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ZPM Nova Gorica
oz. MPDM za Goriško

v sliki in besedi



ZPM NOVA GORICA v petdesetih letih

 Zveza prijateljev mladine Nova Gorica je bila med
ustanovitelji Zveze prijateljev mladine Slovenije in njeni
začetki segajo v leto 1953. Med tedaj omenjenimi
prvimi krajevnimi odbori najdemo Branik, Solkan in
Šempeter. Predsednica Okrajne ZPM Nova Gorica je
bila profesorica VEDERNJAKOVA.

V petdesetih letih je bila naloga prvih odborov
predvsem skrb za socialno šibke otroke in druţine,
njihovo evidentiranje in zbiranje pomoči zanje.

 V dokumentih je prav tako zaslediti, da so bili ti 
krajevni odbori ZPM v bistvu neke vrste zametki 
kasnejših Centrov za socialno delo, ki jih je ustanavljala 
drţava.



ZPM NOVA GORICA v šestdesetih letih

 V šestdesetih letih, natančneje leta 1963 je vodenje 
Občinske ZPM prevzela DORA KRPANOVA, ki je orala 
ledino v treh programih:

 Cicibanove urice kot brezplačni vzgojno Izobraţevalni 
programi za predšolske otroke, ki niso obiskovali ali niso 
imeli moţnosti obiskovati vrtca,

 Letovanja za socialno šibke otroke in mladostnike, 
najprej na Debelem rtiču, kasneje v Počitniškem domu v 
Ankaranu, ki je bil sprva last Dijaškega doma, potem pa 
prenešen v last in upravljanje ZPM Nova Gorica,

 Novoletna praznovanja z dedkom Mrazom z nikoli 
prav ponovljivo „Pravljično vasjo‟ v Novi Gorici,

 Konec šestdesetih let je vodenje ZPM prevzel 
predsednik Marijan Kavčič.



ZPM NOVA GORICA v sedemdesetih letih

 V sedemdesetih letih sta ZPM vodila Aleksander
Kerševan in Vuga Vid,

 ZPM je sredi desetletja ţe imela zaposlene delavko –
sekretarke, ki so poleg letovanj in novoletnih
praznovanj ţe koordinirale nove projekte Zveze
prijateljev mladine Slovenije: Lidija Tavčar,
Anamarija Remiaš, Irena Martinuč, in Ksenija
Blaţič.

 Kurirčkova pošta, ustanavljanje Pionirskih odredov
na osnovnih šolah, sprejem cicibanov v Zvezo
Pionirjev Slovenije, izvajanje programa t.im.
Jugoslovanskih pionirskih iger,

 Bralna značka, ki se je na posameznih šolah ţe
uveljavila je prišla pod koordinacijo ZPM-ja in vodja
odbora na Goriškem, VIDA BLAŢKO, je program
Bralne Značke ponesla tudi med zamejske Slovence v
Italiji.

 Posamezni otroci so se ţe udeleţevali izmenjave na
zimovanjih z otroci iz Celovca. To so bile tudi prve
Mednarodna aktivnosti zveze.



ZPM NOVA GORICA v osemdesetih letih

 V osemdesetih letih ZPM nadaljuje z začetimi programi pod 
vodstvom predsednika Joţeta Elersiča. Za sekretarko je bila 
imenovana Iva Devetak.

 Prvi tečaji smučanja na Lokvah in prvi tečaji plavanja v 
novogoriškem bazenu za najmlajše pod vodstvom Umberta 
Bizjaka, prof.ŠV.

 Prvo javno organizirano pustovanje za najmlajše, prva 
letovanja ob morju za predšolske otroke s pobudnico KATJO 
MAKAROVIČ, članico predsednico društva v Desklah

 Prva novoletna okrasitev Bevkovega trga s svetlobnimi 
telesi  in prvi novoletni sejem s prodajo izdelkov iz Pionirskih 
zadrug In izdelkov vzgojiteljic iz goriških vrtcev,

 Nadaljevanje mednarodnega sodelovanja in prevzem 
izvedbe prireditve “Otroci brez meja”, ki sta jo v Gorico in 
Novo Gorico pripeljala slovenski in italijanski Unicef, kjer sta 
drţavi dobesedno odprli mejo za sodelovanje preko 3000 otrok 
iz Italije in Jugoslavije, ob prisotnosti predsednikov UNICEF-a 
SFRJ, gospoda dr. Baljoševiča, predsednika UNICEF-a Italije, 
gospoda dr. FARINE, generalnega direkotrja Urada Unicef v 
Ţenevi, gospoda Starine in številnih visokih predstavnikov 
lokalnih in drţavnih oblasti.

 Prve problemske konference pionirjev /predhodnice 
otroškega parlamenta/, kjer so otroci lahko povedali o konkretni 
temi vse, kar jim je leţalo na duši.



ZPM NOVA GORICA 
v devetdesetih letih

 Sredi devetdesetih let je vodenje ZPM prevzel Janko Rednak, v 
skladu z zakonodajo o društvih se ZPM preimenuje v 
Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško, a spremeni 
se le ime. Društvo še naprej deluje na celotnem območju 
nekdanje občine Nova Gorica, to je v Mestni občini Nova Gorica, 
ter v občinah Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in 
Šempeter-Vrtojba

 V obdobju nove drţave in tranzicije,  tudi način dela v društvu 
prilagodimo danim političnim in Ekonomskim razmeram.

 Ţe v letu 1991 imamo prvi OTROŠKI PARLAMENT, ki ga v letu 
1993 prizna tudi drţava in ministrstvo umesti v šolski pravilnik; 
društvo postane koordinator v regiji in na zrelost goriških mladih 
delegatov smo bili ponosni na vseh nivojih parlamentov.

 Ekološka vzgoja kot interesna dejavnost še ni povsem zaţivela, 
so pa bili kvalitetni in s konkretnimi doprinosi mladih,  naši EKO 
tabori, z udeleţbo otrok iz Koroške in FJK.

 V letu 1993 smo v društvu postavili t.im. temelje 
današnjega Mladinskega centra.

 Pobudo za ustanovitev z osnovnim začrtanim programom smo 
podali skupščini in ponudili lastna sredstva za rezervacijo tedaj 
razpoloţljivih prostorov pod tribunami novogoriškega stadiona, 
kjer smo leta 1997 slavnostno prerezali trak



ZPM NOVA GORICA 
v devetdesetih letih

 Poslanice v Tednu otroka so vselej zaznamovale ţelje otrok
po miru in prijateljstvu,

 V humanitarni akciji “Medvedek in barvice za Prijatelja”, ki
smo jo namenili otrokom v vojni v Bosni in Hercegovini, je bila
solidarnost izjemna. Iz Nove Gorice sta v BIH odpeljala dva
kamiona(10 ton) oblačil, obutev, predvsem pa šolskih
potrebščin,

 Mednarodna razstava „‟Igre in igrače otrok ob meji‟‟, ki je
nastala v sodelovanju s sorodno nevladno organizacijo iz
sosednje Gorice /Ita/, je prikazala igre in otroške običaje iz
preteklosti in s tem potrdila dejstvo enotnega kulturnega
prostora ob zahodni meji.

 S pobudami otroškega parlamenta “Otrokom najboljša
igrišča in igrala” smo dosegli novo namensko postavko v
proračunu občine za gradnjo in vzdrţevanje otroških
igrišč; podlaga temu je bila tudi obseţna analiza otroških in
šolskih igrišč, iz te pobude smo danes lahko ponosni na Borov
gozdiček.

 V počastitev 20 letnice delovanja zgodovinskih kroţkov, smo v
Pokrajinskem muzeju postavili na ogled 60 raziskovalnih
nalog 12 zgodovinskih kroţkov na Goriškem.

 Zdravilstvo med obema vojnama in gradnja Nove
Gorice sta bili nalogi, ki sta pritegnili še posebej veliko
pozornost obiskovalcev.



MDPM za Goriško 
v prvem desetletju 21. stoletja

 Leto 2000 smo v Novi Gorici zaznamovali z obiskom UNICEF-
ovega ambasadorja Roogerj-ja Moora, ki je podelil ţupanu
oz. mestu Nova Gorica naziv “Otrokom prijazno Unicef-ovo
mesto”, katerega predlog smo zapisali, utemeljili in podali prav
v našem društvu in bili še posebej ponosni, da se je UNICEF-ov
ambasador pomudil tudi v poslovnih prostorih društva.

 „Evropa v šoli‟ je mednarodni natečaj h kateremu pristopajo
prostovoljno osnovnošolci in srednješolci. Program poteka pod
pokroviteljstvom Sveta Evrope ţe od leta 1953 in je v osnovi
namenjen širjenju demokracije, spoznavanju in sprejemanju
različnosti ter vzgoji mladih za t.im. evropsko drţavljanstvo. Naš
gost na podelitvi priznanj in nagrad je bil tudi prvi veleposlanik
Evropske komisije v Sloveniji, gospod Erwan Fouare,

 Druga, nam gotovo bliţja dimenzija vzgoje za evropsko
drţavljanstvo, pa je nadaljevanje in krepitev sodelovanja z
mladimi onstran meje, ne le z druţenjem, tudi s spoznavanjem
kulture in jezika sosednjega naroda, kar potrjujejo skupna
delovna in kulturna srečanja.



MDPM za Goriško 
v prvem desetletju 21. stoletja

 Društvo se z aktivnostmi uspešno prilagodi tudi
novoorganizirani lokalni samoupravi in lepo je videti
predstavnike oblasti na naših dogodkih.

 PONEDELJČIC in DRUŢINSKIH DELAVNIC – v
mestu in na podeţelju, kjer otroci kreativno ustvarjajo
iz odpadnih in okolju prijaznih materialov,

 Poleg zdravstvenih letovanj, zimovanj in drugih oblik
prostočasnih aktivnosti za otroke in mladostnike smo
še posebej razvili humanitarni program “Pomeţik
soncu” za brezplačne počitnice za otroke in njihove
starše.

 TOM telefon je novejši projekt za anonimno pomoč in
svetovanje otrokom in mladostnikom in ga vodi
skupina strokovnih sodelavk, ki enkrat tedensko
prostovoljno svetuje na vseslovenski liniji 080 1234



MDPM za Goriško 
v prvem desetletju 21. stoletja

 Še en mejnik smo v Novi Gorici postavili: 17.
decembra, na dan, ko se je rodil in umrl naš literarni
ustvarjalec France Bevk, praznujemo tudi dan Zlate
knjige in začetek Bralne značke, ki smo ga v mestu
uspeli obeleţiti tudi z Bralnim maratonom ob
prisotnosti tako slovenskih kot tudi italijanskih,
beneških in rezijanskih literarnih ustvarjalcev.

 Klub vzgojiteljev animatorjev je „na noge‟Postavila
VLASTA PURKART, tudi naša podpredsednica. V
osmih letih se je v klubu izmenjalo ţe na desetine
študentov, ki so z dopolnilnimi in dodatnimi znanji
dvigali kvaliteto dela z otroki in za otroke, krepili sebe
in dali druţbi javni doprinos. Mnogi so danes uspešni
učitelji, ekonomisti, zdravniki in kar nekaj doktorjev
znanosti in sam evropski poslanec in danes prvi
minister v drţavi, gospod Borut Pahor, so tudi med
njimi.



MDPM za Goriško 
v prvem desetletju 21. stoletja

ZELENI NAHRBTNIK 

še povsem sveţ, okoljevarstveni projekt
za najmlajše

 Osnovni namen in cilj projekta je motivirati predšolske
otroke,

 da sami in s pomočjo vzgojiteljic in staršev razmišljajo
o naravi in okolju v katerem ţivijo;

 da skozi igro in svoji stopnji razumevanja primerno
spoznavajo okoljevarstvene probleme , nanje
opozarjajo in iščejo rešitve.

 Vključitev vrtcev ali posamezne enote vrtca v projekt je
prostovoljno.

 Projekt Zeleni nahrbtnik smo začeli izvajati v šolskem
letu 2007-2008, vanj je bilo vključenih 7 vrtcev in OŠ s
posebnimi potrebami. V šolskem letu 2009-2010,
katerega osnovna tema je VODA, pa sodeluje v
projektu ţe 17 vrtcev, tudi dva iz tolminske občine.



ZPM Nova Gorica - MDPM za Goriško 
- priznanja, pohvale in zahvale

 Priznanja občine Nova  Gorica je društvo prejelo leta 1993

Društvo je tudi dobitnik :

 Zlatega znaka ZPM Slovenije, najvišjega priznanja organizacije in

 posebnega priznanja ZPM Slovenije ob njeni 50 letnici delovanja

 Dobitniki Zlatega znaka ZPM Slovenije so tudi številni posamezni člani 
in članice društva.

Priznanja društva:

 Umbert Bizjak je dobitnik Listine častnega člana društva,

 Podjetje HIT, podjetje Viva in podjetje Istrabenz energetski sistemi so 
dobitniki Listine donatorja

 Vlasta Purkart, Lilijana Kavčič, Jana Kruh in Boţa Hvala so dobitnice 
Listine Prostovoljka društva

 Ob 40 letnici Bralne značke na Goriškem je posebna priznanja prejelo 52 
mentoric in mentorjev BZ

 Zahvale za manjše donacije podeljujemo ob Tednu otroka



MDPM za Goriško 
v prvem desetletju 21. stoletja

- izredni projekti

“Revščina, sopotnik globalicazije”, osrednji gost okrogle mize, 
ki jo je vodila dr. Anica Mikuţ Kos

je bil  predsednik drţave Slovenije, 

gospod dr. JANEZ DRNOVŠEK, 

ki je v svojem 15. min. nagovoru prisotnim med drugim poudaril

»Kljub temu, da postaja svet bolj povezan, da lahko hitro 
potujemo in da lahko spremljamo dogajanja po svetu, pa 

(svetu, opp) ne uspeva reševati svojih temeljni neravnovesij. 
… 

Ta neravnovesja se ne zmanjšujejo, ampak se povečujejo…

Če pa pomagamo drugim, pomagamo tudi sebi. Zmanjšali 
bomo neravnoteţje v svetu in s tem, ko bomo storili nekaj 
dobrega nekomu drugemu, bomo tudi zase storili  verjetno 

največ, kar lahko storimo. …. »

 Predsednik je bil zelo vesel prve večje donacije za Darfur, ki 
mu jo je s čekom, vrednim 10.000 € predal goriški podjetnik 
Davorin Lozej. 

 Predsednik se je ob svojem prvem obisku v Novi Gorici, na 
trgu dveh mest,  v spremstvu novogoriškega ţupana Mirka 
Brulca, srečal tudi z ţupanom Gorice in s predsednikom 
goriške pokrajine v Italiji. 

Humanitarna pomoč

“Svet za Darfur”

Pošljite SMS s ključno besedo

Darfur
na 1919

in prispevajte 230 sit za pomoč prebivalcem Darfurja.
"Prispevajo lahko uporabniki Mobitel GSM/UMTS ter uporabniki SI.mobil – Vodafone.

Družbi Mobitel in SI.mobil se odpovedujeta vsem prihodkom iz naslova tako poslanih sporočil."



MDPM za Goriško 
v začetku enaindvajsetega stoletja
- izredni projekti

Sporočilo mladih predsedniku drţave:

Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, 
dr. JANEZ DRNOVŠEK

Z velikim veseljem Vam pošiljamo sporočilo Tabora za MIR, 
PRIJATELJSTVO in SOŢITJE, ki smo se ga skupaj z mentorji 
udeleţili mladi iz slovenski šol iz Slovenije in Italije:

»S ponosom sporočamo, da smo z razmišljanjem, pogovori in medsebojnim 
sodelovanjem pridobili veliko novih znanj. Učili smo se o naših 
pravicah in dolţnostih. Ugotavljali smo, kako pomembno je 
sprejemanje drugačnosti. Spoznavali smo načine reševanja konfliktov 
v medosebnem sporazumevanju. Ugotavljali smo tudi, da so med 
nami še vedno razlike v razumevanju in sprejemanju drugačnosti. 
Skozi pogovore in delo smo opredelili vrednote, ki so pomembne za 
dostojanstveno ţivljenje in sobivanje. 

Ob zaključku smo si obljubili, da bomo pridobljeno znanje in vedenje o miru, 
prijateljstvu in soţitju širili v druţini, med prijatelji, znanci in sošolci.« 

Udeleţenke in udeleţenci tabora

»Mladi za mir, prijateljstvo in soţitje«

V Čepovanu, 22. novembra 2006



MDPM za Goriško 
v začetku enaindvajsetega stoletja
- izredni projekti

EVROPA V ŠOLI 
2007 - 2008

 9. Leto mednarodnega likovnega, literarnega,
fotografskega in raziskovalnega natečaja na
temo “Medkulturni dialog – druge kulture me
bogatijo” nam je NO EŠ zaupal organizacijo
Zaključne drţavne prireditve natečaja, ki se je
je udeleţilo preko 1000 otrok, mentorjev in
drugih visokih gostov,

 S prisotnostjo nas je počastil pokrovitelj
dogodka, predsednik Republike Slovenije, dr.
Danilo Türk



MDPM za Goriško 
v začetku enaindvajsetega stoletja
- izredni projekti

Čarobna dobrodelnost v Lipici
11. April 2010

Sodelovanje MDPM za Goriško s programom

1. DEŢELA PIKE NOGAVIČKE - „‟Pikini konjički‟‟ – ustvarjalnico vodi Amadeja Fjoreli, 
univ.dipl.obl., sodelavec Sebastjan Miklavec

2. DEŢELA LIPICANCEV – „‟Beli lepotci‟‟ – vodi Ivan Rob, akad.slikar, sodelavka Teja Simčič

3. DEŢELA KRAŠKE BURJE – „‟Kraški mobili‟‟ . Ustvarjalnico vodi Barbara Hvala, 
univ.dipl.obl., sodelavec Darko Šfiligoj

4. Glasbeno ritmični nastop: „‟Twirling maţoretno društvo Nova Gorica‟‟, ki ga vodi Nives Kovač
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