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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _______________sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s poročilom o izvajanju programa
»Nova Gorica, otrokom prijazno Unicefovo mesto« za obdobje 2011 do 2014.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 609-309/2014
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 609-309/2014-20
Nova Gorica, 25. marca 2015
O B R AZ L O Ž I T E V
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2002 sprejela povabilo Slovenskega odbora za
Unicef za sodelovanje v projektu »Otrokom prijazno Unicefovo mesto« ter podpisala
pogodbo s katero se je kot prva slovenska občina vključila v mrežo UNICEF-ovih mest in
pristopila k izvedbi projekta »Nova Gorica, otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto«. S
podpisom te pogodbe je župan postal nosilec projekta, za namen uresničevanja projekta
pa so skrbeli organi imenovani s strani župana.
Namen projekta je spodbujanje odgovornih akterjev v lokalni skupnosti k večjim in
raznovrstnejšim aktivnostim za dobro otrok, za uresničevanje njihovih pravic in za
ustvarjanje možnosti za njihovo sodelovanje v skupnostnem življenju. Mestna občina bo
usmerjala pozornost javnosti na probleme otrok in mladostnikov doma in v svetu ter v
ustvarjanje njim prijaznega okolja.
Ker se je večina aktivnosti tega projekta odvijala v okviru Mladinskega centra Nova
Gorica se je s pogodbo dne 28.12.2004 na omenjeni center preneslo celotno izvajanje
projekta »Nova Gorica otrokom prijazno Unicefovo mesto«.
Nova Gorica je v tem času preko Mladinskega centra in Delovnega odbora projekta
uspešno razvijala projekt z Unicefovimi vsebinami in izpeljala različne projekte v korist
otrok v mestu. Vse projekte je predlagal in potrjeval Delovni odbor, za katere je imel
zagotovljena sredstva v okviru proračuna Mladinskega centra Nova Gorica.
Skozi leta so se pokazale potrebe po spremembi organizacijske sheme projekta,
predvsem v smeri zmanjšanja administracije in sodelujočih organov s ciljem večje
učinkovitosti, zato sta se Slovenska fundacija za UNICEF in Mestna občina Nova Gorica
v letu 2014 dogovorili, da se pripravi nova pogodba, kjer se je na novo definiralo
medsebojna razmerja ter podaljšalo izvajanje projekta še za nadaljnja štiri leta.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženo poročilo
obravnava ter sprejme.
Pripravila:
mag. Marinka Saksida
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti

Matej Arčon
ŽUPAN

mag. Robert Cencič
Višji svetovalec za družbene dejavnosti

PRILOGA:
- Poročilo o izvajanju programa »Nova Gorica, otrokom prijazno Unicefovo mesto«
za obdobje 2011 do 2014.

