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KAZALO - zbirni list objav
MLADINSKI CENTER VELENJE
19.11.2015
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
19.11.2015
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
19.11.2015
Naslov:
Vsebina:

Naš čas

Stran/Termin: 8

SLOVENIJA

Evropo gradijo z mladinsko participacijo
Občine sedmih evropskih držav na medsebojnih obiskih izmenjujejo ideje- Spodbujajo
izvajanje mladinskih programov
Tina Felicijan
MLADI

Žanr: POROČILO

Naklada:

5.400,00

MLADINSKI CENTER VELENJE
Naš čas

Stran/Termin: 14

SLOVENIJA

Misija nasmeh vzbujala optimizem
Člani prostovoljske skupine Mladinskega centra Velenje Udarnik so beguncem in vsem, ki
delajo z njimi, pomagali nekoliko drugače.
tf
VIPISETE

Žanr: POROČILO

Naklada:

5.400,00

MLADINSKI CENTER VELENJE
Naš čas

Stran/Termin: 21

SLOVENIJA

Kdaj kje kaj
napovednik dogodkov

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
19.11.2015
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

PRIREDITVE

Žanr: NAPOVEDNIK

Naklada:

5.400,00

MLADINSKI CENTER VELENJE
Rudar

Stran/Termin: 24

SLOVENIJA

Promenada okusov ali raj za gurmane
V petek, 2. oktobra, je na velenjski promenadi zadišalo po dobrotah. Na svojevrstnem kulinarič
nem dogodku so lokalni kuharski mojstri predstavili več kot 40 različnih jedi, ki so jih prisotni
lahko tudi poskusili.
Suzana Puc
/

Žanr: POROČILO

Naklada:

4.000,00

MLADINSKI CENTER VELENJE

1

SLOVENIJA

19.11.2015 Naš čas

Stran/Termin:

8

Naslov: Evropo gradijo z mladinsko participacijo
Avtor: Tina Felicijan
Rubrika/Oddaja: MLADI
Površina/Trajanje:

Žanr: POROČILO

359,12

Naklada: 5.400,00

Gesla: MLADINSKI CENTER VELENJE

Evropo gradijo

z

mladinsko participacijo

Občine sedmih evropskih držav na medsebojnih obiskih izmenjujejo ideje

- Spodbujajo izvajanje mladinskih programov

ne Castel Bolognese Laura Lombardi
so navdihnile možnosti za

Tina Felicijan
Velenje, 10. -12. november okviru programa Evropa za

V

državljane

je Velenje obiskalo 15
predstavnikov sedmih manjših
občin iz Madžarske, Romunije,
Italije, Cipra, Latvije in Španije,
gostil pa jih je Mladinski center
Velenje, ki je prav tako udeležen
v projektu Building Europe
through youth participation.
»Manjše občine se želijo naučiti,
kako aktivirati mlade, kako dvigniti
njihovo zavest o načinih in
pomenu vključevanja v procese
odločanja ter priprave in uresničevanja
različnih strateških
je direktor Mladinskega
centra Velenje Marko Pritržnik
pojasnil namen srečanj, ki
vsakič potekajo v drugi občini.

dokumentov,

Ker je mladinska politika v Velenju
dobro načrtovana in tudi
izvajana, so obiskovalci tu
organizacijske strukture
mladih, strateške dokumente
in mladinsko infrastrukturo,
bogatih izkušenj s pridobivanjem
denaija iz mednarodnih
razpisov pa so predstavili tudi
evropske programe za sofinanciranje.
spoznavali

zaradi

mednarodno povezovanje in s
tem šiijenje strpnosti med kulturami,
ki jih nudijo evropski programi.
Zato namerava informacije,
ki jih je dobila na obisku v
Velenju, tudi glede oblikovanja
lokalne mladinske politike, predati
občinski upravi in spodbuditi
mlade, da zgrabijo vajeti in

odprejo priložnosti. »Spoznala
da mora občina imeti voljo
za organizacijo mladinskih aktivnosti.
si

sem,

Če te volje primanjkuje, je

uresničevanje mladim

onemogočeno.

Občina mora biti širokogledna
in sprejemati izzive. Tega
nam
primanjkuje - ker smo
pa
majhna občina, pa tudi zaradi
miselnosti naših določevalcev,
razlaga, njen kolega Andrea Po
letti pa dodaja: »Nimamo prav

veliko zaupanja v naše institucije.
Kar smo se tu naučili, je to,
da moramo z močno voljo

uresničevati

svoje želje in

biti

učinkoviti.

Dobro izkušnjo je imel tudi
Gido Casba iz Romunije, ki je
povedal, da so mladi v njegovi
občini sicer aktivni, a organizacije
med sabo nimajo najboljših
odnosov, infrastrukturo pa
je zaradi pomanjkanja denarja

Dobili ideje in motivacijo

Nad Velenjem je bila navdušena
Maria Dolores Gomez
Escobar

iz Španije: »Mislim,
da je
to čudovito mesto za mlade, ker
lahko imajo toliko počnejo, imajo

toliko prostorov. Pri nas mladi
teh možnosti nimajo. Po eni
strani sami niso organizirani, po
drugi pa jih občina ne spodbu¬
ja,

težko vzdrževati in razvijati. Zato
bo prakse, ki jih je spoznal v
Velenju, predstavil v domačem
mestu in upa, da bodo mlade
in občino motivirale za ustvarjanje
boljših pogojev za razvoj
mladine.

razlaga. Čeprav je dobila veliko
idej, se zaveda, da jih sama

ne bo mogla uresničiti, v povezo¬

vanje mladih in podporo občine
pa dvomi.

Predstavnico italijanske obči¬
2

SLOVENIJA

19.11.2015 Naš čas

Stran/Termin:

8

3

SLOVENIJA

19.11.2015 Naš čas

Stran/Termin:

14

Naslov: Misija nasmeh vzbujala optimizem
Avtor: tf
Rubrika/Oddaja: VIPISETE
Površina/Trajanje:

Žanr: POROČILO

219,25

Naklada: 5.400,00

Gesla: MLADINSKI CENTER VELENJE

Misija nasmeh vzbujala optimizem
zvok kitare in bobnov dopolnilo
s svojimi instrumenti. Tako

Mejni prehod Šentilj, 11.
- Člani prostovoljske
skupine Mladinskega centra
Velenje Udarnik so beguncem

bodrili izčrpane prostovoljce,
krajšali čas izčrpani množici,
»ki se sooča s hudimi težavami

so Vasja

in vsem, ki delajo z njimi,
nekoliko drugače. Prvi v
Sloveniji so se domislili, da bodo
na mejnem prehodu Šentilj,
kjer begunci čakajo, da nadaljujejo
pot v Nemčijo, z glasbo

v iskanju lepšega življenja,

dra Belian, Andrej Cvernjak in
Sara Vučkovič z dobro voljo in
toplino vzbudili optimizem na
obeh straneh ograje.

november

pomagali

policiste, vojake, predvsem pa

je

akcijo opisal vodja Udarnika
Andrej Cvernjak. Da je misija
nasmeh uspela, so dokazali plesni
koraki namesto naveličanega

Mihajlovič, Žiga Miklavc,
Simon Gnezda, Aleksan

tf

prestopanja, nekaj ljudi pa je
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SLOVENIJA

19.11.2015 Naš čas

Stran/Termin:

21

Naslov: Kdaj kje kaj
Avtor:
Rubrika/Oddaja: PRIREDITVE
Površina/Trajanje:

Žanr: NAPOVEDNIK

649,38

Naklada: 5.400,00

Gesla: MLADINSKI CENTER VELENJE

kdaj kje kaj
Veliki tradicionalni koncert Tabu in

VELENJE
Četrtek,
00

13.

00

15.

16.

30

17.

00

MI2

Mladinski center Velenje
Središče mladih in otrok Velenje /
delavnice
Ljudska univerza Velenje
Dan odprtih vrat Svetovalnega
središča Velenje
Vila Rožle, Sončni park
Plešemo s Petro Žist (do

00

vedenja mladih
Gostišče Kavčič v Šaleku

19.

00

Glasbena šola Velenje

10.

00

00)

18.

00

13.

00

13.

16.

skupine Lastovke, javna vaja
Knjižnica Velenje

30

Potovanje v osrčje Himalaje
Dom kulture Velenje, mala

16.

dvorana

16.

00
30

55letnici Doma kulture Velenje
20.

Petek, 20. november
8.

00

00

15.

00

20.

00

Parkirišče za pošto
Kramarski sejem

00

00

00

13.

Dom krajanov Konovo

16.

30

- Old school vinyl

17.

17.

Odhod

8.

00

Odhod z avtobusne postaje Velenje
Planinski pohod v neznano

10.

00

00

avtobusne postaje Velenje
Planinski pohod v neznano
z

Ploščad Centra Nova in Cankarjeva
ulica

Mestna tržnica
00

00

Parkirišče za pošto
Kramarski sejem
Stari trg

19,

30

19.

19

6.

00

00

Dom kulture Velenje, velika

18.

00

KAC,

7.

00

13.

00

61 b

00

Rdeča dvorana Velenje

00

Ponedeljek,

Kulturni dom Šoštanj

00

00

23.

november

00

Ribiški dom ob šoštanjskem jezeru

kolo

00

EX YU

lige /

o

arhitekturi

30

14. 15

Hiša mladih

s

sejna soba

Glasbena šola GVIDO
15.

30

kitara

Marof

18.

00

Marof
Joga

Sreda,

Mestna knjižnica Šoštanj

25.

Marof

Mdance

Medgeneracijsko središče Šoštanj

Utrinki

12.

Marof

Zumba; Mdance

Družabne igre, igranje mini
00

Vrh)

november

23.

Zumba Lil Starš; Plesna šola

golfa.
19.

Rakun,

Torek, 24. november

Torek, 24. november
12.

(Bojan

Mdance
00

Simultani bridge turnir Šaleškega
8.

november

Zumba Big Starš; Plesna šola

20.

Zbirno mesto pred Občino Šoštanj
Na pohod s tablico v roki

bridge kluba

22.

OS

Mali Vrh; Jože Kugler, Mali

vrhovih Čičarije

Vrh)

bratov Letonja
Tradicionalni košarkarski turnir
Telovadnica

Kleti odprtih vrat

Prince Of Egypt (Egipčanski princ)

Sreda,

16.

00

planin in dolin

25.

november

Hiša mladih

-Dile

Plesna šola Spin

november

16.

Središče za samostojno učenje

00

Hiša mladih

sejna soba

Glasbena šola GVIDO

violina

Šoštanj

Knjižnica Velenje
Rodoslovno srečanje

Računalniška delavnica: Prenos

november

fotografij s fotoaparata

Odhod z avtobusne postaje Velenje

Restavracija Pod Jakcem

Gorenje

Krvodajalska akcija
Mladinski center Velenje

delavnice
16.

30

14.

00

Lunine mene

Kegljišče Šoštanj

Kegljanje na kegljišču

17.

00

ŠMARTNO OB PAKI
Sreda,
16.

Knjižnica Velenje

(do

18. 00)

16.

18.

november

00

Hiša mladih

00

Plesna šola Spin
Hiša mladih sejna soba

Vila Rožle
Jesensko ustvarjanje

paLAČENka party
20.

14.

Nedelja,

november

21.

Rakun,

(Bojan

Mali Vrh; Jože Kugler, Mali

Plesna tvvirling predstavaThe

Kostanjeve

Središče mladih in otrok Velenje /

kulture

Efenkova

Medgeneracijsko središče Šoštanj

november

21.

Kleti odprtih vrat

X

Trebnje

dvorana
Dan srbske

00

Planinski pohod: Mokronog

Pravljice z Dono
18.

Medgeneracijsko središče Šoštanj
Ustvarjalna delavnica

Po

Galerija Velenje

Sreda, 25.

nad Hiši Mineralov

Galerija Velenje

Knjižnica Velenje
Ura pravljic v angleškem jeziku
KAC, Efenkova 61

Pogovori

Islandija, ustvarjalna delavnica
10.

- praznične

jedi
00

Sobota,

Odhod iz AP Šoštanj

X

Hiša mladih

Občni zbor KSSF in

SIMS2015

Vila Rožle

Kuharska delavnica

17.

00

Medgeneracijsko igranje šaha

18.

voščilnice, ustvarjalniceza mame
in njihove sončke

november

00

8.

Krvodajalska akcija
Mladinski center Velenje

Ustvarjajmo ob kavi

Po

6.

00

00

Gorenje

otroka

21.

15.

9.

delavnice

Rdeča dvorana Velenje

17.

Hiša mladih

postmartinovanje

Ponedeljek,

Restavracija Pod Jakcem

45

18.

Središče mladih in otrok Velenje/

Sobota,

30

18.

Kino Velenje
Filmsko gledališče: akcijska

17.

Plesna šola Superstar

Petek, 20. november

18. 00)

Prireditev ob svetovnem dnevu

Poslušalnice

8.

Vila Rožle

7.

Marof
Koncert oddelka trobil glasbene

je tu!

8.

solo petje

Marof

šole Velenje,

Ure pravljic Catherine Leblanc: Pa

Sobota,

slovenskih splošnih knjižnic

(do

00

november

19.

- sejna soba

Petek, 20. november

Mestna knjižnica Šoštanj

Knjižnica Velenje, pravljična soba
Ura pravljic v srbskem jeziku

Torek, 24. november

eMCe plač

00

/

makedonska zgodba

Slakovi poti 2015
21.

17.

Knjižnica Velenje
Izdelovanje voščilnic v Quilling
tehniki, ustvarjalna delavnica z

Knjižnica Velenje, preddverje
Dan
Kjer je doma dobro počutje

Koncert Ansambla Spev

Četrtek,

zgodovinska drama Do konca

19. 00)

00

17.

november

Mladinski center Velenje
Središče mladih in otrok Velenje
delavnice

(do

00

izdelava

vsakogar

november

Vodena vadba Koronarnega kluba

17.

Mehki žepni prijatelj, delavnica
šivanja za otroke z Gabrijelo Verbič

Zgodbe neke hiše Stane Jeršič in
Aljoša Videtič, ciklus pogovorov ob

18.

61

za

19.

Hiša mladih

Glasbena šola Gvido

Predstava Veliki pok (Abonma
Mladost in izven)

Marjano Krenkerza odrasle

Potopisno predavanje Toma Petka
19.

00

23.

samostojnosti,

ŠOŠTANJ

Efenkova

Ponedeljek,

45

dvorana

Galerija Velenje
Kreativne delavnice z Miho

KAC,

o

14.

predstavitev
Dom kulture Velenje, velika

00

november

Vegetarijansko kosilo

10 let skupnega petja Vokalne
19

22.

jelenje glave

Bridge turnir

19.

18.

Četrtek,

pravljic

Knjižnica Velenje

Seadance festival

2015

Nedelja,

00

Zlata knjiga

eMCeplac
Klubski večer

Cojhtrom: Low poly art

Družinski center Harmonija
Delavnica za starše Tvegana

18.

00

21.

november

19.

Ura
18.

Dile

Glasbena šola GVIDO

25«

novembra, ob

polna luna

23. 44,

(ščip)

violina
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SLOVENIJA

19.11.2015 Rudar

Stran/Termin:

24

Naslov: Promenada okusov ali raj za gurmane
Avtor: Suzana Puc
Rubrika/Oddaja: /
Površina/Trajanje:

Žanr: POROČILO

1.354,05

Naklada: 4.000,00

Gesla: MLADINSKI CENTER VELENJE

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Promenada okusov ali raj
za gurmane
petek, 2. oktobra , je na velenjski promenadi zadišalo po dobrotah. Na svojevrstnem kulinarič
dogodku so lokalni kuharski mojstri predstavili več kot 40 različnih jedi , ki so jih prisotni
lahko tudi poskusili. Na Promenadi okusov, kot so dogodek poimenovali in so ga v Mestni občini
Velenje pripravili že drugo leto zapored , so svoje specialitete ponudili tudi kuharski mojstri Resta
Jezero. Ti so za to priložnost pripravili prav posebno »Knapovsko košto «, a tokrat na neko
sodobnejši način.
V

nem

vracije

liko

»Knapovska košta« je bila sestavljena na napev knapovščine z značilnimi komponentami , vendar na moderen način.

Projekt , za katerega so bili zaslužni
mnogi , je njegov pobudnik Žiga
Kočevar organiziral v sodelovanju
z Mestno občino Velenje, Festivalom
Velenje, Mladinskim centrom
Velenje, Turistično zvezo Velenje,
Šaleškim študentskim klubom , dijaki
Šolskega centra Velenje in gostinci.
Na velenjski promenadi je od 11. do
17. ure prijetno in predvsem slastno
zadišalo po številnih dobrotah.
Lokalni kuharski mojstri so skupaj

pripravili kar 1.500 porcij.
Nastalo je pravo ulično kulinarično
razvajanje, pri čemer so se na 12 stojnicah
predstavili posamezni velenjski
gostinci. Obiskovalci so lahko jedi , ki
so bile pripravljene na izviren način
in na »višji ravni« , tudi poskusili , in

to po precej nižji ceni , kot običajno.
Predjedi in sladice so bile na izbor za
3 evre, glavne jedi pa za 4 evre.
Način plačila s kuponi , ki je potekal
preko ene blagajne za vse prodajne
stojnice , je bil prav tako poseben , a
zelo koristen. Na ta način so lahko
obiskovalci na začetku kupili kupon
ali več kuponov in si potem brez
zamud s plačilom privoščili obroke
na različnih stojnicah.

Namen prireditve je bil tudi , da bi
obiskovalci ob druženju pokusili več
jedi, saj so gostinci ponudili jedi , ki
jih v svojih lokalih običajno ne strežejo
, nekateri so pripravili jedi celo
posebej za to priložnost.
Takšni so bili tudi naši kuharski
mojstri Restavracije Jezero , ki jih je

ta dan zastopal Matej Pečečnik. Prav

to priložnost so pripravili jed z
imenom »Knapovska košta «, ki je bila
sestavljena na napev knapovščine z
značilnimi komponentami , vendar
na moderen način. Matej je vsakemu
gostu , ki je to želel , tudi ponosno
za

pojasnil , kako je jed nastala. Kranjsko
klobaso so skuhali in spekli v testu.
Na belo polento z zelišči so položili
suho slivo , ki so jo predhodno zavili
v slanino in jo za kratek čas pokuhali
v rdečem vinu ( prav ta naj bi
premog) . Potem so dodali
popečen kruhek z rdečo peso in
simbolizirala

kaviarjem , za piko na » i « pa še Ligijev
koktajl iz vaniljevega likerja , kavice
in smetane. Okusno , predvsem pa
tudi izvirno. Prav v tem naj bi bila

2424
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SLOVENIJA

19.11.2015 Rudar

Stran/Termin:

24

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
čarobnost celotne prireditve – da bi
obiskovalcem ponudili malo drugače ,
na kakovosten način pripravljene
obroke. Radi bi spremenili miselnost ,
dokazali , da je zdrav in kakovosten
obrok tudi manjši in slajši , predvsem
pa drugače pripravljen , kot smo
vajeni.

Pravi sladokusci ali tisti skriti so tokrat
napeli svoje okušalne brbončice ,
saj so lahko poskusili nekaj novega,
drugačnega na cenovno dosegljiv način.
Poslanstvo prireditve naj bi bila
tudi zdrava konkurenca , saj spodbuja
k razvoju novih idej , hkrati pa takšni
dogodki tudi pripomorejo k večji
razpoznavnosti določene dejavnosti.
Zato si pobudnik in organizatorji
prireditve zaslužijo vso pohvalo za
res izvirno prireditev , ki so jo znali
še dodatno popestriti s kuhanjem
na prostem v Kulinaričnem gledališču
, kjer so nastopili trije kuharji
in znani kuharski mojster Andrej
Kuhar. Končno je prišlo obdobje slave
gostincev. Mit , da če nisi za študij ,
boš pa za kuharja ali natakarja , počasi

izumira.
to zgodilo in so naši
končno lahko stopili iz sence
na svetlobo , so pripomogli čedalje
bolj priljubljeni televizijski kuharski
Da

se je

gostinci

šovi in oddaje , ki so postali prava
motivacija za vse ljubitelje kuhanja.
Zanimivo , da so tudi posamezni
znani kuharji čez noč postali medijske
zvezde. Slavni televizijski kuharji ,
kot Jamie Oliver, Gordon Ramsay in
drugi znani obrazi , so zavzeli vlogo
vzornika. Rezultati – nešteto gospodinjstev
ima nov jedilnik na račun
veselja ali žalosti domačih poskusnih
» zajcev « in kuharski šovi so navdušili
mladino. Pri nekaterih srednješolcih
v takšnem obsegu , da se je povečal
celo vpis v gostinske šole. Pohvalno ,
zabavno , zanimivo prav neverjetno je,
kakšno moč lahko ima vpliv medijev
na zavest in obnašanje ljudi.

Toda , drage gospodinje in vsi novopečeni
kuharji , ne pozabite na svoje
bližnje , ko jim boste zopet postregli
kakšno novo jed » a la Oliver« ali »a la
Ramsay « , saj človek še ni mojster, če
zna v roki držati kuhalnico !
Ob koncu iskrene čestitke osebju
Jezero, ki je bilo zaslužno za
izvirno kulinarično kreacijo » Knapovska
košta« .
Suzana Puc
Restavracije

Na velenjski promenadi je prijetno in predvsem slastno dišalo po številnih dobrotah.
Lokalni kuharski mojstri so skupaj pripravili kar 1.500 porcij.

2525

7

