mladostniki zatečejo po pomoč, ko so ogroženi ali se tako 
počutijo, saj jim oporo nudijo tamkajšnji zaposleni, ki so za to 
usposobljeni. Na lokaciji so otroci ustvarjali na temo varne točke. 
 

 
515 € 

 

 
2. CICIBAN, DOBER DAN 
V okviru projekta ''Ciciban, dober dan'' je bilo izvedenih 5 predavanj za 
starše, ki so potekala v Vrtcu Nova Gorica, enota Ciciban. Tri predavanja je 
vodila Tina Rutar Leban, ki je spregovorila tudi o motivaciji za šolsko delo 
malo drugače, in dve Bogdan Žorž.  
 
 

 
1124 € 

 
3. TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE 
Za otroke in mlade priseljence, ter njihove starše smo znova organizirali 
začetni in nadaljevalni tečaj slovenščine, saj se je že prejšnja leta izkazal 
kot velika pomoč pri integraciji v novo okolje. Potekal je jeseni, spomladi in 
poleti. Povprečno je tečaj obiskovalo 15, skupaj pa 45 učencev, starih med 
6 in 18 let. Tečaje vodijo mladi, ki poleg pridobivanja izkušenj in 
kompetenc na lastnem profesionalnem področju, prispevajo k širjenju 
pomena medkulturnega dialoga v našem lokalnem okolju. 
 
Zaradi velikega povpraševanja smo tečaj za vrtčevske in osnovnošolske 
otroke izvedli tudi na OŠ Dornberk, kjer prednjačijo tečajniki iz albanskega 
okolja.  

 
Tečaj slovenščine na OŠ Dornberk 

 

 
850 € 

  



4. EKSPERIMENTALNICE PO NOVOGORIŠKIH VRTCIH  
Skupaj z e-Hišo, novogoriško hišo poskusov, smo organizirali 6 brezplačnih 
eksperimentalnic, v vsakem od izbranih vrtcev po eno. Eksperimentalnice 
so zabavnega značaja, združujejo pa izvedbo poskusov in ustvarjalne 
delavnice. Za predšolsko skupino smo pod strokovnim vodstvom naših e-
Hišnic izvedli eksperimentalnice »Čarobna vrtavka« . 
 

820 € 

 
5. USTVARIJALNICE IN EKSPERIMENTALNICE V OŠ ČEPOVAN 
Skupaj z e-Hišo, novogoriško hišo poskusov, smo za osnovno šolo in vrtec v 
Čepovanu organizirali 6 ustvarjalnih delavnic in 6 eksperimentalnic. Vse 
aktivnosti so potekale v Tednu otroka. 
 

 
1.375 € 

 
6. UNICEFOV DAN: 2 GLEDALIŠKI PREDSTAVI in EKSPERIMENTALNICA  
V okviru Unicefovega dneva (21. november) smo dvema osnovnima 
šolama izven mesta (Šempas in Grgar) organizirali gledališko predstavo 
Ostržek v izvedbi Gledališča na vrvici ter za OŠ Prvačina in Dornberk 
eksperimentalnico v izvedbi e-Hiše, novogoriške hiše poskusov. Tako 
gledališke predstave kot eksperimentalnic so se udeležili predšolski otroci 
ter šoloobvezni otroci. 
 

 
Gledališka predstava Ostržek 

 

1.455 € 

 
7. PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO  
Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva so decembra 2013 organizirali 
izobraževalne delavnice za prostovoljce na temo prostovoljstvo z otroki in 
mladimi, prostovoljstvo z osebami s posebnimi potrebami, prostovoljstvo s 
starejšimi osebami.  
 
 

 
 
594,30 € 



    
Festival prostovoljstva 

 
8. MIKLAVŽEVANJE Z DRUŠTVOM KID  
Ob miklavževanju smo društvu KID posodil več rekvizitov (namizni 
nogomet, ozvočenje,…), ter poskrbeli za obdarovanje otrok. 
 

220 € 

SKUPAJ PORABLJENIH SREDSTEV 6.953,30 € 

 

Leto 2014 

V letu 2014 je bilo za izvajanje programa Nova Gorica otrokom prijazno Unicefovo mesto v 

Pogodbi o sofinanciranju za leto 2014 namenjenih 7.000 €. Porabili smo 5.748,08 €.  

 V tabeli si lahko podrobneje pogledate vsebino projektov ter porabo sredstev po projektih. 

Realizirani projekti v letu 2014 Realizirano v 
EUR 

 
1. TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE  
Za otroke in mlade priseljence, ter njihove starše smo znova organizirali 
začetni in nadaljevalni tečaj slovenščine, saj se je že prejšnja leta izkazal 
kot velika pomoč pri integraciji v novo okolje. Potekal je jeseni, spomladi in 
poleti. Povprečno je tečaj obiskovalo 15, skupaj pa 45 učencev, starih med 
6 in 18 let. Tečaje vodijo mladi, ki poleg pridobivanja izkušenj in 
kompetenc na lastnem profesionalnem področju, prispevajo k širjenju 
pomena medkulturnega dialoga v našem lokalnem okolju. 
 
 
Zaradi velikega povpraševanja smo tečaj za vrtčevske in osnovnošolske 
otroke ponovno izvedli na OŠ Dornberk in na OŠ Šempas. Ravno zadnji 
mesec v letu pa smo pričeli s tečajem še v Vrtcu Nova Gorica. Poudariti je 
potrebno, da tečaj obiskujejo tudi starši otrok. 
 

 
892,20 € 

 

 
2. CICIBAN, DOBER DAN 
V okviru projekta »Ciciban, dober dan« so bila izvedena 4 predavanja za 
starše, ki so se s tem letom tudi zaključila. Na temo, kje je meja med 
razvajenostjo in odgovornostjo, je predavala Tina Rutar Leban, medtem ko 

 
976 € 



je Izidor Gašperlin, družinski terapevt, staršem svetoval,  kako do boljših 
odnosov, osvetlil je vprašanje, zakaj recepti iz knjig ne delujejo, in 
odgovoril, zakaj otrok ne potrebuje idealnih staršev. 
 
V dveletni projekt o nenasilju ''Ciciban, dober dan'' so bili vključeni otroci 
in starši iz skupine Rdeči palčki, ki so sodelovali pri delu, udeleževali so se 
izobraževanj in se skupaj sešli na 11 srečanjih.  
 
Izkazalo se je, da se je odnos otrok do sovrstnikov, odraslih in šibkejših 
izboljšal, opazno se je zmanjšalo število konfliktov, otroci so strpnejši in 
zaznavajo stisko sovrstnikov, lažje delijo stvari in v komunikaciji 
uporabljajo vljudnostne fraze.  
 

 
3. LETOVANJE ZA SOCIALNO OGROŽENE OTROKE V HIŠI POD BOROVCI V 
ČEPOVANU 
Mladinski center Nova Gorica je med 7. in 11. julijem 2014 v Hiši pod 
borovci v Čepovanu organiziral brezplačno letovanje za otroke iz socialno 
ogroženih družin novogoriške občine, ki med poletnimi počitnicami nimajo 
možnosti obiskovati različnih plačljivih aktivnosti, poletnih taborov in 
raznovrstnih tečajev. Zanje smo pripravili vsebinsko zanimiv, raznolik in 
kakovosten štiridnevni program za popestritev poletnih počitnic. 
Letovanje je vključevalo prevoz otrok iz Nove Gorice do Čepovana in nazaj, 
ustvarjalne delavnice, socialne igre, obisk gostov, oglede, nastanitev, 
prehrano in nezgodno zavarovanje. Letovanja se je udeležilo 28 otrok, ki 
jim je čepovanska narava narisala nasmeh na sicer ljubke, a tudi otožne 
otroške obrazke. Ob njihovem neizmernem veselju ob nepozabni 
dogodivščini so bili presrečni in nam globoko hvaležni tudi starši.  
 

   
 

 
3.879,88 € 

SKUPAJ PORABLJENIH SREDSTEV 5.748,08 € 
 

 

V upanju, da smo nazorno predstavili vsebinsko in finančno poročilo za program Nova 

Gorica- otrokom prijazno Unicefovo mesto od leta 2011 do 2014 vas lepo pozdravljamo, 

 

Mag. Lara Brun 


