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LETNO POROČILO DELOVANJA ZA LETO 2019 

Za nami je tretje leto delovanja, na katerega je precej vplivalo pomanjkanje delovne 

sile. Še vedno je namreč slonelo celotno delo na prostovoljstvu. Vsi člani ožje 

delovne skupine smo bili zaposleni v drugih organizacijah, kar je vplivalo na 

razpoložljivi čas v zavodu. Posledično nismo uspeli pokrivati vseh področjih zavoda, 

ki smo jih v predhodnih letih uspeli zgraditi. Kljub temu smo uspeli narediti nekaj 

dobrih korakov na lokalnem povezovanju in vključevanju ranljivih skupin v 

gospodarstvo.  

Delovanje v javnem interesu 

V sklopu projekta Krožna garderoba, ki je rezultat  sodelovanja med zavodom LEpi 

CAjti in trgovino Moj svet, čist planet, smo se odločili za ponovno uporabo odrabljenih 

gostinskih prtov. Nekakšna nadgradnja omenjenega projekta je Krožna ustvarjalnica, 

pri kateri smo se odločili, da ponovno uporabo blaga in tekstilije razširimo na drugi 

odrabljen material. Zaznali smo namreč, da tako prebivalci kot tudi podjetja še vedno 

veliko opreme, ki bi lahko bila še uporabna, odlagajo na smetišče. V dele procesa 

priprave ponovne uporabe so bile vključene tudi ranljive skupine. 

 

Z Goriškim društvom ljubiteljev vrtnic smo okrepili vezi in sodelovali pri organizaciji 

večjega dogodka na Bevkovem trgu v Novi Gorici, »Rožni dan v mestu vrtnic«, ki se 

je odvijal v času tradicionalnega Festivala vrtnic. Na stojnicah smo tudi ponujali izdel-

ke lokalnih ustvarjalcev, tako ali drugače povezane z vrtnico in  jih tako skušali pribli-

žati tako domačinom kot turistom.  

 

Nadaljevali smo z ozaveščanjem kupcev o pomembnosti trajnostnega razvoja. K 

temu smo pristopili na različne načine. Največji, dvodnevni dogodek na to temo smo 

organizirali v mesecu septembru v sklopu občinskega praznika Mestne občine Nova 

Gorica. Poimenovali smo ga »Lepi cajti za vse« s poudarkom na ponovni uporabi 

odrabljenega materiala, lokalnih ustvarjalcev in vključevanju ranljivih skupin. Vključili 

smo tudi ranljive skupine (Ozara, Šent).  

V preteklem letu smo ponujali naslednje sklope delavnic: 

1. Od ideje do prodajnih polic 

Delavnice za fizične in pravne osebe kot pomoč, da svojo idejo o produktu pri-

peljejo do prodajnih polic. 

2. Ponovna uporaba 

Delavnice ponovne uporabe različnega odrabljenega materiala. 

3. Kaligrafija 

Sklop obsega tako začetne kot tudi nadaljevalne delavnice, povezane z lepo-

pisjem.  

4. Za dušo in telo 
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Sklop zajema delavnice osebnostne rasti, telovadbo za telo in možgane, ter 

delavnice za dobro počutje. 

5. Za družine 

Delavnice, na katerih družine preživijo malce drugačne trenutke spoznavanja, 

učenja, ustvarjanja. 

6. Za osnovne šole 

Zavod LEpi CAjti se je pridužil akciji »NVO gre v šolo« Stičišča nevladnih 

organizacij za Goriško regijo. V začetku šolskega leta so bili šolski delavci že 

seznanili o izbiri in možnostih vključitve programov v učni program, izbirne 

predmete, interesne dejavnosti ali druge prostočasne dejavnosti, ki jih ponu-

jamo osnovnošolcem.  

V akciji Dan za spremembe smo sodelovali z zbiranjem idej o ponovni uporabi 

odpadnega blaga.  

Lutkovno predstavo Morski zdravnik, ki je del projekta Krožna garderoba, smo predali  

dijakovm ajdovski šoli Veno Pelon s ciljem, da bodo s predstavo osveščali po 

osnovnih šolah. Prvo predstavo so tudi že izvedli.  

Kot polnopravni član Združenja Socialna ekonomija Slovenije  smo spoštovali načela 

socialne ekonomije (trajnostni razvoj, družbena odgovornost, vključevanje ranljivih 

skupin, solidarnost).  

Soustanoviteljica zavoda LEpi CAjti je nadaljevala s sodelovanjem s samoiniciativno 

skupino Goričanka.si, ki je v preteklem letu odprla prvo Info točko za pomoč žrtvam 

nasilja na delovnem mestu v Sloveniji. Le-ta nudi osnovne informacije in svetovanje 

žrtvam mobinga. Točka je bila ustanovljena s pomočjo Društva Notranja Pot, podpira-

ta pa jo Mestna občina Nova Gorica in sindikat SKEI. Aktivnosti skupine Goričanka.si 

zavod LEpi CAjti podpira, zato smo sklenili, da bomo z njimi tudi v prihodnje sodelo-

vali.   

Povezovanje z lokalnim okoljem 

V letu 2019 smo zaradi izgube uporabe brezplačnega prostora kreativna druženja 

lokalnih ustvarjalcev zamenjali s sestanki s posamezniki. Ugotovili smo, da bi bila 

učinkovitejša kombinacija sestankov s posamezniki in kreativnih druženj lokalnih 

ustvarjalcev. Sodelovanje z lokalnimi ustvarjalci je bilo še vedno usmerjeno v razvoj 

dolgoročne ponudbe. Z določenimi lokalnimi ustvarjalci smo se dogovorili za 

sodelovanje pri razpisih za nepovratna sredstva. Nekateri od njih so tudi aktivno 

sodelovali pri razvoju izdelkov in storitev, s katerimi nameravamo okrepiti ponudbo 

zavoda. 

Kaj smo počeli v letu 2019: 

 Sodelovali smo v vseslovenski akciji »Dan za spremembe 2019« 

 Pridobili smo bronasto priznanje GZS za inovacijo »Zelena socialna 

aktivacija« 
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 Kot partnerji smo se priključili v projekt »Lokalna živila za prijazno 

nakupovanje« na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU 

SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

 Na MONG smo oddali predlog sodelovanja oblikovanja vozlišča kulturnih 

praks. Cilj predloga, ki smo ga oblikovali v zavodu LEpi CAjti skupaj z 

društvom Moj svet, čist planet, je dvig kakovosti življenja. Sloni na 

povezovanju z lokalno skupnostjo. Le-to nameravamo doseči s pomočjo 

vključevanja prebivalcev in lokalnih organizacij v aktivnosti razvoja vozlišča 

kulturnih praks. Pomembno vlogo pri tem igrajo inovativnost in trajnostni 

pristop. 

 Izvedli smo delavnice s poudarkom na lepopisju in umetnosti kaligrafije v 

prostorih Zlatega kotička  Mercatorju v Kromberku. 

 Organizirali smo dvodnevni dogodek »Lepi cajti za vse« v okviru 

novogoriškega občinskega praznika. Dogodek se je odvijal v prostorih Hotela 

Sabotin v Solkanu. 

 Ena oseba se je udeležila izobraževanja za mentorstvo z namenom, da bomo 

v prihodnje več sodelovali z dijaki in študenti 

 Sodelovali smo pri organizaciji dogodka »Rožni dan v mestu vrtnic« na 

Bevkovem trgu v Novi Gorici. Del dogodka je bila tudi rožna tržnica 

ponudnikov, ki v svoje produkte na razne načine vključujejo vrtnico, na kateri 

se je predstavil tudi naš zavod. V sklopu Rožne dne in Festivala vrtnic smo v 

pasaži Eda centra v Novi Gorici organizirali razstavo izdelkov, povezanih z 

vrtnico. 

 V tednu vseživljenjskega učenja smo predstavili zavod v prostorih LUNG.  

 Dijaki so izvedli prvo lutkovno predstavo Morski zdravnik 

 Odzvali smo se povabilu MONG na individualne konzultacije za področje 

trženja/tržnega komuniciranja.  

 S pomočjo prostovoljcev smo za uporabnike novogoriške Ozare izvedli 

delavnice izdelave rokovnikov z lesenimi platnicami. To je zgodba o 

vključevanju ranljivih skupin v gospodarstvo, ki sloni na ponovni uporabi.  

 

V Stičišču NVO Planota so nam v preteklem letu kot NVO-ju s potencialom nudili 

pomoč, predvsem pri vzpostavljanju povezav z ranljivimi skupinami in pisanju prijav 

na razpise. Glede na pretekle izkušnje smo se dogovorili za nadaljnje sodelovanje, 

tudi v njihovem novem projektu stičišča za obdobje 2019-2023. Poleg pomoči pri 

komuniciranju, nadgradnji spletne strani in načrta trženja, pričakujemo pomoč pri 

projektu Krožna ustvarjalnica, ki je nekakšno nadaljevanje oz. nadgradnja projekta 

Krožna garderoba. 

Organizacija dela in zaposleni 

V preteklem letu smo povzročili nizke stroške, kot tudi ustvarili minimalne prihodke. 

Posluževali smo se tudi posojil ustanoviteljic.  
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Še vedno nismo rešili problem pomanjkanja časa oz. delovne sile. V preteklem letu v 

zavodu še ni bilo zaposlitev. Sodelujoče osebe so delovale le preko prostovoljnega 

dela. Interna komunikacija je bila pomanjkljiva. Pomanjkanje delovne sile je žal 

vplivalo tudi na ostala dela in naloge, ki smo si jih zadali za preteklo leto. Rešitev 

tega problema smo videli preko prijave na razpise za nepovratna sredstva.  

V letu 2019 smo nudili v zavodu prvo opravljanje strokovne prakse. Študentka 

Fakultete za turistične študije – Turistica je spoznavala in sodelovala predvsem na 

področju  organizacije dogodkov, promocije in prodaje.  

Prepričani v obojestranske koristi sodelovanja z dijaki in študenti ter nudenju 

opravljanja strokovne prakse, smo omogočili eni osebi, da se je udeležila 24 urnega 

izobraževanja Mentor dijaku na PUD. Le-to je potekalo na Biotehniški šoli v 

Šempetru pri Gorici in sicer v okviru projekta, ki je bil izbran na podlagi Javnega 

razpisa za izbor izvajalcev operacije »Usposabljanje mentorjev za izvajanje 

praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev 

izobrazbe v letih 2016-2021«. Udeleženka je pridobila potrdilo o opravljenem 

usposabljanju, izdano v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju v nazive (Ul. RS št.54/2002, 3. odstavek 16. člena) in je ovrednoteno z 

1.5 točke.   

 

Kromberk, 16.1.2020    Direktorica: Neli Kovic 


