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Uvod 
 
Poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto 2009 zajema 
poročila o dogajanju na posameznih področjih in dosežke. Poročilo se vsebinsko 
navezuje na dokument Program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2009. 
 
Namen dokumenta je strnjen prikaz vsebin, cilj pa je informiranje javnosti, še 
posebej članov Sveta zavoda. 
 
Dokument sestavljajo: kratek povzetek obravnavanega obdobja, poročila o 
dosežkih na posameznih programih in projektih ter pregled dogajanja na 
kadrovskem, inventarnem, investicijskem ter finančnem delu. 
 
Programski del sestavljajo poročila posameznih vodij, ki jih je uskladil Marko 
Milešič Šerdoner, ki je del leta 2009 opravljala funkcijo vodje projektov in 
programa.  
 



Leto 2009 na kratko 
 
Mladinski center Velenje 
 
Javni zavod Mladinski center Velenje, ki ga je lokalna skupnost namenila 

vzpodbujanju delovanja mladih, je v letu 2009 deloval izjemno aktivno na vseh 

področjih, ki jih pokriva. Osnovna usmeritev delovanja javnega zavoda so 

smernice evropskega medkulturnega sodelovanja in tematike ustvarjalnosti ter 

inovativnosti. Tem tematikam je bilo usmerjeno leto 2009.   

Področje mladinskega dela je v Velenju v letu 2009 nadaljevalo dobro začrtano 

smernico, kjer je vzpostavljena močna struktura tudi na strani civilne družbe – 

številna nova mladinska društva in njihova krovna organizacija Lokalni mladinski 

svet Velenje. Mestna občine Velenje pa je nadaljevala dela pri komisiji za 

mladinska vprašanja in preko sprejetega odloka o mladinskem delu izvedla razpis 

za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2009. V letu 2009 se je Mladinski 

center Velenje spogledoval z novim korakom, ki je omogočen na lokalni ravni in 

to je priprava in sprejetje lokalne mladinske strategije za obdobje 5. let. Na 

državni ravni se  je aktivno vključeval v oblikovanje predloga zakona o javnem 

interesu na področju mladinskega dela, ki prišel v zakonodajno proceduro proti 

koncu leta. 

Največji investicijski projekt Mladinskega centra od njegovega obstanka je 

rekonstrukcija objekta Efenkova 61a, kjer bo v letu 2010 vzpostavljen Mladinski 

hotel z novimi prostori mladinskega centra Velenje. Projekt po gradbeni pogodbi, 

se bo zaključil v letu 2010, delno pa je sofinanciran s strani evropskega sklada za 

regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013.  

Na programskem področju je Mladinski center Velenje ohranjal že uveljavljene 

vsebine, nove pa so dodajali predvsem uporabniki s svojimi projekti. Ti so se 

pojavljali na področjih kulture (koncertni in galerijski cikel, festival mladih kultur 

Kunigunda, mladinski gledališki abonma), izobraževanj (delo s prostovoljci, 

neformalna učenja), sociale (mladinski dnevni programi), razvedrila (klubski 

večeri), raziskovalna dejavnost (raziskovalna naloga osnovnošolcev na temo 

dnevnega centra) različnih povezovanj ter servisov (tonski ter lučni) in 

skupnostnega dela. Pri slednjem se mladinski delavci in programi povezujejo s 

sorodnimi vsebinami drugih organizacij - z mrežo slovenskih mladinskih centrov, 

mrežo centrov za socialno delo, mrežo multimedijskih centrov, evropsko mrežo 

mladinskih izobraževalni centrov, z odbori Pikinega festivala, LAS, varnih točk, 

varnosti občanov, mladinske komisije, evropske prestolnice kulture, mentorjev 

mladinskih izobraževanj ter drugih. V letu 2009 smo uspešno pristopili k dvema 



projektoma, ki sta namenjena dvigu kompetenc pri razvoju mladih in sta 

financirana iz evropskega strukturnega sklada. Tako mladinski delavec Mitja 

Gregorič deluje na koordiniranju aktivnosti pri projektu Omrežen.si/omrežena.si, 

ki je namenjen predvsem dvigu socialnega kapitala mladih in na projektu Mladi 

ambasadorji medkulturnega dialoga, kjer se predvsem povezujemo z ostalimi 

subjekti iz mladinskega sektorja s tematiko medkulturnega dialoga. 

Del programov deluje tako lokalno kot mednarodno, tako smo v letu 2009 gostili 

v Velenju EVS prostovoljki iz Turčije, ki sta v obdobju 6 mesecev izvajali svoj 

projekt in izvajali prostovoljne aktivnosti v Mladinskem centru Velenje. 

Izobraževanja so potekala tudi v multimedijskem centru, mladinski delavec 

Dimitrij Amon je koordiniral multimedijski izobraževalni program, ki je med 

drugim vključeval snemanje in izvedbo celovečernega igranega filma z naslovom 

Ukrivljanje prihodnosti. Med drugim je programska enota Kunigunda, regionalni 

multimedijski center izvajala programe javnih podpornih storitev, 

multimedijskega in raziskovalnega laboratorija, kulturno umetniške produkcije in 

postprodukcije ter urejala spletni portal savinjske regije. Skupno je v Mladinskem 

centru Velenje zaposlenih 5  mladinskih delavcev ter strokovni sodelavec na 

področju tonske službe, ki opravlja storitve za lokalno skupnost. Tonski servis 

mladinskega centra Velenje je tako ozvočil več kot 100 javnih dogodkov, med 

drugimi Pikin festival, glasbene abonmaje, proslave ter koncerte v Glasbeni šoli in 

Mladinskem centru Velenje.  

Na področju širjenja informacij je Mladinski center Velenje nadaljeval z 

izdajanjem spletnega časopisa info Kunigunda, ki dostavlja informacije o 

delovanju zavoda več kot 500 mladim v Velenje na njihove elektronske naslove.  

NA področju prostovoljstva smo v letu 2009 izvajali različne aktivnosti, ki so 

vključevale mlade in njihovo zavedanje po prostovoljstvu. Tako smo v poletnem 

času izvedli prostovoljno delovno brigado, kjer so mladi »izkopali« že 450 let 

zasut letni kino ob Škalskem jezeru. V jesenskem času pa so prostovoljci z 

dobrodelno akcijo zbrali več kot 300 kg nepokvarljivega blaga za humanitarne 

namene. 

Mladinski center Velenje je v letu 2009, nadaljeval poslanstvo in ostal zavod s 

pestro programsko in organizacijsko sliko. V njem je v tem času dobilo redno 

zaposlitev preko različnih programov skoraj 30 mladih, letno pa danes najde 

možnost programskega izražanja več kot 1500 mladih. Razvojno priložnost vidijo 

v dvigu kakovosti na lokalni ravni ter v vzpostavitvi regionalnega in 

mednarodnega centra neformalnih učenj 

Marko Pritržnik, prof. direktor 



 Programi po vsebinah 
 
Javni zavod Mladinski center Velenje deluje na naslednjih področjih: servisi, 
razvoj, informiranje in izobraževanje, izobraževanje in sociala, kulturna in 
umetniška dejavnost, razvedrilo in vključevanja. 
Del servisov podpira izvajanje tekočih nalog zavoda, del pa je namenjen širši 
skupnosti, podpori posameznikov iz lokalnega ali državnega okolja. 
Razvoj je namenjen spremljanju vsebin z referenčnih področij ter zagotavlja 
podlage za pripravo izvedbenih dokumentov. 
Informiranje in izobraževanje je področje vsakodnevnega dela in omogoča 
prenos znanj in vsebin do posameznega uporabnika na način neformalnega 
učenja. 
Področje Izobraževanje in sociala  zajema sklop aktivnosti, ki uporabnikom 
prostora in programov zagotavljajo asociativni način druženj.  
Kulturna in umetniška dejavnost podpira izrazne potrebe mladostnikov na 
tem področju in zajema aktivnosti od ideje, načrtovanja, izvajanja in 
postprodukcij. 
Področje dela Razvedrilo zagotavlja del zavodove aktivnosti, ki ciljnim skupinam 
pomaga pri uresničevanju potreb s področja zabave. 
Vključevanje omogoča in zagotavlja prehod posameznikov in vsebin od 
zasebnega k javnemu delovanju. 
 

 
Skica 1.: Struktura vsebin v Javnem zavodu Mladinski center Velenje. 
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POROČILO PROGRAMA PO SKLOPIH IN NOSILCIH 
 
Informacijski in izobraževalni sklop oziroma dejavnosti 
 
I. MEDNARODNA DEJAVNOST 
 
1. Evropska prostovoljna služba: bodi prostovoljec 
 
Ime projekta  Bodi prostovoljec 

 
Čas izvajanja Priprave – april 2009, izvedba 1.7.2009 – 1.1. 2010 
Vodja  Melita Kovač  
Sodelavci Marko Milešič Šerdoner, Dimitrij Amon, zunanji sodelavci 

MC Velenje 
 
Dosežki po projektu 
V Velenju sta živeli dve prostovoljki iz Turčije, ki sta prostovoljno delali na 
različnih projektih v Mladinskem centru Velenje, Skozi njuno bivanje sta 
pridobivali neformalne izkušnje in se aktivno vključevale v lokalno skupnost. 
 
Namen in cilj: namen EVS je predvsem mladim dati možnost spoznavanja različnih 
kultur, grajenje medkulturnega dialoga in vključenost v družbo, ki ni enaka 
prostovoljčevi. Tako smo prostovoljki skozi različne dejavnosti (delavnice, multimedija), 
popeljali k novemu odzivu lokalnega okolja, sprejemanju drugačnosti in aktivne 
participacije. 
 
Projekt Merilo Realizacija/dejansko 

stanje 
1. Mladi v akciji  Število udeležencev  2 
 Število novih voditeljev  2 
 
 
2. Promocija programov MOVIT 
 
Program Promocija programov MOVIT 
Čas izvajanja kontinuirano skozi vse leto 
Vodja  Melita Kovač 
Sodelavci Marko Milešič Šerdoner 
 
Dosežki po projektu:  
Vodja  programa, Melita Kovač, se je udeležila več izobraževanj na to temo, največ v prvi 
četrtini leta, se spoznala z novostmi in postala strokovni sodelavec. 
Pridobili smo brošure in zloženke novega programa, ki so na razpolago v info točki 
Mladinskega centra Velenje.  
Javnost smo o možnostih tega programa informirali redno in skozi vse leto - Mladinska 
oddaja frekvenca mladih, Naš čas, Moj radio, INFO Kunigunda, razni sejmi in 
predstavitve preko EVS.SPO. 
V svojem delovanju smo s Sodelavci izvršili promocijo progama Mladi v akciji in sicer v že 
obstoječem Mladinskem centru Šmarno ob Paki in še v Mozirju, kjer mladinske strukture 
še niso povsem razvite.  
Poleg tega so na to temo v kontakt z nami stopili tudi študentje, Šaleški študentski klub. 
Poskrbeli smo za mobilnost mladih, saj so tudi mladi s svojimi izkušnjami participirali pri 
promociji progama.  
Kot Mladinski center Velenje smo sicer že uspeli pridobiti evropska sredstva iz tega 
programa. 
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Program Merilo Realizacija/dejansko 

stanje 
1. Predstavitev EVS.SPO, kje, 
kako in kdaj lahko greste v 
tujino kot EVS prostovoljec. 

Število udeležencev 30 

2. Posredovanje informacij 
ciljnim javnostmi v obliki 
sporočil javnostim s pomočjo 
Informativne pisarne 
Mladinskega centra Velenje. 
Priprava pisnih sporočil za info 
pisarno. 
 

Število medijskih objav 10 

3. Udeležba na posvetih NA 
MOVIT. 

Število strokovnih objav, 
strokovnih nastopov. 

8 

 
3. Udeleževanje v programih tujih partnerjev  
 
Program Udeleževanje v programih tujih partnerjev 
Čas izvajanja Kontinuirano skozi vse leto  
Vodja  Mitja Gregorič 
Sodelavci  
 
Dosežki po projektni aktivnosti 
 
 POVEZOVALNE AKTIVNOSTI v EVROPSKI UNIJI 
 
Gre za aktivno vključevanje mladih iz SAŠA regije v mladinske programe Evropske unije 
in naših partnerjev v tujini.  
Z izvajanjem tega programa smo pripomogli k večji mobilnosti družbe.  
Ohranili smo stike z že obstoječimi programi ter si s tem neformalno izmenjavali 
izkušnje.   
 
4. Izobraževanja zaposlenih in drugih v programih EU  
 
Projekt / program Europian network of yougth centers/ mreža ENYC 
Čas izvajanja Kontinuirano skozi vse leto  
Vodja  Marko Pritržnik  
Sodelavci  
 
Dosežki po projektu 
Z nastajajočim mladinskim hotelom se Mladinskemu centru Velenje večajo možnosti 
delovanja na področju neformalnega izobraževanja. ENYC je mreža mladinskih centrov, 
ki imajo poleg delovnega prostora tudi možnost nastanitve in izobraževalnih kapacitet. V 
letu 2009 smo se udeležili generalne skupščine, ki je bila v Ljubljani in oblikovali cilje za 
sodelovanje v tej mreži. Dva sestanka sta bila namenjena koordinaciji slovenskih članiov.  
 
Program Merilo Realizacija/dejansko 

stanje 
1. Aktivno delovanje v mreži Število dogodkov 3 
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Evropski mladinski izobraževalni center  
 

5. Mreženje v okviru Evrope znanj 
 
Program Mreženje v okviru Evrope znanj 
Čas izvajanja Kontinuirano skozi vse leto  
Vodja  Marko Pritržnik 
Sodelavci Dimitrij Amon, Melita Kovač 
 
Dosežki po projektu 
Mladinski center Velenje se želi umestiti v evropski zemljevid destinacij kot center za 
izvajanje mladinskih izobraževanj. V tem kontekstu smo zasledovali naslednje cilje:   

 1. Vzpostavljanje partnerstev in mrež,  
 2. izobraževanje lastnega kadra,  
 3. vzpostavitev infrastrukture,  
 4. priprava lastnih izobraževalnih modulov.  

 
V mrežah partnerstev smo bili aktivni tako doma kot v tujini. V mreži European Network 
of Youth Centres - ENYC smo sodelovali in se  
Sami smo se izobraževali na domačih seminarjih s področja mladinskega dela 
(menedžment mladinskih organizacij, medkulturni dialog, mladinski voditelj, timsko 
delo). 
V cilju vzpostavljanja infrastrukture smo sodelovali v delovni skupini MO Velenje pri 
pridobivanju dokumentacije za mladinski center in mladinski hotel. V jeseni je MO 
Velenje za ta projekt uspela pridobiti gradbeno dovoljenje, proti koncu leta pa 
pričakujemo prve razpise evropskih in državnih sredstev za gradnjo mladinske 
infrastrukture. V cilju priprave lastnih izobraževalnih modulov smo oblikovali dva modula: 
Maja Hostnik – promocija skozi svetovni splet ter Lotka Škerlak - timsko delo.  
 
Merilo Kazalci Realizacija/dejansko stanje 

Vzpostavljanje mrež – 
študijski obisk 
evropskih partnerjev  

Število obiskov, dobrih 
število pridobljenih praks, 
izdelava študije  

2 obiska, 
6 primerov praks 
 

Izobraževanje kadra  Število udeležencev v 
seminarjih za pridobitev 
naziva mentor 

4 

 
 
II. INFORMIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE  
  
1. Dan žena in dan materinstva  
Ime projekta  Podarimo rožo 
Čas 8.3. in 21.3. 2009 
Vodja  Melita Kovač 
Sodelavci Prostovoljci Mladinskega centra Velenje , Špela Podpečan 
 
Dosežki po projektu: Prostovoljci MC Velenje so v letošnjem letu tema dvema dnevoma 
namenili posebno pozornost, prav z namenom, da se spomnimo naših bližnjih, še posebej 
naših mam. Tako so prostovoljci v teh dveh dneh naredili preko 100 rožic iz papirja, ki so 
jih ponesli po mestu in razdelili ženskam in mamam. 
 
Namen in cilj: Namen je bil predvsem popestriti program prostovoljcev z novimi 
idejami. Cilji, ki smo jih uresničili so bili povezni z samim projektom v smislu zabave, 
druženja, spomina na naše mame in ženske ter promocijo Mladinskega centra Velenje.  
 
 



 9

Projekt  Merilo Realizacija/dejansko 
stanje 

1. Organizacija dogodka v 
središču mesta  

Dogodek 15 

2. Obveščanje javnosti Število medijskih objav 3 
 
2. Mednarodni dan strpnosti  
Nosilec: Melita Kovač 
Ime projekta  Strpnost!?! 
Čas izvajanja 16. november 2009 
Vodja  Melita Kovač 
Sodelavci Prostovoljci Mladinskega centra Velenje in uredniški odbor 

INFO Kunigunda, Sodelavci multimedijskega centra 
Kunigunda  

 
Dosežki po projektu: 
Še naprej se bomo zavzemali za enakost vseh - Ob mednarodnem dnevu strpnosti, 16. 
novembra, smo v Mladinskem centru Velenje sporočili, da se zavedamo pomena 
strpnosti, ki je danes odgovornost, s katero se potrjujejo človekove pravice in mora biti 
sestavni del vsake demokratične, pluralne družbe in predpogoj vseh zakonov, pravih 
virov. Našo odgovornost do družbe čutimo skozi vse leto, kar izkazujemo z različnimi 
aktivnostmi – promocijskimi akcijami, razstavami, okroglimi mizami, snemanjem 
dokumentarnih filmov, spotov, druženjem, tudi skozi kampanjo Vsi drugačni, vsi 
enakopravni,.   
Namen in cilj celotne akcije je bil, da prostovoljci s svojo osveščenostjo osveščajo druge. 
Tako so bili pripravljeni flyerji, ki so jih prostovoljci ponesli po mestu in s tem osveščali 
lokalno skupnost. 
 
Program Merilo Realizacija/dejansko 

stanje 
Organizacija dogodka v 
središču mesta 

Število udeleženih organizacij 1 

Spodbujanje strpnosti in 
promocija strpnosti 
 

Število medijskih objav  3 

 
 
 
3. Dan boja proti revščini 
Ime projekta  Mladi pomagamo 
Čas 17.9. – 17.10. 2009 

 
Vodja  Melita Kovač 
Sodelavci Prostovoljci Mladinskega centra Velenje  
 
Dosežki po projektu: prostovoljci Mladinskega centra Velenje so z obsežno akcijo in v 
povezavi s Karitas Celje celoten mesec pred samim dnevom boja proti revščini zbirali 
nepokvarljivo hrano in higienske izdelke. Zbrali so preko 300 kg le-teh. Obenem so s 
pomočjo Multimedijskega regionalnega centra Kunigunda pripravili film o sami akciji. 
Akcija je bila izredno dobra, zato jo bodo ponovili tudi v naslednjem letu. 
 
Namen in cilj: namen akcije je bi pokazati, da se mladi zavedajo vedno večjega pomena 
revščine in socialne izključenosti, ki postaja vedno večji problem. S to akcijo so 
zadovoljili naslednje cilje: aktivno opozarjati na problem, pomagati socialno šibkejšim 
družinam, izkazati pozornost ljudem na robi naše družbe, ki so največkrat pozabljeni. 
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Projekt  Merilo Realizacija/dejansko 

stanje 
1. Organizacija dogodka  udeležencev 10 
2. Obveščanje javnosti Število medijskih objav 10 
 
4. Mednarodni dan borbe proti aidsu  
Ime projekta  Dan boja proti Aidsu 
Čas izvajanja 1. december 2008 
Vodja  Melita Kovač 
Sodelavci Prostovoljci Mladinskega centra Velenje  
 
Dosežki po projektu 
Z urbano akcijo v središču mesta smo želeli opozoriti na dejansko razsežnost in posledice 
te bolezni. Prostovoljci so izbrali pomembna dejstva o tej bolezni. Postavljena je bila 
stojnica, na kateri so prostovoljci informirali lokalno skupnost o posledicah te bolezni. V 
sodelovanju s Šaleškim študentskim klubom, ki je priskrbel stojnico, smo poleg 
opozarjanja delili tudi topel čaj, kondome, brošure in rdeče pentlje. 
 
Namen in cilj: Namen akcije je bil združevanje mladinskih organizacij v boju proti 
pandemiji. Cilj, ki je bil dosežen pa je bil  opozarjanje lokalne skupnosti, aktiviranje ljudi 
v boju proti bolezni in aktivna participacija. 
 
 
Program Merilo Realizacija/dejansko 

stanje 
Informiranje in obveščanje 
mladih in širšega lokalnega, 
regionalnega prebivalstva 

Število dogodkov oziroma 
akcij na različnih lokacijah 

2 dogodka 
2 lokaciji 
1 dan 

Sodelovanje z drugimi 
mladinskimi organizacijami 

Število organizacij 2 

 
5. Servisiranje INFO točke CIPS 
 
Projekt / program INFO točke CIPS 
Čas izvajanja Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja  Melita Kovač 

 
 
Dosežki po projektu: info točko smo v letu 2009 redno dopolnjevali in posodabljali s 
pomočjo javnih delavcev v MC Velenje. Vodi in redno dopolnjuje se evidenca uporabnikov 
popoldanskega Mladinskega centra Velenje. Poleg tega redno vzdržujemo tudi info 
dnevno sobo, kjer se tekom dneva zadržuje največ mladih.   
 
Namen in cilj: Namen cilj info točke CIPS, je predvsem informirati mlade o njihovih 
možnostih zaposlitve. 
 
6. Tekoče delo INFO pisarne – zbiranje in obdelava relevantnih podatkov  

 
Program INFO pisarna 
Čas izvajanja Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja  Melita Kovač 
Sodelavci Javni delavci in zunanji sodelavci 
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Dosežki po projektu: Info točko smo v letošnjem letu redno dopolnjevali in posodabljali 
s pomočjo javnih delavcev v MC Velenje. Vodimo in redno dopolnjujemo evidence 
uporabnikov popoldanskega Mladinskega centra Velenje.  
 
Namen in cilj: redno vodena evidenca nam nudi priložnost, da pripravimo za uporabnike 
in obiskovalce Mladinskega centra Velenje kvaliteten in zanimiv program. 
 
Merilo Kazalci Realizacija/dejansko stanje 

Delovanje Mladinskega 
centra Velenje 

Število razdeljenih anket 
in relevantnost 

50 

 
7. Tedensko obnavljanje INFO točk in spleta mc-velenje.si 
 
Ime projekta  INFO točke in splet mc-velenje.si 
Čas izvajanja Kontinuirano skozi vse leto  
Vodja  Marko Milešič Šerdoner 
Sodelavci Dimitrij Amon, Melita Kovač 
 
Dosežki po projektu  
V srednjih šolah je postavljeno pet info točk, ki pa smo jih premalo izkoriščali oziroma so 
bile posodabljale občasno, npr. ob koncertih. 
Tedensko in mesečno smo posodabljali spletne strani www.mc-velenje.si. 
 
Merilo Kazalci Realizacija/dejansko stanje 

Vsebinska ponudba na 
spletu 

Število vnosov mesečno 
in obisk na spletni strani 

Mesečni vnos – mesečni program 
in do tri vesti 

Število obiskov zadetki 50 dan 

Število objav na info 
točkah 

Število obhodov info točk Ni podatka 

 
8. Info Kunigunda – spletni časopis 
 
Program Center informacij - Info Kunigunda 
Čas izvajanja Kontinuirano skozi vse leto  
Vodja  Tina Felicijan 
Sodelavci Dimitrij Amon, Melita Kovač, prostovoljci MC, Marko 

Pritržnik  
 
Dosežki po projektu  
V letu 2009 smo nadaljevali z elektronskim časopisom INFO Kunigunda, saj se 
zavedamo pomena informiranja in sporočanja. V časopisu odpiramo različne teme, 
obveščamo mlade in širšo javnost  o dogodkih v Velenju in širše, preko e-pressa 
objavljajmo pomembna sporočila za javnost, v rubriki Kunigundina kava pa gostimo 
različne velenjske akterje, ali pa tudi širše. Časopis prejme vsak teden po elektronski  
pošti približno 500 prejemnikov.  
 
 
Merilo Kazalci Realizacija/dejansko stanje 

Vzpostavitev 
informacijske točke in 
komunikacija preko 
novih medijev 

Povečan obseg javnih 
točk in vzpostavitve novih 
točk (novi mediji) 

4 e točke (krmc, youtube, 
myspace, facebook 
napovednik.com) 
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9. Internet točka v MC Velenje 
 
Ime projekta  Internet točka v MC Velenje 
Čas izvajanja Letna raven 
Vodja  Dimitrij Amon 
Sodelavci  
 
Dosežki po projektu 
Mladinski center Velenje je po vsej svoji prostornini omrežen z WiFi omrežjem. V samem 
centru, natančneje v dnevni sobi informacij, smo postavili računalnik, ki je namenjen 
uporabnikom za dostop do internetnih vsebin. 
Zaradi vse večje uporabe prenosnih računalnikov pa je zaradi odprtega WiFi omrežja 
omogočena uporaba internetnih vsebin vsakemu. 
 
Merilo Kazalci Realizacija/dejansko stanje 

Javno dostopne točke  Število delovnih postaj 1 oz. ∞ 

 
10. Izdelava raziskovalne naloge na temo dnevni center  
 
Ime projekta  Izdelava raziskovalne naloge na temo dnevni center 
Čas izvajanja september 2008 – april 2009 
Vodja  Marko Pritržnik 
Sodelavci Vesna Vranješ, zaposleni v MC Velenje, učenci 9-razreda 

osnovne šole MPT 
 
Dosežki po projektu 
V mestni občini Velenje je zelo dobro razvito gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške 
doline, ki omogoča dvig znanja raziskovalne dejavnosti med mladimi. Mladinski center 
Velenje strmi k širjenju raziskovalne dejavnosti med mladimi. Želja MOV, Mladinskega 
centra Velenje in širše javnosti je, da bi se v urbanem okolju Velenja ustvaril dnevni 
center, ki bi bil namenjen mladi generaciji za preživljanje prostega časa, predvsem za 
učence 8. in 9. razreda. Učenci osnovne šole Mihe Pintarja Toleda in MC Velenje, so 
izvedli raziskavo, ki bi pokazala, kakšne so želje mladih glede te problematike. Anketa, ki 
je poglaviten del pri tej raziskavi, se je izvedla med vsemi učenci 8. in 9. razredov v 
MOV, tako bi pridobili edinstven pogled mladih o omenjeni problematiki. 
 
Merilo Kazalci Realizacija/dejansko 

stanje 
Izdelana raziskovalna 
naloga  

3 izvodi Raziskovalna naloga je 
dobila bronasto priznanje 
na državni ravni 
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III. IZOBRAŽEVALNI IN SOCIALNI PROGRAMI  
 
PROSTI ČAS MLADIH: “NAŠA PROFESIONALNA IN STROKOVNA SKRB.” 
Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje zagotavlja notranjo 
organizacijsko strukturno shemo, v obliki organizacije in družbene organiziranosti, ki se 
ob infrastrukturni in kadrovski podpori matične enote in državnih inštitucij na lokalnem, 
regionalnem in nacionalnem nivoju,  manifestira v obliki lokalnega oz. regionalnega 
mladinskega prostora. Ob demokratičnem sodelovanje mladinskih organizacij, 
strokovnjakov, partnerjev, zaposlenih, mentorjev, prostovoljcev, uporabnikov in 
obiskovalcev, ustvarja in predstavlja t.i. organom v komplementarnosti institucije, kot 
kulturno- sociološkega, socialno-preventivno-družbenega prostora in življenjskega okolja 
mladih. 
Programska enota Kunigunda, regionalni multimedijski center, je izvajala programe 
javnih podpornih storitev, multimedijskega in raziskovalnega laboratorija, kulturno 
umetniške produkcije in postprodukcije ter urejala spletni portal savinjske regije, 
omrežen v mrežo M3C. V letu 2009 je bila enota KRMC Kunigunda t.i. neformalni vodja 
koordinacije M3C, ki je preko obstoječih enot MMC v vzpostavila delavno platformo za 
nastanek interesnega združenja v obliko Zavoda M3C, kot pravno formalna oblika 
organizacije, kot zveze organizacij na področju multi- medijskih dejavnosti z vključitvijo 
regionalnih multi- medijskih centrov (enot) in nepridobitnih organizacij na področju 
multi- medijske dejavnosti v Sloveniji. 
V letošnjem letu se skupaj z dvanajstimi partnerskimi organizacijami v lokalni skupnosti 
vključujemo v projekte izbrane na Javnem razpisu s področja socialnih, državljanskih in 
kulturnih kompetenc za obdobje 2009-2012, Ministrstva za šolstvo in šport v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.  
Pridobljena evropska sredstva bodo namenjena aktivnostim, ki bodo potekale v mreži za 
razvoj Medkulturnega dialoga in razumevanja drugih kultur v projektu Mladi ambasadorji 
medkulturnega dialoga, Mladinskega centra dravinjske doline iz Slovenskih Konjic in 
mreži za Razvijanje socialnega kapitala mladih v projektu Omrežen.si & Omrežena.si, 
Društva mladinski ceh.   
Mladinsnki center Velenje je skupaj s Šolskim centrom Velenje in Mladinskim svetom 
Velenje tudi partner projektom na tretji mreži ESS, mreži za razvoj raziskovalne kulture 
mladih, Evropskega kulturnega tehnološkega centra Maribor v projektu Sm'ris. 
Model povezovanja organizacij ima osnovo v modelu konzorčnega partnerstva, ki širom 
države združuje 79 konzorcijskih partnerjev - mladinskih centrov, mladinskih organizacij 
in ostalih organizacij med temi tudi Slovenska znanstvena fundacija ter Institut Jožefa 
Stefana in 177 zunanjih partnerjev: občin, srednjih šol, osnovnih šol in ostalih 
organizacij; Centrov za socialno delo, Univerzi v Ljubljani in Mariboru, Skupnost občin 
Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje, British Councila, Društva Amnesty International, 
Informacijskega urad Sveta Evrope v RS 
 

1. Izobraževanja 2009 
 

NASLOV PROJEKT Izobraževanja 2009 
Čas, obdobje Januar – december 2009 
Vodja Mitja Gregorič 
Sodelavci: zunanji sodelavci  
 
Namen in cilji 
Posredovanje informacij ciljnim javnostmi v obliki sporočil javnostim s pomočjo 
Informativne pisarne Mladinskega centra Velenje. Priprava pisnih sporočil za info pisarno. 
Strokovna do izobrazba na področju socialnega varstva!  
Ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju .Strokovna kompetentnost za 
prihodnje razvojne programe zavoda in širjenje izobraževalnih dejavnosti. Odlična 
informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah: strokovnih javnosti, političnih javnosti, 
uporabnikov. 
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MERILO USPEŠNOSTI PROGRAMSKI SKLOP REALIZIRANE AKTIVNOSTI 
udeležba in  število 
udeležencev 

IZOBRAŽEVANJA ZA 
STROKOVNE DELAVCE 
(socialno varstvo)  

V sklopu PPMS so bila organiziran 
(3) tri izobraževanja  in strokovna 
ekskurzija v Zagreb. 

Komisija za izobraževanje in 
usposabljanje pri Socialni zbornici 
Slovenije je izdala Slep o 
verificiranju in točkovanju 
programa stalnega strokovnega 
usposabljanja, za leto 2008 in je v 
skladu z merili za točkovanje 
programov, točkovan z 2 točkama 

Izobraževanj se je 
udeležilo 20 strokovnih 
delavcev. 

S strani MC Velenje 3 
strokovni delavci in javni 
delavci. 

PROGRAMA IZVAJANJA 
DELAVNE PRAKSE ZA 
ŠTUDENTE   

 
 

30 ur izvajanja delavne prakse 
Avgust 2009 
 
 

Študentka FILOZOFSKA 
FAKULTETA (2. letnik; 
oddelek etnologija in 
kulturna antropologija) 

IZOBRAŽEVANJA 

PROSTOVOLJCEV 

 

Dodatno izobraževanje 
prostovoljcev  je potekalo od 20 – 
22.11.2009 v Elerjih.  

 

Izobraževanja se je 
udeležilo 21 prostovoljcev 
(iz Ljubljanskih ČMC-ji, 
Cone Fužine in Centr 
Most, MC Tržič, DC Šk. 
Loka, MC Velenje in 
Škrloveca Kranj, po 3-je 
iz vsakega programa) in 7 
spremljevalcev/strok. 
delavcev programov. 

4 udeleženci (prostovoljci) 
in mentor 

KOORDINACIJA PPMS 

 
Izvedeno je bilo 9 koordinacij v 
sklopu strokovnega odbora društva 
SPM- Društvo za razvoj 
skupnostnih programov za mlade, 
ki ima podeljen status društva v 
javnem interesu.  

 

POŠILJANJE SKUPIN NA 
IZOBRAŽEVANJA. 

UREJANJE INTERNETNIH 
VSEBIN 

(delavnica za člane PPMS) 

15.1.2009   

IZOBRAŽEVANJE PPMS NA 
PODROČJU IKT (informacijsko 
komunikacijskih tehnologij).  

Organizirano izobraževanje za 
urejanje spletne strani oz. sistema 
vnašanje podatkov v spletno stran 
www.ppms.si 

15 članov organizacij 
koordinacije PPMS 
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2. Koordinacija PPMS 
 

NASLOV PROJEKT Koordinacija PPMS 
Čas, obdobje Januar, december 2009 
Vodja Mitja Gregorič 
Sodelavci:  
 
 

Melita Kovač in zaposleni na programu javnih del, zunanji sodelavci, 
strokovni (zunanji) sodelavci na področju socialnega varstva. 

 
Namen in cilji 
Namen našega povezovanja je nadgradnja in dopolnitev naših programov s ciljem 
poenotenja načel preventivnega dela z mladimi, organiziranje skupnih akcij za mlade, 
medsebojno informiranje in omogočanje suporta, organiziranje skupnih izobraževanje in 
skupna promocija naših dejavnosti. Preventivni programi za mlade Slovenije- PPMS 
predstavlja delavno koordinacijo socialno, preventivnih programov za mlade, ki delujemo 
v sklopu strokovnega odbora društva SPM- Društvo za razvoj skupnostnih programov za 
mlade, ki ima podeljen status društva v javnem interesu, z namenom organiziranja 
skupnih izobraževanj, aktivnosti in promocije. 
1. povezovanje organizacij 
2. strokovna pomoč v programu dnevih dejavnosti Mladinskega centra Velenje 
3. skupne akcije 
4. skupna predstavitev dejavnosti na področju preventivnega dela z mladimi 
5. vključevanje mladih (prostovoljcev) v strokovno delo 
 

MERILO USPEŠNOSTI PROGRAMSKI SKLOP REALIZIRANE 
AKTIVNOSTI udeležba in  število 

udeležencev 
KOORDINACIJE 9 koordinacij PPMS V koordinaciji PPMS je 

vključenih (15) petnajst 
programov organizacijskih 
enot, Centrov za socialno 
delo, dnevnih programov 
mladinskih centrov ter 
Četrtnih mladinskih centrov 
iz Ljubljane, Škofje Loke, 
Medvod, Tržiča, Kranja in 
velenjski mladinski center. 

 SUPERVIZIJE Supervizor Bernard Stritih  

(2 strokovna srečanja) 

Supervizije se je udeležilo 20 
strokovnih delavcev PPMS. 

2 strokovna delavca s strani 
MC Velenje in javna delavka 

IZOBRAŽEVANJA ZA 
STROKOVNE DELAVCE 
(socialno varstvo)  

V sklopu PPMS so bila 
organiziran (3) tri 
izobraževanja  in strokovna 
ekskurzija v Zagreb. 

Komisija za izobraževanje 
in usposabljanje pri 
Socialni zbornici Slovenije 
je izdala Slep o 
verificiranju in točkovanju 
programa stalnega 
strokovnega usposabljanja, 
za leto 2008 in je v skladu 
z merili za točkovanje 
programov, točkovan z 2 

Izobraževanj se je udeležilo 
20 strokovnih delavcev. 

S strani MC Velenje 3 
strokovni delavci in javni 
delavci. 
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točkama 

SKUPNA AKCIJA Eden izmed ciljev PPMS-ja 
je tudi organiziranje 
skupnih akcij za naše 
otroke in mladostnike. V ta 
namen bomo od 25. do 27. 
junija 2009 organizirali 
pohod po Slovenski obali z 
naslovom “Mladi po poti 
zdravja in prijateljstva” 

 

UREJANJE INTERNETNIH 
VSEBIN 

(delavnica za člane PPMS) 

15.1.2009   

IZOBRAŽEVANJE PPMS NA 
PODROČJU IKT 
(informacijsko 
komunikacijskih 
tehnologij).  

Organizirano izobraževanje 
za urejanje spletne strani 
oz. sistema vnašanje 
podatkov v spletno stran 
www.ppms.si  

15 članov organizacij 
koordinacije PPMS 

 
 
3. Zavod RiSI – zavoda za reševanje problematike na področju revščine in 
socialne izključenosti. 
 
NASLOV PROJEKT Vzpostavitev mreže nevladnih organizacij na področju Revščine 

In Socialne Izključenosti.  
Delavni naslov: EAPN Slovenija 

Čas, obdobje Januar, december 2009 
Vodja Mitja Gregorič 
Sodelavci:  
 

CNVOS- Center za povezovanje nevladnih organizacij (g. Jože 
GORNIK), zainteresirane nevladne organizacije v Sloveniji.   

 
Namen in cilji: 
Na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in CNVOS (Centra nevladnih 
organizacij Slovenije) se bo Mladinski center Velenje s svojim predstavnikom, v okviru 
statuta SPM (Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade), ki je s predstavniki 
zainteresirane javnosti vključen v koordinacijo PPMS (Preventivnih programov za mlade 
Slovenije), vključil v mrežo slovenskih nevladnih organizacij oz. bo s svojim 
predstavnikom tvorec mreže nevladnih organizacij na področja revščine in socialne 
izključenost. Mitja Gregorič je na pobudo CNVOS-ja in zainteresiranih nevladnih 
organizacij, ki delujejo na področju sociale, zadolžen za organizacijo in tehnično 
implikacijo slovenske mrežo EAPN (European Anti Poverty Network), ki je del evropske 
EAPN (http://www.eapn.org/code/en/hp.asp)!  
Namen povezovanja sektorja nevladnega področja je nadgradnja in dopolnitev naših 
programov s ciljem poenotenja dela na sektorju socialnega varstva (prioriteta revščina in 
socialna izključenost).  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ppms.si/�
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MERILO USPEŠNOSTI PROGRAMSKI SKLOP REALIZIRANE AKTIVNOSTI 

udeležba in  število 
udeležencev 

KOORDINACIJE Mladinski center Velenje, 
se je kot so- ustanovitelji 
Zavoda RiSI – zavoda za 
reševanje problematike na 
področju revščine in 
socialne izključenosti, 
aktivno vključuje v delavno 
področju nacionalne 
socialne politike, kot del 
širše evropske mreže EAPN 
(EuropeAN anti poverty 
network), ki združuje 
nacionalne organizacije s 
področja celotne Evropske 
Unije.  Leto 2010 je 
evropsko leto revščine in 
socilane      izključenosti.  

8 koordinacij in 5 delavnih 
srečan 

STROKOVNA SREČANJA   Za Zvezo RiSI smo izvedli 
dva strokovna srečanja o 
upravnih postopkih, ki so 
potrebni za  

15 udeležencev 

UDELEŽBA NA EVROPSKIH 
SREČANJIH IN 
STROKOVNIH SEMINARJIH 

Udeležba na 2 evropskih 
srečanjih v obliki 
strokovnih seminarjev in 
delavnic, ki jih je 
organiziral  EAPN.  

Udeležba na 2 
mednarodnih srečanjih 
EAPN. 

4 udeleženci 

SKUPNA AKCIJA Prijava razpisa na MDDSZ.  

 
4. Kultura 2009 
 
NASLOV PROJEKT Kultura 2009 
Čas, obdobje Januar, december 2009 
Vodja Tehnična pomoč 
Sodelavci: 
 

Maja Hostnik, Siniša Hranjec, Sašo Misja, Davorin Štorgelj, Davorin 
Jelačić– Mrigo, Tomi Kukovica in ostali zunanji sodelavci. 

 
Namen in cilji: 
Vzpodbujanje posameznikov k tvorjenju novih gibanj in vključevanje.  
Vzpodbujanje posameznikov k vključevanju v civilno družbena gibanja. 
Vključevanje civilno družbenih gibanj v javno ponudbo programov v MC. 
 Pridobiti k sodelovanju neorganizirano mladino. 
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MERILO USPEŠNOSTI PROGRAMSKI SKLOP REALIZIRANE 
AKTIVNOSTI Tehnična pomoč 

(realizacija) 
HIP- HOP VEČERI Tehnična pomoč Realizacija projekta v okviru 

klubskih dejavnosti 
Mladinskega centra Velenje 
(predstavitveni program in 
video za THUG CONNECTION) 

TEHNO- ELEKTRO VEČERI Tehnična pomoč Realizacija oprema tehno 
večera na Festivalu Kunigunda 
(Društvo COGO, društvo 
Tehnologika, ....)  

PREDSTAVITEV 
PRODUKCIJ MLADIH 
NEUVELJAVLJENIH 
UMETNIKOV 

Tehnična pomoč pri 
realizaciji projekta THUG 
CONNECTION!   

 

Idejno je video in 
kompilacijski plošček 
nastal za jubilej ob 50 
letnici mesta Velenje. 
Vsebinsko je glasbena 
produkcija in video t.i. oda 
mestu je odraz trenutnih, 
socialno-ekonomskih 
razmer v mestu. 

 

Prijava projekta na razpis  za 
sofinanciranje mladinske 
projektne aktivnosti v letu 
2009 (MSV). 

 

FESTIVAL MLADIH KULTUR 
KUNIGUNDA  

 

Tehnična pomoč Tehnična prijava projekta, 
razpisi, natečaji, programski 
vikend in pomoč pri realizaciji.  

FESTIVAL DMK Dnevi 
mladih in kulture  

Tehnična pomoč Tehnična prijava projekta, 
razpisi, natečaji, programski 
vikend in pomoč pri realizaciji. 

 
5. Poletje na kotalkališču 9002 
 
NASLOV PROJEKT POLETJE NA KOTALKALIŠČU 9002 

 
Čas, obdobje Poletje 2009 (julij, avgust) 
Vodja Mitja Gregorič 
Sodelavci:  
 

Katja Geršak, Emil Špegel, Ira Preininger, Javni delavci v programu 
in prostovoljci. 

Namen in cilji: 
Projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU 9002 je nastal kot pilotski projekt Športne zveze 
Velenje, ŠRZ Rdeče dvorane Velenje in Mestne občine Velenje in je model dobrega 
sodelovanja lokalnih organizacij, ki poteka v sklopu dodatne ponudbe prostočasnih 
aktivnosti v času poletnih počitnic, ki jih izvaja Mladinski (dnevni) center Velenje. 
 
Osnovni namen je mladim v Velenju ponuditi obstoječ prostor s primerno infrastrukturo, 
ki bo mladim ponudil konkreten, moderen in atraktiven vsebinski program. 

1. Oživitev velenjskega kotalkališča in infrastrukture ob njem. 
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2. Ponuditi mladim zanimive, atraktivne, moderne športe (poulična košarka, frizbi, 
hokej na rolerjih). 

3. Predstavitev športov in znanih športnikov in njihova promocija  
4. Mentorsko usposabljajo mladih organizatorjev pri organizaciji prireditev 

(organizacija treh močnejših turnirjev košarke). 
Razvijanje prostovoljnega dela mladostnikov in s tem krepitev njihove samozavesti in 
pripadnosti lokalni skupnosti. 

MERILO USPEŠNOSTI PROGRAMSKI SKLOP REALIZIRANE 
AKTIVNOSTI  

Pripravljalne aktivnosti v 
projektu, koordinacija, 
iskanje sponzorjev in 
donatorjev je potekalo že 
mesec dni pred projektom. 

Pomoč prostovoljcev PRIPRAVE  

Projekt je bil promoviran 
po vseh osnovnih in 
srednjih šolah v ožji in širši 
lokalni skupnosti (Velenje, 
Šoštanj, Šmartno ob Paki). 

www.tv1.si  

IZVEDBA PROGRAMA 
Program aktivnosti se je 
začel izvajati ob konec 
meseca junija (začetek 
poletnih počitnic) in se je 
izvajal vsak dan v tednu 
(od ponedeljka do petka). 

Enkrat tedensko izvedene 
delavnice na področju 
socialne preventive, 
ekologije, družbovanja, za 
dvig lastnih kulturnih, 
jezikovnih, političnih, 
družbenih in religioznih 
vrednot ter predstav (kot 
prilogo glej koledar 
prireditev v MO Velenje). 

5 delavnic 

40 udeležencev skozi 
program 

Športne dejavnosti v 
programu 

Enkrat tedensko izvedene 
delavnice na področju 
športnih aktivnosti 

5 delavnic 

40 udeležencev skozi 
program 

Športno tekmovanje Košarkarski turnir trojk, 1. 
ODPRTO ŠPORTNO 
PRVENSTVO KUNIGUNDA 
9002, bo potekalo v petek, 
21.8.2009 ob 17. uri na 
Kotalkališču Velenje, kot 
zaključna prireditev v 
okviru projekta POLETJE 
NA KOTALKALIŠČU 9002 in 
hkrati otvoritvena 
prireditev 12. FESTIVALA 
MLADINSKIH KULTUR 
KUNIGUNDA 2009. 

8 ekip 

40 udeležencev 

70 gledalcev 

 
 
6. Omrežen.si/omrežena.si 
 
NASLOV PROJEKT Omrežen.si/omrežena.si 
Čas, obdobje Maj 2009 – leto 2012 
Vodja Mitja Gregorič 
Sodelavci Zaposleni v MC Velenje in zunanji sodelavci 

http://www.tv1.si/�
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Omrežen.si & Omrežena.si je projekt, ki mladim omogoča dvigovanje socialnega kapitala. 
Socialni kapital je vir, ki posameznikom in skupinam omogoča doseganje osebnih ciljev 
na podlagi medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Je mreža osebnih, ekonomskih in 
profesionalnih odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja. 
Za socialni kapital je pomemben celostni razvoj mladega človeka, zato bomo razvili  
sistem zgodnjega načrtovanja in oblikovanja lastne učno-poklicne kariere. V projektu bo 
sodelovalo več kot 300 mladih (tudi mladih z manj priložnostmi), ki bodo z delom v 
manjših skupinah,  medvrstniškim učenjem in povezovanjem s potencialnimi delodajalci 
dvigovali svoj socialni kapital. Za pomoč mladim pri tem bomo usposobili sodelujoče 
mladinske delavce, pripravili spletne aplikacije (internetno stran, elektronske učilnice, 
orodja za beleženje socialnega kapitala) ter se povezali s različnimi organizacijami po 
Sloveniji, ki lahko mladim pri višanju socialnega kapitala kakorkoli pripomorejo. 
V izvajanje projekta je že vključenih 18 mladinskih organizacij, ki vsaka s svojim 
strokovnim znanjem prispevajo svoj del h kakovosti projekta. 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo 
za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: "Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
sistema izobraževanja in usposabljanja«. 
 
Merila Kazalci Realizacija/dejansko 

stanje 
Prijava na projekt uspešnost Da 
Aktivno delovanje na 
projektu 

Projekti mc Velenje 3 

Vključenih v projekt Število mladih  50 
 
 
7. Aktivna vloga v LAS 
 
Projekt / program LAS 
Čas izvajanja Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja  Marko Pritržnik  
Sodelavci Mitja Gregorič 
 
Dosežki po projektih 
Lokalna akcijska skupina je združenje javnih interesentov za preprečevanje zlorabe drog 
v lokalnem okolju. Skozi leto 2009 smo sodelovali v projektih, ki jih je vodila LAS in se 
aktivno vključevali v dejavnosti. Tako smo v Mladinskem centru Velenje pripravili anketo 
s katero je MOV pokušala pridobiti informacije o uporabi drog v Velenju. Anketo smo tudi 
distribuirali med uporabniki in jo posredovali v analizo.  
 
 
IV. PROSTOVOLJNE AKTIVNOSTI 
 
1. IZOBRAŽEVANJA IN PROGRAMSKO DELO S PROSTOVOLJCI 
 
Program Prostovoljno delo 

 
Čas izvajanja Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja  Melita Kovač  
 
Dosežki po projektu: ali letu 2009 ja za prostovoljno skupino Mladinskega centra 
Velenje zelo uspešno leto. V skupini je 30 več ali manj rednih, aktivnih  prostovoljcev, ki 
so prisotni na akcijah in rednih sestankih. Sestanki prostovoljne skupine so vsakih 14 
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dni, po potrebi pa se dobimo tudi večkrat med tednom, predvsem takrat, ko pripravljamo 
akcije. 
 
Namen in cilj: sodelujemo s Šolskim centrom Velenje, Slovensko filantropijo, Šaleškim 
študentskim klubom in ostalimi mladinskimi organizacijami. Namen je aktivna 
participacija mladih, in možnost narediti nekaj več za mlade in za lokalno skupnost. 
 
Merilo Kazalci Realizacija/dejansko stanje 

Izobraževanje za mlade 
prostovoljce 

Število izobraževanj 2 

Aktivnosti Dejansko izpeljane akcije 10 

 
 
2. PROSTOVOLJNA DELOVNA BRIGADA: Udarimo še enkrat-1959; gremo se 
ušvicat 2009 
 
Program  
Čas izvajanja 23.7. – 26.7.2009 
Vodja  Dimitrij Amon 
Sodelavci prostovoljci,... 
 
Ob pripravi aktivnosti ob praznovanju 50. Obletnice Mestne občine  Velenje je na pobudo 
Petra Grozdnika-Pech-a prišla na dan ideja o obnovi zaraščenega letnega kina ob 
Škalskem jezeru. Mladi smo takoj prevzeli pobudo in se odločili izvesti (v Velenju tako 
znano in uadrno) prostovoljno delovno brigado.  
Ob dobri pripravi in veliki medijski kampanji, ki je dokazala, da je duh prosotovoljsva v 
Velenju doma le še v mislih smo se kljub vsemu odločili, da brigado izpeljemo. Da ne 
bomo komu naredili krivice, brigadi sta se pridružila dva stara brigadirja, ki sta na 
podobnih akcijah že vihala rokave.  
Za mladoi moč pa smo se morali obrniti na prostovoljce Mladinskega centra Velenje. Ti 
so ponovno pokazali, dobro delo in druženje odtehta ves denar in napore. Tako se je 
dober glas o naši brigadi razširil v sam center Velenje in naenkrat so bili v letnem kinu 
uporabniki Mladinskega centra Velenje, članice in člani Šaleškega študentskega kluba in 
celo naključni mimoidoči.  
Ponovno smo dokazali, da  se z trdim delom in skupinskim delom lahko doseže veliko. 
Tako smo v prvem dnevu odstranili vso rastje in podrastje. V naslednjem dnevu so bile 
na vrsti stopnice (amfiteater). Ta nam je vzel več čas, kot smo predvidevali, saj so bile 
predstavnice nežnejšega spola mnenja, da na stopnicah je sme ostati niti kanček mahu. 
Med tem časom so druge predstavnice naredile erozijsko zaščito iz odpadnega drevja, ki 
se je in se še vedno lepo poda ambientu letnega kina. Ko smo fantje 'švicali full' z 
natovarjanjem peska in razporejanjem po prostoru so punce pripravile vip ložo za 
delavce. Ker smo dokazali, da mladi znamo in zmoremo stopiti skupaj smo zadnji dan 
opravljali še finese in dokončno uredili vip prosotr, lesena vrata in vse je bilo nared za 
županovo tiskovno konferenco na kateri so mlade brigadirke in brigadirji žareli od 
veselja in zadovoljstva. Žarek veselja in ganjenosti pa je bil viden tudi pri ostalih 
obiskovalcih letnega kina. 
Mladi smo ambient letnega kina vzeli za svojega. Tako je še danes, več kot pol leta po 
njegovem ponovnem odprtju čist in urejen. Mladi ga veliko uporabljajo a pazijo na red in 
čistočo, saj so tukaj pustili kar nekaj prelitega znoja.  
Da prostor nebi zamrl smo z minimalnimi finančnimi vložki (in prijatelji projekta, kot so: 
Mestna občina Velenje in Festival Velenje) pripravili še več projekcij in sicer prvo  
projekcijo (ob otvoritvi) velenjskega multimedijskega umetnika House Mouse z naslovom 
»ReVizija mesta priložnosti«. To je bilo 6. avgusta 2009, ta dan pa smo zaključili že z 
ogledom eksperimentalnega filma »Der lauf der dinge«. Naslednja projekcija je bila v 
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sklopu 12. festivala mladih kultur Kunigunda, kjer smo predvajali film lastne produkcije, 
Ukrivljanje prihodnosti. Prav tako v sklopu omenjenega festivala pa smo v letnem kinu 
pripravili še 18 urni praty elektronske glasbe. Tudi po tem dogodku je letni kino ostal 
urejen in pričakuje nove obiskovalce takoj, ko sneg skopni.  
 
 
Merila Kazalci Realizacija/dejansko 

stanje 
Delo na brigadi Število udeležencev 75 
Delo na brigadi Število opravljenih ur Preko udarniških 1500 ur 
Medijske objave Število medijskih objav ob 

dogodku 
Preko 50 

 
V. MULTIMEDIJSKA DEJAVNOST 
 
1. KUNIGUNDA – regionalni multimedijski center  
 
Program KUNIGUNDA – regionalni multimedijski center 
Čas izvajanja Letna dejavnost  
Vodja  Dimitrij Amon 
Sodelavci Stojan Knežević, Gorana Vuković, Andraž Jerič, Aleksandar 

Gačić, Primož Čas 
 
 
Prostor Kunigunde-regionalnega multimedijskega centra (KRMC) je programska enota 
Mladinskega centra Velenje, ki se nahaja na dislocirani enoti Prešernova 8. Odlična 
lokacija sredi mesta daje prostoru dodatni pomen. Tako so javno dostopne točke, kakor 
pravimo računalnikom namenjenim za dostop do interneta, polno zaseden v 
dopoldanskem času z dijaki ŠCV, v popoldanskem času pa z ostalimi obiskovalci.  
KRMC tako ponuja petih vsebinskih sklopih – javno dostopna točka, ki je bila odprta 10 
ur dnevno, raziskovalni in multimedijski laboratorij, ki sta eksperimentirala na svojih 
področjih, mreženje in delovanje regionalnega spletnega portala kunigunda.org, ki je 
predstavlja osnovni vir osrednjega slovenskega portala kulturnik.si ter podpora 
kulturnoumetniškim subjektom iz regije in njihovim produktom. Poleg naštetega pe še 
brezplačno gostovanje na strežniku KRMC za omenjene kulturne ustvarjalce.  
Z svojo (že skoraj zastarelo) opremo je v KRMC moč izvajati delavnice, seminarje, 
srečanja, posvete, izobraževanja in kvalitetne produkte in postprodukcije.  
Odlična lokacija KRMC nam služi kot zelo obiskana info točka, tako mladim ponujamo 
dnevno sveže novice o dogajanju v Velenju. Te informacije lahko mladi dobivajo preko 
spletnega portala kunigunda.org, plakatov in letakov ter z spremljanjem TV info, kateri 
je namenjen zunanji uporabi. TV-ji so namreč zloženi v vrsto in na njih se vrti program 
dogajanja v mestu, za mlade. 
Dijaki ŠCV naše JDT uporabljajo za pridobivanje znanja o programu Cobis, katere v 
sklopu pouka ŠCV izvajajo knjižničarke s katerimi si del prostorov tudi delimo.  
V prostorih KRMC pa smo v letu 2009 izvedli še vrsto predavanj, seminarjev, srečanj, 
sestankov, tiskovnih konferenc, računalniških koržkov in... 
V letu 2009 smo bili uspešni na razpisu Mestne občine Velenje za opravljanje video 
prenosa v živo preko interneta, sej mestnega sveta. Sam prenos smo bolj ali manj 
uspešno izvajali skozi vse leto 2009. 
V letu 2009 je Kunigunda-regionalni mulltimedijski center vodila mreža M3C (mreža 
multimedijskih centrov Slovenije). Pod našo taktriko je nastal prvi festival z naslovom 
M3C fest, ki se je odvijal v mescu oktobru v Celjskem mladinskem centru.  
Gre za slovenski mrežni program za vzpodbujanje intermedijskih kulturnoumetniških 
praks. Izvajamo vzporedne aktivnosti, ki omogočajo številne programe izobraževanj in 
drugih računalniških praks. 
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Merila Kazalci Realizacija/dejansko 
stanje 

Organizacija izobraževanj Število izobraževanj in število 
udeležencev 

30 

Multimedijska 
produkcija/postprodukcija 

Število produktov 30 

Razviti mediji  Število medijev in ogledov 75 
Vsebina na strežniku 
KRMC 

Zasedenost prostora in  
obisk 

80 GB  
250 ogledov/dnevno 

 
2. SNEMANJE FILMA: Ukrivljanje prihodnosti 
 
Program KUNIGUNDA – regionalni multimedijski center 
Čas izvajanja april – avgust 2009 
Vodja  Dimitrij Amon, Adnraž Jerič 
Sodelavci Nina Tratnik, Simon Penšek, Alenja Pivko- Kneževič, 

Aleksandar Gačić, Dalibor Lukić, Davorin Štorgelj, Jan 
Majhen, Barbara Košmerl, Jerca Jerič, Luka Tišler, Matevž 
Čas 

 
V mesecu januarju 2009 se je v KRMC oglasil Andraž Jerič, že znana filmski ustvarjalec. 
Prav tako je v KRMC že delal na večih projektih. V mislih je imel novega, večjega, 
drugačnega, bolj ambicioznega.  
Predstavil je scenarij za film z naslovom Ukrivljanje prihodnosti. Predlgal je, da bi se 
projekta lotili skupaj. Po tehtnem premisleku in pripravi celtonega programa ter 
terminskega plana smo k projektu pristopili, kot producenti.  
V mesecu februarja se je izvedla vadicija, ki je poterkala v Mladinskem centrui Velenje. 
Tam smo dobili veliko igralcev in statistov. V mesecu marcu je bil čas za pripravo na 
projekt v smislu urejanja dovoljenj, dogovrov za plokacije snemanj, najem opreme,.... 
Že prvi vikend v mesecu aprilu pa je šlo zares. Snemalni vikendi so se pričeli. Tako vse, 
do sredine maja. Posnetih je bilo za 120 ur materiala. Opravljeno je bilo veliko 
prostovoljnih ur tako na snemanju, kot ob pripravi na snemalne vikende. 
Ob zaključku snemanja se je pravo delo šele pričelo. Montaža in obdelava zvoka. Vse od 
meseca maja, pa do začetka aprila sta Adnraž in Simon opravljala delo montaže in 
obdelave zvoka. Vse do 23. aprila, ko je bila premiera filma Ukrivljanje prihodnosti v 
Kinu Velenje.  
Film se je zaključil z izdelavo DVD-jev, ki so posneti v Soround 5.1 tehniki, navadni 
mono tehniki, z ANG in SLO podnapisi in izpuščenimi proziri iz filma. Poleg DVD-ja smo 
paketu dodali še glasbeni CD z avtorsko glasbo iz filma, ki jo je opremil Simon Penšek, 
pri delu pa mu je pomagala še Alenija Pivko Knežević. 
 
   
 
 
Merila Kazalci Realizacija/dejansko 

stanje 
Sodelojučih pri 
projektu/ekpia 

Število mladih v ekipi 25 

Statisti in igralci Število ljudi Preko udarniških 150 ur 
Opravljene ure ekipe 
in statistov 

Število brezplačnih ur Preko 5000 ur 

Zgoščenke Število kopij DVD-ja in CD-ja 250 kos 
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VI. KULTURNOUMETNIŠKA VLOGA 
 
1. Festival mladih kultur Kunigunda 
 
Projekt / program 12. festival mladih kultur Kunigunda – Mlado mesto 
Čas izvajanja Januar-junij (priprave) –od 21. avgust do 29. avgust 2009 

(izvedba festivala) 
Vodja  Dimitrij Amon 
Sodelavci Mitja Švener, Sašo Aleksander Misja, Marko Pritržnik, 

Gorazd Pan, Melita Kovač, Tina Felicijan, Stojan Kneževič, 
Gorana Vuković, Nina Mavec Krenker, Matevž Čas, Ivana 
Kovačevič, Hatice Hande Balkan, Uzrek/Ayse Damla, Jan 
Majhe, prostovoljci MC Velenje,... 

 
 
Dosežki po projektu 
Festival mladih kultur Kunigunda je v letu 2009 potekal v znamenju praznovanja 50. 
obletnice odprtje mestnega središča Velenje. Za ta namen smo festivalu nadeli ime 
'Mlado mesto'. Kot se za velike obletnice spodobi je bil program naravnan tako, da je bil 
vsak dogodek tako ali drugače povezan s tem praznovanjem oz. so bili dogodki tako ali 
drugače povezani z življenjem v mestu Velenje.  
 
V mesecu januarju smo pričeli z snovanjem programa, ki smo ga skoraj do potankosti 
razdelali na programskem vikendu v mesecu februarju. Člani organizacijskega odbora so 
dobili zadolži in tako smo program imeli v celoti pripravljen že v mesecu juliju 2009. 
Takrat smo pričeli z grobo medijsko kampanjo, ki se je izkazala za uspešno. Ni namreč 
bilo nikogar, ki nebi vedel, da se bo v Velenju 'dogajala' Kunigunda.  
 

Z izvedbo preko 60 dogodkov z glasbenega, gledališkega, galerijskega, ustvarjalnega, 
multimedijskega, športnega, plesnega in izobraževalnega področja je bilo vzpostavljeno 
partnersko sodelovanje med Mladinskim centrom in Mestno občino Velenje, javnosti in še 
posebej mladim in malo manj mladimi, ki so se naše dogodke obiskovali.  

 

12 Kunigundini presežki: Ponosni smo na nekaj novosti, ki smo jih uvedli. Tako smo 
prvi poizkusno izvedli radio, ki smo ga postavili na Titov trg, kjer smo vrteli glasbo 
dnevnih izvajalcev na večernih odrih, kostili goste ki so koncertirali in Velenje obveščali o 
tem kaj se na Kunigundai dogaja danes, jutri in ostale dni. Radio Velenje pa nam je v ta 
namen vsak dan za pol ured odstopil frekvenco, tako da smo iz terena oddajli v živo. 

V kinu Velenje in v letnem kinu smo premierno predstavili film Andraža Jeriča z naslovom 
Ukrivljanje prihodnosti, ki je nastal v produkciji Kunigunde-regionalnega multimedijskega 
centra Velenje. 

Na multimedijskem področju smo poleg filma sodelovali še z multimedijskim umetnikom 
Stanislavom Špeglom, ki ga večina pozna pod umetniškim imenom House Mouse. Podprli 
smo njegovo razstavo 'spomeniki-grafiti-sprava v galeriji Velenje, v petek pa smo kipe 
prestavili na Titov trg in z grafitarsko deideologizacijo soočili tovariša Rdečega in gospoda 
Črnega. 

18. urni perty elektronske glasbe se je pokazal za odlično izbiro tako lokacije letnega 
kina, kot tudi izvajalcev, saj se je zabave udeležilo preko 1000 mladih iz vse Slovanije. 

Na odru pred Mladinskim centrom pa smo lahko slišali ponovno obujene člane skupine 
Chateau in zaključni konccert odlične metal velenjske skupine Kaoz. V ta namen se so se 
jim na odru pridružili že skoraj pozabljani velenjski pankerji Krvava rosa. 
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Multikulkturno dopoldne na Cankarjevi na nato v predverju ccentra nova se je izkazalo za 
zadetek v polno. Mladi smo ponovno dokazali, da kultura ne pozna meja. Tako so skupaj 
zaplesali članice in čalni treh različnih kulturnih in narodnostnih skupnosti (Bošnjaško 
mladinsko kulturno društvo, ŠFD Koleda in Srbsko društvo dr. Mladen Stojanović) in bilo 
je veliko veselja, radosti in zadovoljstva.   

 

12. Kunigundini prireditveni prostori: Glavni prireditveni oder – pred Mladinskim 
centrom Velenje (ki se je izkazal za odlično lokacijo), letni kino (18 urni party elektronske 
glasbe), Titov trg, preverje Centra nova, Cankarjeva ulica, Mladinski center Velenje, atrij 
velenjskega gradu,... 
 
Kunigundini programski sklopi: likovna umetnost, multimedija, kreativne delavnice, 
glasba (mestna, ulična, grajska), ulično gledališče, ples, performance, ples, prostovoljne 
urbane akcije, urbana kultura, film,... 
 
Vključene organizacije: JSKD, Festival Velenje, društvo Špil, Mladinski svet Velenje, 
Šaleški študentski klub, Galerija Velenje, Muzej Velenje, Fotoklub Zrno, Kino Velenje, 
Bošnjaško mladinsko kulturno društvo, ŠFD Koleda, Srbsko društvo dr. Mladen 
Stojanović, Šolski center Velenje, Glasbena šola Velenje,... 
 
 
Program Merilo Realizacija/dejansko 

stanje 
Festivalsko dogajanje   Število dogodkov preko 60 

 
Festivalsko dogajanje   število udeleženih pri izvedbi 

dogodkov 
preko 30 mladih 

Festivalsko dogajanje Število obiskovalcev na 
festivalu 

Cca. 7500 na vseh 
dogodkih 

 
2. Koncertni cikel 

Program Koncertni cikel 

Čas izvajanja Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja  Marko Milešič Šerdoner, Matej Voglar, Darjan Jeličić, Mitja 

Švener, Davorin Štorgelj   
 

Dosežki po projektu 
Izvedba koncertov je potekala v sodelovanju z različnimi skupinami mladih – upoštevajoč 
njihove interese in zmogljivosti centra. Vključene so bile različne glasbene zvrsti in 
podzvrsti (rock, metal, reagge, etno, hip-hop ), nastopajoči pa so bile tako domače 
lokalne mlade skupine kot vidnejše slovenske in tuje skupine. Mladim smo s koncertnim 
dogajanjem popestrili konce tedna in jih seznanili z različnimi subkulturami. 

 
 
Program Merilo Realizacija/dejansko 

stanje 
Koncertni cikel Število obiskovalcev Povprečno 70 na 

dogodek 
Koncertni cikel Število dogodkov 25 
Promocija različnih kultur Število medijskih objav 60 
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3. Galerijska dejavnost 
 
Program Galerijski cikel 
Čas izvajanja Letna dejavnost 
Vodja  Urška Mazej,  Marko Milešič ŠErdoner 

 
Sodelavci  
 
Dosežki po projektu 
Galerijska dejavnost spada med ene temeljnih dejavnosti kulturnoumetniškega 
udejstvovanja mladih. Omogoča vstop mladim v svet galerij. Povabilu k razstavljanju se 
je odzvalo več posameznikov, organizirali smo 10 razstav. Pripravili smo tudi razstavo, ki 
je sledila pozivu mladih ustvarjalcev iz osnovnih šol, ki so ustvarjali na tematiko »mlado 
mesto«, saj je Velenje v letu 2009 praznovalo šele 50. roj dan. Predstavili smo različne 
likovne tehnike ter pristope. Posamezna razstava je bila na ogled 4 tedne, avtorjem smo 
omogočili oglaševanje in organizirali odprtje razstave. S tem smo spodbujali mlade h 
kreativnemu ustvarjanju, svojo noto pa smo dodali tudi k promociji umetnosti. Z 
otvoritvami smo pri mladih krepili umetnost kot pomembno družbeno vrednoto.  
 
Program Merilo Realizacija/dejansko 

stanje 

Kulturno umetniška produkcija 
Število razstav 10 

Promocija kulture kot načina 
življenja 

Število medijskih objav 20 

 
 
 
4. Klubski maraton 07 
 
ime projekta  Klubski maraton 
Čas izvajanja Oktober 2009 
Vodja  Siniša Hranjec, Marko Milešič Šerdoner 

 
Sodelavci Sašo Misja 
 
Dosežki po projektu 
Dogodek je tradicionalno potekal kot podpora akciji Radia študent. Odziv s strani publike 
je bil slabši od pričakovanega, podobna ocena je podana tudi na nacionalni ravni, od 
koder izhaja projekt. 
 
 
5. Podpora umetniškim projektom 
 
Program Podpora umetniškim projektom 
Čas izvajanja Vse leto 
Vodja  - 
Sodelavci Mitja Gregorič, Sašo Misja, Dimitrij Amon, Marko Pritržnik, 

Marko Milešič Šerdoner  
 
Dosežki po projektu 
 
Družbena odgovornost Mladinskega centra Velenje in utrjevanje poslovnih mrež  je eno 
od pomembnih poslanstev centra. Podpirati mladinske projekte od ideje do uresničitve 
oziroma motivirati posameznike in skupine k uresničitvi, pa naše vodilo in splošni interes. 
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Temu smo sledili v programu Podpora umetniškim projektom. Izpeljani so bili naslednji 
cilji: prisotnost v velenjskem kulturno umetniškem prostoru, krepitev poslovnih mrež, 
ustvarjanje novih poznanstev in graditev prepoznavnosti v regiji. 

   
 
 
Program - merilo kazalci Realizacija/dejansko 

stanje 
Kulturno umetniška podpora  
MC Velenje  

Število izvedenih projektov 5 

 
  
6. Frankofonsko gledališče 
 
ime projekta  Frankofonsko gledališče 
Čas izvajanja Oktober 2009-april 2010 (marec premiera) 
Vodja / Umetniški vodja  Alice Čop 
Dosežki po projektu 
Frankofonsko gledališče v Mladinskem centru Velenje deluje že peto leto. Mladi v 
francoskem jeziku nastopajo in sami organizirajo dogodke na odru. V letu 2009 so 
pripravili celovit dogodek s francosko poezijo, plesom in gledališčem. Skupina mladih 
Frankofonov je uspešna in tudi na tekmovanjih zasedal lepa mesta. Projekt izvajamo v 
sodelovanju s Šolskim centrom Velenje, gimazijo Velenje. Vaje ves čas potekajo v 
Mladinskem centru Velenje in sicer dvakrat tedensko po dve uri. S tem spodbujamo pri 
mladih formalno učenje v tujem jeziku, dajemo pa jim tudi priložnost sodelovanja pri 
ostalih projektih.  
 
 
 
Program Merilo Realizacija/dejansko 

stanje 

Kulturno izobraževalna 
funkcija 

Število predstav v 
francoskem jeziku  

3 

Ustvarjanje novih 
gledaliških produktov 

Število produkcij 1 

 
7. Mladinski gledališki abonma 
 
Program Mladinski gledališki abonma 
Čas izvajanja Oktober 2009 – junij 2010 
Vodja Marko Milešič Šerdoner 

 
Sodelavci  
 
Dosežki po projektu.  
V Velenju so mladi tretjič lahko kupili mladinki gledališki abonma. Mladinski gledališki 
abonma je pripravljen za mlade in ostalo publiko. Predstavlja gledališko umetnost, ki 
mlade pritegne in v kateri uživajo. V letu 2009 smo zaključili gledališki abonma sezone 
2008/2009 in ponudili novega za sezono 2009/2010. V zadnji sezoni so predvsem 
različna mladinska gledališča iz celotne Slovenije, ki na odru mladinskega centra Velenje 
predstavljajo različne dialekte slovenskega jezika. 
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Merila Kazalci Realizacija/dejansko 
stanje 

Gledališke predstave število 10 
Kupljen abonma število 30 
Obiskovalci Število okt.- dec. 150 
 
8. Razstavišče 360 
 
Projekt / program Razstavišče 360 
Čas izvajanja  
Vodja  Marko Pritržnik 
Sodelavci  
 
Dosežki po projektu 
V letu 2009 smo zaradi lokacije razstavišča predali razstavljanje v razstavišču Vrtcu 
Velenje. Vrtec Velenje izvaja različne razstave, ki jih pripravijo otroci iz vrtcev in so 
njihovi izdelki vidni javnosti. 
 
8. Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga 
 
NASLOV PROJEKT MAMD 
Čas, obdobje Maj 2009 – leto 2012 
Vodja Mitja Gregorič 
Sodelavci Zaposleni v MC Velenje in zunanji sodelavci 
 
Projekt Ambasadorji medkulturnega dialoga v štirih vsebinskih sklopih izvaja 23 
konzorcijskih partnerjev in 37 zunanjih partnerjev. Član konzorcija je tudi Mladinski 
center Velenje. 
Aktivnosti so usmerjene v mlade in njihovo razumevanje drugih kultur ter v celoti 
temeljijo na mladinski participaciji. Aktivnosti informiranja, usposabljanja mladih in 
spodbujanja dostopnosti kulture pa bodo zagotavljala razpršenost učinkov, kakovost 
celotne strukture in vsebine mreže. 
 
Merila Kazalci Realizacija/dejansko 

stanje 
Prijava na projekt uspešnost Da 
Aktivno vključevanje 
v projekt 

Vključenost v izvršni odbor in po 
akcijah 

Da  

Mladi v projektu Število mladih  50 
 
 
VII. RAZVEDRILNA DEJAVNOST 
 
1. Klubska dejavnost 
 
Program Klubska dejavnost 
Čas izvajanja Skozi vse leto 
Vodja  Marko Milešič Šerdoner 
Sodelavci Mitja Švener, Matej Voglar 
 
Dosežki po projektu 
Trend vzpona klubske dejavnosti se čuti tudi pri nas v Mladinskem centru Velenje. Vse 
več mladih ima željo po pripravljanju klubske scene. Na takšen način eksperimentirajo, 
delajo in ustvarjajo, ter se učijo. Na mesec smo organizirali po tri klubske večere in 
klubsko sceno z različno glasbo (reggae, hip hop, elektronska glasba), kar pomeni, da 
smo izvedli 24 dogodkov klubskih večerov. Poleg tega smo v klubske večere organizirali 
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tudi v tematskem sklopu vsi drugačni, vsi enakopravni in na temo medkulturnega 
dialoga.  
 
VII. AVDIO SLUŽBA 
 
Program Avdio služba 
Čas izvajanja Skozi vse leto 
Vodja  Sašo Aleksander Misja 
Sodelavci Klemen Klinc, Gorazd Pan, Mitja Švener 
 
 
Avdio služba za potrebe ozvočevanj in osvetljevanj javnih prireditev v 
Mestni občini Velenje se izvaja v okviru javnega zavoda Mladinski center Velenje od julija 
2006 dalje. 
Namen službe je servisirati tovrstne potrebe javnih zavodov in društev, ki delujejo v 
javnem interesu, skrbeti za razvoj dejavnosti, vzdrževati opremo ter svetovati pri 
investicijah povezanimi s to dejavnostjo. 
   
Poročilo o opravljenem delu v letu 2009 
 
Avdio služba je v letu 2009 delovala na 112-ih prireditvah za 14 organizatorjev. Bile so 
tudi prireditve, kjer smo opremo samo posojali, tako da je dejansko oprema bila 
uporabljena večkrat kot je zabeleženo. 
  
Vzdrževanje: v Domu kulture je vzpostavljen namenski prostor za skladiščenje avdio 
opreme,potrebno je izboljšati sistem za izposojo opreme.  
Investicije: pripravljen je načrt investicij in predlog za nakup avdio opreme za še bolj 
profesionalno izvedbo, potrebno je izboljšati svetlobni park. 
 
 
 

Opravljene avdio storitve 2009

MIC 1

ŠCV 2

Gorenje 1 Osnovna šola 
Gorica 1

Karitas 1

Mestna občina 
Šoštanj 1

POPV 1

Veteransko društvo 
Sever 2

MSV 6

Mc Velenje 36

MOV 17
Festival Velenje 41

Glasbena šola 
Velenje 2

Ššk 10

Mc Velenje 36
MOV 17
Festival Velenje 41
Glasbena šola Velenje 2
Ššk 10
MSV 6
ŠCV 2
Veteransko društvo Sever 2
POPV 1
MIC 1
Gorenje 1
Osnovna šola Gorica 1
Karitas 1
Mestna občina Šoštanj 1
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Tonski servis izvaja storitve: 
- predpriprave,  
- stiki z organizatorjem o potrebah,  
- stiki z izvajalcih o pričakovanjih, 
- prevoz, postavitev ozvočenja,  
- izvedba,  
- pospravljanje, odvoz opreme, skladiščenje. 

 
Kadri in financiranje 
Zaposlen je tonski tehnik Aleksander Saša Misja, sredstva za kritje 
stroškov dela zagotavlja Mestna občina Velenje v okviru proračunske 
postavke MC Velenje – plače.  
 
Ocena opravljenih delovnih ur 
Ocena mesečnih opravljenih ur na postavki avdio servis je 250 – 280 ur. 
Tonski tehnik opravi mesečno v povprečju 200 ur in nadur, ostale ure so 
v okviru podjemnih pogodb zunanjih sodelavcev. 
 
Ocena vrednosti opravljenih avdio in lučnih storitev 
Vzpostavljen je bil cenik servisa, po katerem smo naredili storitev za 
37.290,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
VIII. VKLJUČEVALNA DEJAVNOST  
 
Za doseganje ciljev in namena vključevalne funkcije smo se v letu 2009 partnersko 
povezali z Mladinskim svetom Velenje in Šaleškim študentskim klubom. S tem smo 
upravičili poslanstvo partnerskega povezovanja na področju mladinskih infrastruktur in 
vzpodbujanja posameznikov k tvorjenju novih gibanj in vključevanja mladih v mladinske 
civilnodružbene strukture. S tem pa dosegamo tudi vključevanje civilnodružbenih gibanj 
v javno ponudbo programov v Mladinskega centra Velenje. Uspešno smo z sorodnimi 
organizacijami, ki delujejo na področju mladine v Velenju uspeli dvigniti zavest mladih in 
jim predstaviti možnosti v aktivni participaciji in mladinskem delu.  
 
 
 

Organizator Število  Vrednost v 
€ 

MC Velenje 36 11.810,00  
Festival Velenje 41 13.360,00 
MOV 17 5.110,00 
ŠŠK 10 2.620,00 
MSV 6 870,00 
Glasbena šola  2 450,00 
ŠCV 2 570,00 
Veteransko društvo Sever 2 400,00 
POPV 1 350,00 
MIC 1 200,00 
Gorenje 1 450,00 
Mestna občina Šoštanj 1 200,00 
Osnovna šola Gorica 1 450,00 
Karitas 1 450,00 
skupaj 122 37.290,00 
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Kadri 

Stanje na dan 1. 1. 2009 

 Delovno mesto Trajanje pogodbe do 
1 direktor September 2012 
2 vodja marketinga – vodja 

programov 
 

3 Koordinator programov Nedoločen DČ 
4 Koordinator programov Nedoločen DČ – 

porodniška nadomeščanje 
do septembra 2009 

5 Koordinato programa  April 2010 
6 Tonski tehnik Nedoločen DČ 
 

Stanje na dan 1. 2. 2010 

 Delovno mesto Trajanje pogodbe do 
1 direktor September 2012 
2 vodja projektov – vodja 

programov 
Avgust 2010 

3 Koordinator programov Nedoločen DČ 
4 Koordinator programov September 2010 
5 Tonski tehnik Nedoločen  
6 Koordinator programa April 2010  

 

Potrebe 2010 

Sistemizacija novih delovnih mest 

 

Začetno stanje Končno stanje 

Delovno mesto  
Vodja mladinskega hotela Zaposlitev junij 2010 
Oskrbnik v mladinskem hotelu Zaposlitev 2011 
 

Varnost pri delu  

Začetno stanje Končno stanje 
V letu 2009 je predvidena opravljanje 
izpitov iz varstva pri delu za nove 
zaposlene in pogodbene delavce. 
 

realizirano 

 
Usmerjeni zdravniški pregledi 
 
Začetno stanje Končno stanje 
V letu 2009 so bili planirani zdravniški 
pregledi za novo zaposlene delavce 

Na zdravniški pregled so bili napoteni 4 
zaposleni. 
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Izobraževanje 

Začetno stanje Končno stanje 
V letu 2009 je predvideno strokovno 
izobraževanje iz prve pomoči in požarne 
varnosti za zaposlene.  

realizirano 

Zaposleni so si v letu 2009 izbrali 1 
izobraževanje po usmeritveni izbiri 

realizirano 

 
 
V. Material, orodja in oprema 

Obnove prostorov 
Mladinski center Velenje, Šaleška 3 
Začetno stanje Končno stanje 
Manjša prenova dvorane – barvanje, menjava 
poškodovanih akuterm plošč, namestitev ambientalne 
razsvetljave. Nujna manjša popravila wc-jev 

Realizirano 

 
Kunigunda, regionalni multimedijski center, Prešernova 8 
Začetno stanje Končno stanje 
Načrtovan prehod na optično povezavo realizirano 
Ureditev novega delovnega mesta  realizirano 

Orodje 

Začetno stanje Končno stanje 
Ni predvidena večja nabava orodij. Enako 

Oprema 

Začetno stanje Končno stanje 
Nakup prenosnega računalnika Ni bilo realizirano 

Programska oprema 

Začetno stanje Končno stanje 
Ni predviden večji dokup opreme.   Enako 

Predvidene prenove opreme 

Začetno stanje Končno stanje 
Ni predviden večji dokup opreme.   Enako 
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VI. Investicije in razvoj 

Dnevni center in mladinska prenočišča - Efenkova 61, Velenje 

Začetno stanje Končno stanje 
Vključevanje v gradbeni odbor in sodelovanje 
pri nadzoru gradnje 
 

Realizirano  
 

Začetek obnove prostorov dnevnega centra 
in mladinska prenočišča – Efenkova 61 
 

Realizirano 
 

 
 

Razvojna dejavnost 

Začetno stanje Končno stanje 
Partnerski razvoj regionalnih programov z 
nosilcem zavodom LU Velenje – Centri 
vseživljenjskega učenja in multimedijski 
centri – priprava dokumentacije in zbiranje 
podpore lokalnih skupnosti regije SAŠA, 
umeščanje tega programa v lokalne 
razvojne izvedbene akte. 

Idejna raven 

Razvoj dejavnosti izobraževanja za 
programe mladih. 

Realizirano 

Razvoj dejavnosti regionalnega 
mladinskega izobraževalnega središča. 

Idejna raven 

Razvoj dejavnosti logističnega centra za 
regionalna nizkocenovna prenočišča.  

Realizirano 
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