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MLADINSKI CENTER VELENJE
POROČILO O DELU V LETU 2011

Velenje, marec 2012

Uvod
Poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto 2011 zajema poročila o
dogajanju na posameznih področjih in dosežke. Poročilo se vsebinsko navezuje na dokument
Program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2011.
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 delu.
Programski del sestavljajo poročila posameznih vodij, ki jih je uskladil Janez Slivar, vodja
projektov in programa v MC Velenje.

Leto 2011 na kratko
Mladinski center Velenje
Glavna usmerjenost programov v letu 2011, je bilo spodbujanje prostovoljstva med mladimi.
Razlog temu je, da je bilo leto 2011 evropsko leto prostovoljstva. Programe mladinskega dela
smo usmerjali in urejali skupaj še z drugimi mladinskimi organizacijami v MOV (Mladinski
svet Velenje, Šaleški študentski klub…) in tako uspešno vzpostavili sistem dela, ki je lahko
primer dobre prakse dela na lokalnem nivoju. Mestna občine Velenje je nadaljevala dela pri
komisiji za mladinska vprašanja in preko sprejetega odloka o mladinskem delu izvedla razpisa
za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2010 in za mladinske programe pomemben
razpis za sledenje ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih 2010 -2015.
Mladinski hotel s seminarskimi prostori mladinskega centra Velenje, je v letu 2011 postal
izjemno prepoznaven in poslovanje se je v letu 2011 povečalo. Projekt, ki je delno
sofinanciran s strani evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013,
v letu 2011 in naprej prehaja v fazo aktivnega poročanja in preverjanja s strani sofinancerjev.
Tako smo med drugim v letu 2011 bili deležni revizijskega pregleda s strani MOV in
Ministrstva za finance, urada za nadzor proračuna RS.
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), izobraževanj (delo s
prostovoljci, neformalna učenja), sociale (popoldanski mladinski center), razvedrila (klubski
večeri), raziskovalna dejavnost (aktivna vključenost v raziskovalne projekte) 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 2011 smo uspešno nadaljevali izvajanje aktivnosti na dveh projektih, ki sta namenjena
dvigu kompetenc pri razvoju mladih in sta financirana iz evropskega socialnega sklada,
katerega posredniško telo je MŠŠ.
Del programov deluje tako lokalno kot mednarodno, tako smo v letu 2011 gostili v Velenju 4
mlade prostovoljce iz Latvije in Turčije so v sklopu projekta Evropske prostovoljne službe
(EVS) sodelovali v projektu, financiranem s strani zavoda Movit. Vsi prostovoljci, so svojim
projektom pridobivali nove izkušnje ter kompetence, v Mladinskem centru Velenje in med

mladimi v Velenju pa pustili svoj neizbrisan pečat in z aktivnostmi uveljavljali medkulturni
dialog v praksi.
Na produkcijskem delu bi poleg drugih aktivnosti izpostavili snemanje štirih video spotov za
lokalne glasbene skupine, katere neposredno izvajanje je prevzela Kunigunda regionalni
multimedijski center. Ta programska enota je skozi leto 2011 tudi izvajala programe javnih
podpornih storitev, multimedijskega in raziskovalnega laboratorija, kulturno umetniške
produkcije in postprodukcije ter urejala spletni portal.
Na področju prostovoljstva smo v letu 2011 izvajali različne aktivnosti, ki so vključevale
mlade in njihovo zavedanje po prostovoljstvu. Tako smo skupaj z Mladinskim svetom
Velenje pripravili in izvedli projekt Naj prostovoljec v MOV, kjer se je prvič javno izrazila
zahvala prostovoljcem za njihovo delo. V zimskem času pa so prostovoljci z dobrodelno
akcijo zbrali izjemno veliko nepokvarljivega blaga za humanitarne namene.
Velikega pomena za Mladinski center Velenje je v letu 2011 uveljavitev več projektov,
katerih producent je MC Velenje v programih Evropske prestolnice kulture 2012, med
katerimi najbolj izstopa Festival Kunigunda, ki je programsko in izvedbeno presegel vsa
pričakovanja.
Na področju socialno preventivnih aktivnosti pa smo v letu 2011 postavili temelje, da smo
lahko z začetkom leta 2012 zaposlili strokovno delavko z primerno socialno izobrazbo, kar je
bila večletna težnja v MC Velenje. Zaposlitev pa je financirana s strani ESS preko vzvoda
Socialne zbornice Slovenije na projektu »Spodbujanje iskalcev prve zaposlitve na področju
socialnega varstva – Pripravniki«.
Tonski servis mladinskega centra Velenje je tako več kot 100 javnih dogodkov, med drugimi
Pikin festival, glasbene abonmaje, proslave ter koncerte v Glasbeni šoli in Mladinskem centru
Velenje.
Mladinski center Velenje je v letu 2011, nadaljeval poslanstvo in ostal zavod s pestro
programsko in organizacijsko sliko, ki jasno sledi ciljem in svoj program prilagaja aktualnim
izzivom.
Marko Pritržnik, prof. direktor

Programi po vsebinah in programskih enotah
Javni zavod Mladinski center Velenje deluje na številnih področjih: servisi, razvoj,
informiranje in izobraževanje, sociala, kulturna in umetniška dejavnost, razvedrilo in
vključevanja, mednarodna dejavnost, multimedija, prostovoljne aktivnosti, mladinski
turizem,…
V celostni strukturi pa se vsebine delijo na 4 programske enote, ki so med sabo tudi
infrastrukturno ločene, a organizacijsko in programsko tesno povezane.
Mladinski hotel Velenje se prvenstveno naslanja na delovanje na področju mladinskega
turizma, programsko pa se izjemno navezuje na aktivnosti programske enote družba.
Mladinski center družba se nahaja tudi na lokaciji Efenkove 61a in se osredotoča na vsebine
kot so informiranje in izobraževanje, mednarodna dejavnost, sociala, prostovoljstvo v MC
Velenje…
Mladinski center kulturna in umetniška dejavnost podpira izrazne potrebe mladostnikov na
tem področju in zajema aktivnosti od ideje, načrtovanja, izvajanja in postprodukcij.
Programska enota kultura - eMCe plac je tradicionalno locirana na Šaleški cesti 3 v Rdeči
dvorani. 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.
Kunigunda–regionalni multimedijski center zagotavlja multimedijsko podporo vsem
programskim enotam in s tem dopolnjuje predvsem MC kulturo in MC družbo. KRMC pa
deluje tudi kot samostojna produkcijska enota na področju vizualnih umetnosti.

Skica 1.: Struktura programskih enot v Javnem zavodu Mladinski center Velenje.

POROČILO PROGRAMA PO SKLOPIH IN NOSILCIH
Informacijski in izobraževalni sklop oziroma dejavnosti
I. MEDNARODNA DEJAVNOST
Evropska prostovoljna služba: bodi prostovoljec
Ime projekta

Bodi prostovoljec

Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Prijava februar 2011 , izvedba junij 2010 – februar 2012
Metka Rupreht
Ira Preininger, Janez Slivar, Dimitrij Amon, zaposleni v MC
Velenje, zunanji sodelavci MC Velenje

Dosežki po projektu
Prostovoljci Ausma Viesmanne (iz Latvije, 9 mesecev EVS službe), Mustafa Sarioglu (iz Turčije, 3
mesece EVS službe), Ugur Sahbazogullari (iz Turčije, 3 mesece EVS službe) in Oktay Kara (iz
Turčije, 3 mesece EVS službe) so bili vključeni v vse sfere delovanja MC Velenje. Medsebojno smo
zaposleni, uporabniki popoldanskega MC, zunanji sodelavci in EVS prostovoljci izmenjavali izkušnje,
poglede na življenje in tako medsebojno spoznavali nove kulture, običaje ...
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 prostovoljce
skozi različne dejavnosti (delavnice, multimedija), popeljali k novemu odzivu lokalnega okolja,
sprejemanju drugačnosti in aktivne participacije. Prostovoljci so se vključevali na vsa področja
delovanja MC Velenje, predvsem na področje popoldanskega centra za mlade, kjer so s snovanjem in
izvedba ustvarjalnih delavnic na različne teme, predvsem po svojem zanimanju in glede na njihovo
kulturo popestrili program. Obiskovali večino dogodkov MC Velenje in partnerjev, najprej zaradi
lastne zainteresiranosti, nadalje pa so dogodke fotodokumentirali in opisovali v svojih blogih. Spoznali
so projektno delo, produkcijsko delo v sklopu KRMC, delovanje eMCe placa ...
Mednarodna multilateralna mladinska izmenjava
PROJEKT/NALOGA:
DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
UDELEŽBA:
STROŠKI (prihodki, odhodki):

Mednarodna mladinska izmenjava A.C.T.,
Topesti, Romunija
25. – 27.3.2011 – APV, 8. – 17.4.2011 –
Izmenjava A.C.T.
Janez Slivar
Marko Pritržnik, Melita Kovač, Luka
(Romunija), Irene (Italija), Magda (Poljska).
Prostovoljci, mladinske izmenjave.
5 udeležencev in mladinski vodja na
partnerja.
30% potnih stroškov za izmenjavo (naknadno
vračilo), prva noč na izmenjavi (pobot pri

KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?

naknadnem povračilu).
Težave pri izplačilu povračila stroškov s
strani gostiteljske organizacije.

OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Konec leta 2010 smo se priključili k projektu A.C.T. (Action and Commitment trough
Tolerance) – prijava na Youth in Action Romunija s 1. novembrom 2010. Z začetkom leta
2011 je zaradi odsotnosti Melite Kovač naloge za izpeljavo prevzel Janez Slivar in začel s
komunikacijo s partnerjem (organizatorjem) iz Romunije. Komunikacija je potekala predvsem
v smeri pošiljanja dokumentov, urejanja potnih zadev, pomoči in skupnega ustvarjanja
programa aktivnosti.
Predhodnega načrtovalnega obiska sem se udeležil na kraju same izmenjave, vodje smo se
med sabo spoznali, spoznali smo nastanitveni kompleks in vasico, kjer je izmenjava potekala,
dogovarjali zadeve glede prevozov in vračil plačila, dogovorili skupna pravila in časovnice,
ustvarjali program aktivnosti in si razdelili zadolžitve glede aktivnosti in vodenja delavnic.
Obiskali smo tudi muzeje, samostan in mesto Trgu Jiu, ki so bili vključeni tudi v kasnejši
program.
Izmenjave smo se udeležili: Janez Slivar, mladinski vodja, Maja Ovčar, Gašper Lipovšek,
Adnan Buljubašič, Tim Pušnik in Marinko Bokur.
V vasi Topesti, kamor smo prišli dan pred ostalimi smo bili deležni gostoljubja lastnikov
nastanitvenega kompleksa. Program aktivnosti je potekal v samem kompleksu in ob lepem
vremenu na dvorišču. Delavnice smo vodili in pripravljali skupaj, dolžnosti smo si razdelili, v
prostem času smo igrali nogomet, košarko, namizni tenis in biljard v in v neposredni bližini
nastanitvenega kompleksa. Program je v nadaljevanju.
Izmenjava je izpadla zelo pozitivno, skupina je bila zelo povezana in aktivna, udeleženci s
strani MC Velenje so se zelo lepo vključili v skupino, sodelovali, obnašanje je bilo zgledno,
vse je bilo OK.

PROJEKT/NALOGA:
Dan, na katerega se poročilo nanaša:
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI mc,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GLAERIJA,…):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Vmesna evalvacijska srečanja EVS
prostovoljcev

Maj, oktober 2011
Metka Rupreht
MO Velenje
Izobraževanje

Gostili smo dve vmesni EVS srečanji, kjer so bili prisotni prostovoljci, ki nastopajo v EVS službi po
Sloveniji. Organizator srečanj je Mladinski svet Slovenije. Srečanji sta se pri nas v Mladinskem hotelu
in z aktivnostmi v seminarskih prostorih odvijali med 9. in 13.5.2011 in med 24. in 28.10.2011.
Srečanj se je udeležilo okrog 20 ljudi.

Promocija programov MOVIT
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Promocija programov MOVIT
kontinuirano skozi vse leto
Ira Preininger
Janez Slivar, Metka Rupreht, Marko Pritržnik, Janko Urbanc,
Dimitrij Amon.

Dosežki po projektu:
Vodja programa in ostali sodelavci so se udeležili več izobraževanj na to temo, se spoznali z novostmi
in načini promocije s strani nacionalne agencije.
Pridobili smo brošure in zloženke novega programa, ki so na razpolago v info točkah Mladinskega
centra Velenje (MH Velenje, popoldanski center za mlade, KRMC, eMCe plac).
Javnost smo o možnostih tega programa informirali redno in skozi vse leto - Mladinska oddaja
frekvenca mladih, Naš čas, Moj radio, INFO Kunigunda, razne prireditve in sama pojavnost EVS
prostovoljcev in njihova dejavnost.
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.
Program

Merilo

1. Posredovanje informacij ciljnim javnostmi v obliki
sporočil javnostim s pomočjo Informativne pisarne
Mladinskega centra Velenje. Priprava pisnih sporočil za
info pisarno.
3. Udeležba na različnih izobraževanjih, posvetih
Nacionalne agencije Movit na Mladina.

Število medijskih
objav
Udeležba

Realizacija /
dejansko stanje
10

6

POVEZOVALNE AKTIVNOSTI v EVROPSKI UNIJI
Gre za aktivno vključevanje mladih 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.
Izobraževanja zaposlenih in drugih v programih EU
Projekt / program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci
Dosežki po projektu

Europian network of youth centers/ mreža ENYC
Kontinuirano skozi vse leto
Marko Pritržnik, Metka Rupreht
Dejan Požegar

Z odprtjem mladinskega hotela 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 2011 smo nadalje poskušali z
vključitvijo v čim več mrež, kar nam je tudi uspevalo. Mladinski hotel je včlanjen v Youth hosteling
international (YHI), Hostelworld, Visit Slovenia. Z včlanitvijo v hostelwold.com smo vključeni v
preko 50 partnerskih portalov, kjer so mogoče rezervacije in pridobivanje informacij (tudi Lonely
Planet – spletni portal). V letu 2011 smo zabeležili okrog 100 povpraševanj za nočitve preko teh
portalov.
Evropski mladinski izobraževalni center
Mreženje v okviru Evrope znanj
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Mreženje v okviru Evrope znanj
Kontinuirano skozi vse leto
Marko Pritržnik
Dimitrij Amon

Dosežki po projektu
Mladinski center Velenje se želi umestiti v evropski zemljevid destinacij kot center za izvajanje
mladinskih izobraževanj. V tem kontekstu smo tudi v letu 2011 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. Sodelovali smo v mreži European
Network of Youth Centres - ENYC.
Sami smo se izobraževali na domačih seminarjih s področja mladinskega dela (menedžment
mladinskih organizacij, medkulturni dialog, mladinski voditelj, timsko delo).
Skozi ta združevanja je bilo olajšano tudi vzpostavljanje Mladinskega centra na novi lokaciji in odprtje
novega mladinskega hotela.
II. INFORMIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE
Servisiranje INFO točke CIPS
Projekt / program
Čas izvajanja
Vodja

INFO točke CIPS
Kontinuirano skozi vse leto
Ira Preininger, Jasmina Imširović

Dosežki po projektu: info točko smo v letu 2011 redno dopolnjevali in posodabljali (zbiranje in
objavljanje relevantnih informacij, tudi spletna stran). 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. Opazen je bil porast uporabnikov v letu
2011.
Namen in cilj: Namen cilj info točke CIPS, je predvsem informirati mlade o njihovih možnostih
zaposlitve.

Tedensko obnavljanje INFO točk in spleta mc-velenje.si
Ime projekta
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

INFO točke in splet www.mc-velenje.si
Kontinuirano skozi vse leto
Janez Slivar
Dimitrij Amon, Janko Urban, programski sodelavci.

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 in ostalih dogodkih.
Tedensko smo posodabljali spletne strani www.mc-velenje.si, www.emceplac.si, www.kunigunda.si,
www.kunigunda.org .
Merilo

Kazalci

Realizacija/dejansko stanje

Vsebinska ponudba na
spletu

Število vnosov mesečno in
obisk na spletni strani

Sprotno ažuriranje s programom.

Info Kunigunda – spletni časopis
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Center informacij - Info Kunigunda
Kontinuirano skozi vse leto
Tina Felicijan
Dimitrij Amon, Nastja Stropnik Navršnik, prostovoljci MC, Marko
Pritržnik, ŠŠK

Dosežki po projektu
V letu 2011 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
Kunigundinia kava pa gostimo različne velenjske akterje, ali pa tudi širše. Časopis prejme vsak mesec
po elektronski pošti približno 500 prejemnikov. V letu 2011 so izšle tudi tri tiskane verzije INFO
Kunigunde. S Šaleškim študentskim klubom smo dosegli dogovor o skupnih izdajah INFO Kunigunde
in e-skovika.
Merilo

Kazalci

Vzpostavitev informacijske Povečan obseg javnih točk in
točke in komunikacija
vzpostavitve novih točk (novi
preko novih medijev
mediji)

Realizacija/dejansko stanje
4 e točke (krmc, youtube, myspace,
facebook napovednik.com)

TV info
Čas opravljanja naloge:
PROJEKT/NALOGA:
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

Skozi vse leto
TV info
Dimitrij Amon
Mitja Švener, Janko Urbanc, Matej Voglar,
zunanji sodelavci in prostovoljci.
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI mc, Multimedija,

POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL, Kunigunda-regionalni multimedijski center
GLAERIJA,…):
UDELEŽBA:
Dnevno vsaj 50
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo Na začetku leta so bile točke še v MC, kasneje so
se opustile (selitev na drugo lokacijo).
OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
Vsak mesec v začetku meseca pripravimo animacijo programa dogajanja skozi ves mesec na lokacijah
MC Velenje, KRMC, eMCe plac, projektih, ki jih pripravljajo ŠŠK, MSV in ostale mladinske
organizacije. Več TV sprejemnikov je povezanih med seboj in skupaj vrtijo program dogajanja.
TV info se je dobro prijel, saj so televizije postavljene v izložbeno okno KRMC, katerega dnevno vidi
preko 500 mladih, ki jim predstavlja glavno pot do šole. Manjša digitalna tablica je postavljena tudi na
pultu v KRMC, tako da so tisti, ki v KRMC urejajo svoje stvari, obveščeni o programu.
S tem projektom bomo nadaljevali in ga skozi čas razvijali ter umeščali inovativne pristope k
informiranju.
V eMC e placu smo za ta namen pridobili (ŠŠK) veliko LCD televizijo, postavljeno za točilni pult,
kjer je najbolj na očeh in se je ta vrsta informiranja zelo dobro prijela.
Internet točka v MC Velenje
Ime projekta
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Internet točka v MC Velenje
Letna raven
Dimitrij Amon
Zaposleni, zunanji sodelavci.

Dosežki po projektu
Mladinski center Velenje je v vseh prostorih delovanja omrežen z WiFi omrežjem (razen letni kino). V
KRMC in v popoldanskem centru za mlade so na voljo računalniki z dostopom do interneta za
brezplačno uporabo.
Zaradi vse večje uporabe prenosnih računalnikov pa je zaradi odprtega WiFi omrežja omogočena
uporaba internetnih vsebin vsakomur.
Merilo

Kazalci

Realizacija/dejansko stanje

Javno dostopne točke

Število delovnih postaj

1 oz. ∞

Izobraževanje na temo digitalnega oblikovanja zvoka
PROJEKT
VODJA
TRAJANJE
DEJAVNOST (opis)
NAMEN
CILJI

Usposabljanje,izobraževanje digitalnega oblikovanja zvoka
Aleksander Saša Misja
2 dni (15. In 16.3.2011)
Praktični prikaz ter usposabljanje digitalnega oblikovanja zvoka
Spoznavanje in uporaba z digitalne tehnologij pri izvedbi javnih prireditev,
koncertov.
Možnosti samostojnega dela pri produkcijsko zahtevnejših projektih.

POSEBNOSTI

Opremo je prinesel Danijel Bauman

SODELAVCI

Danijel Bauman

IZVEDBA:EMCE plac, Mc Velenje
AKTIVNOSTI
IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Prostor, tehnika Mc
Spoznavanje z mešalno mizo YAMAHA Danijel Bauman
Velenje
M7CL
Oblikovanje zvoka z mešalno mizo YAMAHA Danijel Bauman,Aleksander Prostor, tehnika Mc
Saša Misja
Velenje
M7CL
Primerjava med analognim in digitalnim Danijel Bauman,Aleksander Prostor, tehnika Mc
Saša Misja
Velenje
zvokom, snemanje prireditev.
100 eur (neto, avtorska pogodba) honorar za mentorja, potni stroški MariborSTROŠKI
Velenje-Maribor.
Prenočišče, topel obrok 2x
DODATNO
Oceni mentor Danijel Bauman in vodja projekta Aleksander Saša Misja
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA Po oceni mentorja bi potrebovali vsaj še 50 ur izobraževanja, da bi dosegli
zahtevano raven znanja za samostojno delo
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: možnosti participantov samostojnega dela pri produkcijsko
zahtevnejših projektih.
Projekta se je udeležilo 7 participantov, vsi so naredili vsaj eno produkcijo, v živo ozvočili bobne ter
vokale. Predlog je, da bi v bodoče potrebovali vsaj enkrat letno usposabljanje in spoznavanje z novimi
tehnologijami za lažje delo. Izobraževanje je bilo v celoti izpeljano, kot je bilo planirano in je ocenjeno
kot uspešno.
Dosežki po projektu
Program
Izobraževanje
Usposabljanje

Merilo uspešnosti
Samostojno oblikovanje zvoka
Samostojno oblikovanje zvoka

Realizacija/dejansko stanje
Realizirano
Realizirano

Naj prostovoljec/ka v Mestni občini Velenje
PROJEKT/NALOGA:
DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
UDELEŽBA:
STROŠKI (prihodki, odhodki):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Naj prostovoljec/ka v Mestni občini
Velenje
9.2.2011 objava javnega natečaja, 26.3.2011
prireditev in podelitev priznanj.
Marko Pritržnik in Dimitrij Amon
Zaposleni MC Velenje, MOV, zunanji
sodelavci.
Prostovoljci
20 prijav na javni natečaj, 150 obiskovalcev
zaključnega dogodka.
Skupaj cca 4.000 €

Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje so v 9. februarja

objavile javni natečaj za naziv NAJ prostovoljke/prostovoljci za leta 2010 v Mestni občini
Velenje, v dveh starostnih skupinah in sicer do 30. let in nad 30. let. Natečaj je potekal do 11.
marca 2011.
Na natečaj so se odzvala številna društva in posamezniki. Tako je na naslov Mladinskega
sveta prispelo ka 16. ovojnic, ki so vsebovala kar 20. prijav za naziv naj
prostovoljca/prostovoljke v MOV za leto 2010. Tako se v starostni skupini do 30. let za ta
laskavi naziv poteguje 6 kandidatov (ena kandidatka je bila tako pridna, da so jo predlagale tri
različne organizacije). V starostni skupini nad 30. let pa 11. prijav. Ena prijava je izven
ocenjevalne konkurence a bo prav tako (v starostni skupini nad 30. let povabljena na oder in
prejela priznanje).
Strokovna komisija (po mnenju strokovne komisije nas nebi imenovala, drugače pa v sestavi:
Dimitrij Amon – pobudnik projekta, Marko Pritržnik - direktor MC Velenje, Andreja Katič –
direktorica občinske uprave MOV, Srečko Korošec – podžupan MOV in koordinator projekta
'dan za spremembe' in Alenka Čas – dolgoletna vodja prostovoljcev ŠCV, ki pa zaradi
neodložljivih družinskih obveznosti ni sodelovala) je ocenjevala naslednja področja dela
prostovoljk in prostovoljcev: rezultati njihovega dela, njihove odgovornosti, trajanje
prostovoljskega dela, samostojnost in samoiniciativnost, aktivna participacija pri delu, vpliv
prostovoljskega dela oz. projektov na širjenje prostovoljstva.
Dobitnica naslova Naj prostovoljka v MOV v kategoriji do 30 let je postala dijakinja Šolskega
centra Velenje gdč. Maja Ovčar, dobitnik naslova Naj prostovoljec v MOV v kategoriji nad
30 let pa je postal g. Drago Kolar.
Vsi kandidati, so v trajen spomin dobili tudi video posnetek prireditve v HD tehniki na DVD
mediju in tako lahko trajno zadržijo spomin na javno izpostavitev njihovega prostovoljnega
dela v MOV.
Projekt Naj prostovoljec v MOV je bil sprejet in izveden izjemno med prostovoljci in med
splošno javnostjo. Že s prijavami smo organizatorji bili izjemno zadovoljni, saj se je poleg
nam znanih prostovoljcev prijavilo večje število le takšnih za katere sami nismo vedeli
njihovega obsega in dela na področju prostovoljstva. Z gotovostjo trdimo, da se je z akcijo
Naj prostovoljec v MOV leta 2010 doseglo prav vse cilje, ki smo si jih zadali ob prijavi
projekta.
S tovrstnim projektom smo med prebivalci MOV in širše okolice izvedli izjemno promocijo
prostovoljnega dela in približali prostovoljstvo širši javnosti. Preko javne prireditve je bilo
moč izpostaviti posamezne prostovoljce osebno in javnosti predstaviti njihovo prostovoljno
udejstvovanje.
Prostovoljno delo je po sami definiciji težko nagrajeno, s tem projektom in z izvedeno
prireditvijo, smo lahko nagradili ne samo »naj« prostovoljce v MOV, ampak vse ki so se
prijavili na natečaj, sam menimo, da je največja nagrada za vsakega sodelujočega bila
prepoznavanje njihovega dela s strani organizacija ali posameznika, ki jih je predlagala za
naziv »naj prostovoljec« v MOV.

III. IZOBRAŽEVALNI IN SOCIALNI PROGRAMI
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.
Mladinski 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
Popoldanski Mladinski center
tm
NASLOV Dnevni mladinski center Velenje- INKUBUS .
PROGRAMA:

IZVAJALEC Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje
PROGRAMA: Mitja Gregorič
NASLOV IZVAJALCA: Efenkova cesta 61 a, P.P. 191, SI-3320 Velenje.
TELEFON 03/898 19 22 , 031 844 153
IZVAJALCA:
ELEKTRONSKI mitja.gregoric@mc-velenje.si ; simbioza.mg@gmail.com
NASLOV:

PROJEKTI V OKVIRU OPERATIVNIH PROGRAMOV EVROPSKIH SOCIALNIH
SKLADOV
Dejavnosti in program dnevnega centra dopolnjuje tudi aktivnost dveh mrež; mreže za razvoj
Medkulturnega dialoga in razumevanja drugih kultur v projektu »Mladi ambasadorji
medkulturnega dialoga«, nosilca Mladinskega centra dravinjske doline iz Slovenskih Konjic in
mreže za Razvijanje socialnega kapitala mladih v projektu »Omrežen.si & Omrežena.si«, Društva
mladinski ceh iz Ljubljana, kjer bodo mentorji in strokovni delavci (vključena so 4 mentorji), preko
sklopov izobraževanj za mentorje, pridobili verificirane certificate izvajanja področnih vsebin.
Projekta sta bila izbrana 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.
Mladinski center Velenje se skupaj s Šolskim centrom Velenje, Mladinskim svetom Velenje in 12
deležnimi organizacijami iz šaleške doline, vključuje v operacije, ki jih sofinancira Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.
KOT PARTNER:





mreža za razvoj Medkulturnega dialoga in razumevanja drugih kultur, nosilec Mladinski
center dravinjske doline iz Slovenskih Konjic, v projektu »Mladi ambasadorji
medkulturnega dialoga«,
mreža za Razvijanje socialnega kapitala mladih, nosilec Društvo mladinski ceh iz
Ljubljane, v projektu »Omrežen.si & Omrežena.si«.

KOT DELEŽNIK:
 mreža za Razvoj raziskovalne kulture mladih, nosilec Evropski kulturni tehnološki center
Maribor v projektu »Sm'ris«,
 mreža za Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik, nosilec Mladinski svet
Ajdovščina, v projektu »Mladi odpiramo prostor«.

DRUŽBENE PRIREDITVE v OKVIRU OP ESS:
PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU ROMOV 2011: »RAZLIKE NAS BOGATIJO«
je potekal v Dvorani Centra Nova, v Velenju, 4.4.2011 ob 17.00 uri, v partnerstvu organizacij:
Ministrsva za kultura, Urada Vlade RS za narodnosti, Sveta romske skupnosti, Centra Nova in
Mestne občine Velenje.
GOSTOJUČA ROMSKA DRUŠTVA:
Romano pralipe iz Maribora, Rasto, Pušča iz Murske Sobota inromske umetnice
Nursel iz Ljubljane;
GOSTOJOČA KULTURNA DRUŠTVA ŠALEŠKE DOLINE:
Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje, Srbsko društvo dr. Mladen
Stojanović, društvo Koleda, Međimursko društvo Velenje.
Člani Romskega društva Romano vozo Velenje so na prireditvi predali donatorska sredstva
Bošnjaškemu mladinskemu kulturnemu društvu Velenje, za nakup novih folklornih noš.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil župan MO Velenje, g. Bojan Kontič.
SIMPOZIJ »PROSTOVOLJCI« MEDKULTURNEGA DIALOGA
V sredo, 24. 8. 2011, je v Hotelu Paka v Velenju potekal simpozij »PROSTOVOLJCI«
MEDKULTURNEGA DIALOGA. Prireditev smo ob pokroviteljstvu Mestne občine Velenje
organizirali predstavniki Romskega društva Romano vozo, Mladinskega centra Velenje,
Mladinskega sveta Velenje, gostovale so tudi partnerske organizacije Društva mladinski ceh v
projektu Razvijanje socialnega kapitala mladih in Mladinskega centra dravinjske doline v
projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Častna gostja simpozija je bila dolgoletna
protagonistka, filantropistka, velenjska ambasadorka prostovoljstva in medkulturnosti Alenka
ČAS.
Prispevek
si
lahko
ogledate
na
http://www.tv1.si/:
http://www.tv1.si/ViewNews.aspx?newsid=8529&katid=1. Mnenje udeležencev simpozija je,
da že danes, skupaj in skupnostno s predstavniki sodelujočih državnih in lokalnih inštitucij:
Ministrstva za kulturo, Urada Vlade RS za narodnosti, Sveta romske skupnosti, Zveze Romov
Slovenije, Mestne občine Velenje, Šolskega centra Velenje, Centra za socialno delo Velenje,
Zavoda RS za zaposlovanje Velenje, Policijske postaje Velenje; v sodelovanju s mladinskimi

lokalnimi društvi, povezanimi v Mladinski svet Velenje: Srbsko društva dr. Mladen Stojanović,
Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje ter partnerjev v projektu Društva mladinski ceh
v projektu Razvijanje socialnega kapitala mladih in Mladinskega centra dravinjske doline
nosilca projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga tvorimo zadostno – homogeno
družbeno sfero, ki predstavlja začetno platformo. Slednja bo ob sodelovanju kreatorjev –
mladih, njihovih mentorjev, strokovnjakov in prostovoljcev ustvarjala pogoje za projektno
nadgradnjo, katere pobuda se lahko v želji in ideji po povezovanju realizira v skupni projekt z
delovnim naslovom: »MC VELENJE – MLADINSKA AMBASADA MEDKULTURNEGA
DIALOGA«.
VSESLOVENSKI DNEVI RAZISKOVALCEV PROJEKTA »SM'RIS« 2011.
Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje- regionalni multimedijaki center
KUNIGUNDA, Šolski center Velenje in partnerskih organizacije Evropskega kulturnega
tehnološkega centra Maribor so v sklopu VSESLOVENSKEGA DNEVA RAZISKOVALCEV
PROJEKTA »SM'RIS«, v četrtek, 9.6.2011 od 12.00 do 16.00 ure v Regionalni multimedijski
center KUNIGUNDA organizirali interaktivni dogodek »RAZVOJ ZA UPORABNOST«.
Letošnji tematski dan velenjskih mladinskih organizacij na področju raziskovalnega dela, je
postregel s predstavitvijo raziskovalnega razvoja informacijsko komunikacijskih tehnologij
(IKT). Predstavljeni so bili zanimivih tehničnih izdelki in programska orodija na področju
računalništva in informatike, v namen praktične uporabe v glasbeni in video produkciji.
Vzporedno so v Šolskem centru Velenje potekale predstavitve dijakov raziskovalcev, aktivnih v
projektu Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline!
REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER- KUNIGUNDA:
DELAVNICA:
»STOP MOTION«: predstavitev produkcijske tehnike (video- animacija).
V delavnici bo predstavljena tehnika »stop-motion animacije«. Udeleženci bodo spoznali
preprosta orodja za ustvarjanje lastno produkcije in z malo domišljije, z igro figur LEGO
junakov, ustvarili svoj filmski kader.
»LUTKE ZA RAZISKOVANJE OKOLICE IN VPLIVA OKOLJA NA POČUTJE IN
ZDRAVJE«
Izložbena lutka ima vgrajene senzorje za merjenje jakosti zvoka in senzorje za merjenje
sevanje naprav, predvsem sevanja mobilnih telefonov. Vabljeni na izmero!
RAZSTAVA:
»DOKTORICE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V SLOVENIJI«
Razstava je nastala v okviru evropskega projekta CEC-WYS, zdaj pa v sklopu dejavnosti
projekta »Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih« (SM-RIS) gostuje v
Velenju Women in Science with Art: http://sciencewithart.ijs.si/si_site/phd_ict_si.html .
IZOBRAŽEVANJE ZA PROSTOVOLJCE
PREVENTIVNIH PROGRAMOV ZA MLADE
SLOVENIJE
http://www.tv1.si/ > http://www.tv1.si/ViewNews.aspx?newsid=8895&katid=1
Izobraževanje je potekalo v okviru dejavnosti strokovnega odbora Preventivnih programov za
mlade Slovenije (PPMS), Društva za razvoj skupnostnih programov Slovenije (SPM) in je bilo
izvedeno kot tridnevno (vikend) izobraževanje z začtkom v petek, 18. 11. 2011, ob 11.00, v

soboto, 19. 11. 2011, je potekalo ves dan in se je končalo v nedeljo, 20. 11. 2011, z dopoldansko
evalvacijo in ogledom velenjskiega muzeja Premogovništva. Aktivnosti so potekale v Mladinskem
centru Velenje – Mladinski hotel, Efenkova 61a, Velenje
Za uvod smo, ob evropskem letu prostovoljcev, v petkovem dopoldnevu gostili predstavnico
Slovenske filantropije, Tjašo ARKO, ki je predstavila sistemske rešitve, ki jih uvaja novi Zakon o
prostovoljstvu. Slušateljem smo strokovni delavci predstavili tudi pomembnejše pravice in
dolžnosti, ki jih prostovoljci kompetentno potrebujejo pri svojem delu s koristniki in uporabniki
storitev na področju socialnega varstva in programov preventive z mladimi.
Mladinski delavci smo v petkovem popoldnevu, skupaj s EVS prostovoljcem iz Turčije,
izpovedali osebne izkušnje, ki nam jih omogočajo projekti Evropske prostovoljne službe (European
Voluntary Service - EVS) v programu Mladi v akciji. Projekt Mladinska mreža razvoja
raziskovalnih vrednot mladih SM'RIS (Evropski kulturni center Maribor) poudarja aktivno
vključevanje organizacij v razvoj raziskovalne kulture mladih. Projekt Mladi ambasadorji
medkulturnega dialoga (Mladinski center Dravinjske doline, Slovenske Konjice) pa predstavlja
učno platformo mladinskih delavcev, prostovoljcev in mladinskih organizacij, ki v organizacijah
izvajajo izobraževalne vsebine medkulturnega dialoga in razumevanja drugih kultur. Zanimive
vsebine in praktične delavnice sta nam predstavila gosta Mišel VUGRINEC (EKTC) in Karmen
KUKOVIČ (MCDD). Večerno druženje smo zaključili v programski enoti »eMCe plac«, z avdio
delavnicami in druženjem ob glasbi.
MREŽNE DEJAVNOST V LETU 2011:
DRUŠTVA M3C – DRUŠTVA MULTIMEDIJSKIH CENTROV SLOVENIJE
izhaja iz programskega poslovanja Mreže multi- medijskih centrov Slovenije M3C na
področju dela razvoja multimedijskih centrov, ki s sodelovanjem in povezovanjem spodbuja
razvoj infrastrukture in informacijskega podpornega okolja na področju informacijske
tehnologije in digitalne kulture ter promovira multi- medijsko kulturo. Mladinski center
Velenje nastopa v zvezi kot kot ustanovitelj, predstavnik MC Velenja je bil izvoljen v
nadzorni odbor Društvu M3C- DRUŠTVA MULTIMEDIJSKIH CENTROV SLOVENIJE.
ZAVOD RISI - ZAVOD ZA REŠEVANJE NA PODROČJU REVŠČINE IN SOCIALNE
IZKLJUČENOSTI, EAPN SLOVENIJA
mreža slovenskih nevladnih organizacij na področju reševanja revščine in socialne
izključenosti) - član EAPN - European Anti-poverty Network;
- DRUŠTVO SPM – DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA
MLADE,
- DRUŠTVO NEZAPOSLENIH IN SOCIALNO OGROŽENIH SLOVENIJE,
- DRUŠTVO PROTI REVŠČINI IN SOCIALNI IZKLJUČENOSTI SLOVENIJA,
- DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA KOČEVJE,
- DRUŠTVO KULTLAB CELJE,
- DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE
- ZAVOD SALESIANUM, OE SKALA
- PRAVNO - INFORMACIJSKI CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ – PIC,
- MOZAIK - DRUŠTVO ZA SOCIALNO VKLJUČENOST.
PPMS - PREVENTIVNI PROGRAMI ZA MLADE SLOVENIJE,
predstavljajo delavno koordinacijo socialno, preventivnih programov za mlade, ki delujejo v
sklopu strokovnega odbora društva SPM- Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade

(status društva v javnem interesu- na področju socialnega varstva). V koordinaciji PPMS je
tako že vključenih 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.
LOKALNI RAZVOJNI PROJEKTI:
V tem obdobju smo izvajali projekt s katerim bomo izvajali aktivno oglaševanje dogodkov na
področju intermedijske umetnosti. Z orodjem bomo vzpostavil strategijo komuniciranja, ki bo v
prvi fazi razvoja zajela javnosti oz. obiskovalce prostorov, ki delujejo v lokalni skupnosti za mlade.
Z razvojem ELEKTRONSKE DESKE bomo poskrbeli, da z njo (s tem tudi vsebino) opremimo
tudi vse ostale javne prostore, kar pomeni, da bodo informacije dosegale tudi širšo javnost, tako
splošno kot tudi strokovno, kar bo omogočilo promocijo del na področju intermedijske umetnosti in
promocijo umetnikov, aktivnih na tem področju in njihovih del. Zaradi te potrebe smo se v
Mladinskem centru Velenje odločili, da potrebujemo primerno elektronsko orodje, kjer se bodo te
nekomercialne predstavnosti in intemedijske umetnostne vsebine videle, dnevno.
Zato smo organizirali dva seminarja, ki sta z znanjem opremila administratorje, uporabnike oz.
upravitelje vsebin, ki jih bodo tako po potrebi tudi zamenjevali oz. nadgrajevali. Tako smo izvedli
dva sklopa izobraževanj lastnega kadra iprav v namen uporabe in razvoja predstavnostnega multimedijskega sistema: "MULTIMEDIJSKA INFORMACIJSKO ELEKTRONSKA DESKA ZA
PREDSTAVNOST INTERMEDIJSKE PRODUKCIJE."
Javni zavod Mladinski center Velenje deluje v tem času na treh programsko-poslovnih enotah, zato
je zelo pomembno, da na lokacijah predstavljamo lastne vsebine, bodisi informacijske, bodisi
produkcijske, ki jih organizacija nima malo. Preko poslovne enote Regionalni multimedijski center
-KUNIGUNDA se je tako v tem letu prevzel ključ predstavnosti različnih intermedijskih vsebin.
Zato smo potrebovali moderno orodje
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO
TEHNNOLOŠKEGA ORODJA: MULTIMEDIJSKA INFORMACIJSKO ELEKTRONSKA
DESKA ZA PRERDSTAVNOST INTERMEDIJSKE MLADISNKE PRODUKCIJE.
PROGRAM POPOLDANSKEGA CENTRA ZA MLADE- INKUBUStm,
se izvaja kot dnevna dejavnost socialne preventive z mladimi, v obliki skupnostnega dela in
interdisciplinarne obravnave mladih, je odprtega značaja, namenjen mladim v starosti od 13 do 21
let in njihovim staršem, ter dodatno vsem mladim po definiciji; starim do 29 let, ki so deležni prve
socialne obravnave (v skladu s aktualnim evropskim dokumenti in strategijam: Resolucija Sveta o
prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010-2018) in Agenda 2020).
Izvaja se na področju Mestne občine Velenje. V program se vključujejo predvsem mladi, ki
izhajajo iz ne spodbudnega družinskega okolja, bodisi zaradi slabše materialne situacije ali
neurejenih medsebojnih odnosov oz. imajo težave v procesu odraščanja. V dele programa in po
potrebi vključujemo tudi starše mladostnikov.
Naš namen je spodbuditi oz. usmeriti mlade iz mesta Velenje in njegove bližnje okolice h
kvalitetno-aktivnemu načinu preživljanja prostega časa, ter nudenjem mentorske in strokovno
pomoč pri spremljanju mladih na njihovi osebni poti odraščanja v skupnosti bivanja.

Sledimo splošnim ciljem programa v učinkih: preventivne funkcije programa (podajanja primarne,
sekundarne in terciarna socialne preventive), in pomoči pri urejanju vsakdanjega življenja z
nadgradnjo vsebin neformalnega do- izobraževanja in usposabljanja za “življenje” v namen
boljšega osebnega organiziranja prostega časa, ob dodatnem omogočanju “zdrave” identifikacije z
vzori in vzorniki,ki posledično so-vplivajo na mladostnikovo bivanje v skupnosti.
CILJNA POPULACIJA:
1. Otroci in mladostniki, ki živijo v družinah, ki se soočajo z/s; nasiljem, revščino in socialno
izključenostjo, nezadostno socialno mrežo, dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
kakršnokoli obliko zasvojenosti ali odvisnosti, neurejenimi odnosi med staršema,
pomanjkanjem vzgojnih in socialnih veščin ter drugih informacij s strani staršev, težavami, ker
izhajajo iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja.
2.

Otroci in mladostniki, ki; ne doživljajo dovolj pozitivnih vzpodbud s strani staršev in okolja,
so obremenjeni s previsokimi pričakovanji staršev in okolja, so pomanjkljivo opremljeni z
informacijami in socialnimi veščinami, večino časa preživijo na ulici in so prepuščeni sami
sebi, itd.

3.

Otroci in mladostniki, ki imajo težave v izobraževalno-vzgojnem procesu in s katerimi se
šolski sistem neuspešno spoprijema; niso dokončali obveznega šolanja, niso vključeni v noben
sistem izobraževanja, imajo učne težave zaradi pomanjkljivega znanja, nimajo izoblikovanih
učnih in delovnih navad ter socialnih veščin, imajo specifične učne težave prihajajo iz drugega
jezikovnega in kulturnega okolja ter se zaradi tega neuspešno vključujejo v šolski sistem in
okolje.

4.

Poseben status pri obravnavi imajo mladi, ki:
- imajo težave v izobraževalno-vzgojnem procesu in s katerimi se šolski sistem neuspešno
spoprijema;
-

ne doživljajo dovolj pozitivnih spodbud s strani staršev in okolja;

-

živijo v družinah, ki se soočajo z/s; nasiljem, revščino in socialno izključenostjo,
nezadostno socialno mrežo, dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, kakršnokoli
obliko zasvojenosti ali odvisnosti, neurejenimi odnosi med staršema, pomanjkanjem
vzgojnih in socialnih veščin ter drugih informacij s strani staršev, težavami, ker izhajajo iz
drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja.

Program INKUBUS predstavlja neklasičen socialno varstven program in kot tak je s strani
MDDSZ opredeljen za razvojno eksperimentalni strokovni program socialne preventive, z močno
prostovoljno, mladinsko oz. družbeno participacijo, v obliki skupnostne obravnave mladih.
Metode, ki jih uporabljamo pri delu z mladimi so odvisne od usposobljenosti zaposlenih in
izvajalcev, prostovoljcev, kakor tudi zunanjih izvajalcev in pogodbenih sodelavcev. Prilagajamo
jih na samo strukturo uporabnikov ob upoštevanju njihovih izraženih potreb.
Tako skušamo na individualni in kolektivni ravni zadovoljevati potrebe posameznika in lokalne
skupnosti, ki izhajajo kot problemi oz. življenje posameznikov, družbenih skupin, bodisi
neorganiziranih socialnih omrežij oz. skupin, kot tudi organiziranih skupin mladih, ki jih program
združuje v skupnostnem delu.
Potreba po učinkovitejši soudeležbi in vključevanju mladih v družbo ter zavedanja njihove
družbene odgovornosti in pomembnosti aktivnega državljanstva na področju mladinskega sektorja
in spodbujanju zdravega načina in življenja mladih z izvajanjem zdravstvene in socialne preventive

z mladimi, in po potrebi večanja intenzivnosti strokovne obravnave mladih v obliki strokovnih
svetovalnih enot za načrtovanje in organiziranje podpore mladim, ter razvoj strokovnih in
skupnostnih programov za mlade na področju socialnega varstva. Mislimo, da smo v skupnosti
postali nepogrešljiv člen oz. organizacija, ki v svojem delu uvaja moderen standard na področju
socialnega varstva in izvaja kvaliteten (neklasičen) program socialne preventive in celostne
obravnave mladostnikov.
DELO S POSAMEZNIKI:
Na individualni ravni (pri delu s posameznikom) izvajamo individualne svetovalne razgovore
in neformalne pogovore, podporno druženje, nudimo informacije in pomoč pri urejanju
socialne mreže. Po potrebi UČNO POMOČ (ki jo lahko izvajajo tudi prostovoljci pod
nadzorom strokovnega delavca).
SKUPINSKO DELO:
Vodene skupinske dejavnosti se izvajajo bodisi v lastnih prostorih, bodisi v prostorih
gostiteljskih organizacij oz. društev. V prostorih program aktivnosti navadno trajajo do 2 uri,
izvaja ga strokovni so- delavec (oz. po možnosti dva – v paru) ali pa prostovoljec (pod
nadzorom strokovnega delavca ali so-delavca), ter včasih določen gost (ob prisotnosti
strokovnega delavca). Obisk drugih organizacij poteka ob nadzoru strokovnega sodelavca in
prostovoljca ali pogodbenega sodelavca.

RAZDELITEV GLEDE NA PODROČJA DELA:
INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI:
INFORMIRANJE,
SVETOVANJE,
OPOLNOMOČENJE,
NEFORMALNO
ZAGOVORNIŠTVO, SPREMLJANJE:
- definiranje problema in možnih rešitev,
- vzpostavljanje delovnega odnosa z uporabnikom (in družino),
- razumevanje življenjske situacije pomoč pri izboljšanju življenjske situacije in pomoč pri
razreševanju spornih vprašanj,
- pomoč pri izboljšanju socialnega funkcioniranja (izbira novih in ustreznih oblik vedenja)
in pomoč pri spremembi načina življenja,
- individualno svetovanje in pomoč pri izvajanju administrativnih in aplikativnih storitev za
uporabnike (pomoč pri pisanju prošenj, ugovorov, prijav,....),
INDIVIDUALNO NAČRTOVANJE:
- izdelava, implementacija in evalvacija individualnega načrta z uporabnikom in družino, ki
so vključeni v svetovalno delo (skupaj s svetovalcem na CSD Velenje);
- druženje, spremljanje, učenje delavnih navad in socialnih veščin preko pogovora,
zabavnih iger, itd. z uporabnikom;
INDIVIDUALNA OBRAVNAVA (do trikratna pomoč v obliki administrativnih in aplikativnih
storitvah)
= 42 uporabnikov.
IZVAJANJE PROGRAMA- SPLOŠNO KORISTNO DELO.

Izvajanje ukrepov sodišč, v zadolžitvi CSD Velenje in izvedbi JZ Mladinski center Velenje.
Program je bil realiziran v obliki mentorstva za kliente, v namen skupne pomoči pri animiranje
uporabnikov in lažjih pomožnih del. Izvajala sta ga laični delavec in javni delavec z VII. stopnjo
izobrazbe v navezavi z strokovnim delavcem CSD Velenje.
V letu 2011 smo sodelovali z 22 klienti, ki so opravili skupno 1800 ur družbeno koristnih del.

IZVEDBA NAJRAZLIČNEJŠIH DELAVNIC ZA DNEVNE UDELEŽENCE V SKUPINAH, Z
MLADINSKIMI DELAVCI:
Delavnice se enkrat tedensko izvajajo izrecno na željo uporabnikov programa.
Izdelava novoletnih čestitk in izdelava priložnostnih daril za akcijo: DOBRODELNI DECEMBER,
kjer je denar namenjen za programe preventivnih društev, ki se ukvarjajo z mladimi v MO Velenje.
IZVEDBA SISTEMATIČNO VODENIH PROJEKTNIH KROŽKOV (OP ESS):
T.i. študijske učilnice in sestavljeni izobraževalni (pod)modoli služijo za sistematično delo s
skupino, ki vključuje pridobivanje najrazličnejših neformalnih, predvsem pa uporabniških znanj na
področju Informacijsko Komunikacijskih Tehnologij (IKT), kuture, športa, zdravja, preventive in
vsakdanjega življenja
IZOBRAŽEVALNI (POD)MODUL ŠTUDIJSKE UČILNICE MULTIMEDIJE:
MULTIMEDIJSKI IZIV; pridobivanje neformalnih znanj na področju IKT; snemanje videa, montaža in
izdelava (produkcija) videa:
IME KROŽKA: PROJEKTNI KROŽEK »KULT-KREATIVIS«
TEMA: DELAVNICA »MULTIMEDIJSKI IZIV« (izobraževalni pod-modul)
ŠT. 6
UDELEŽENCEV:
ŠTEVILO 10
SREČANJ:
MENTOR: Jasmina IMŠIROVIĆ, Dimitrij AMON
IZOBRAŽEVALNI (POD)MODUL ŠTUDIJSKE UČILNICE MULTIMEDIJE:
DELAVNICA »GLASBA AFRIŠKEGA BOBNA«:
IME KROŽKA: PROJEKTNI KROŽEK »KULT-KREATIVIS«
TEMA: DELAVNICA »GLASBA AFRIŠKEGA BOBNA« (izobraževalni pod-modul)
ŠT. 12 (eMCe PLAC)
UDELEŽENCEV: 14 (INKUBUStm in POLETJE NA KOTALKALIŠČU)
ŠTEVILO 16
SREČANJ:
MENTOR: Albin Inkret

IME KROŽKA: ŠTUDIJSKI KROŽEK »MC KULINARIKA«
TEMA: KULINARIKA in PRIPRAVA HRANE
ŠT. 50
UDELEŽENCEV:
ŠTEVILO 20
SREČANJ:
MENTOR: Jasmina IMŠIROVIĆ, Ira PREININGER, Domen VODLAN, UDELEŽENCI
ŠTUDIJSKE PRAKSE, PROSTOVOLJCI in EVS PROSTOVOLJCI
ŠTUDIJSKI KROŽEK »MC ŠPORT IN PREVENTIVA ZA ZDRAVJE«:
IME KROŽKA: ŠTUDIJSKI KROŽEK »MC ŠPORT IN PREVENTIVA ZA ZDRAVJE«.
TEMA: PREVENTIVA in ZDRAVJE
ŠT. 5
UDELEŽENCEV:
ŠTEVILO 8
SREČANJ:
MENTOR: Janez SLIVAR
PREDAVANJA Z DELAVNICAMI:
IME Zdravstveno izobraževanje: moški (mladi), storite kaj za svoje zdravje (preglejujte
DELAVNICE: si moda), Mladinski center Velenje v sodelovanju Društvo za boj protiraku Velenje
(DZBPR),
TEMA:

-

PREVENTIVA in ZDRAVJE
DAN BOJA PROTI TOBAKU
DAN BOJA PROTI AIDSU
DAN BOJA PROTI RAKU
PRVA POMOČ

ŠT. 9
UDELEŽENCEV:
ŠTEVILO 6
SREČANJ:
MENTOR: Ira PREININGER, Jasmina IMŠIROVIĆ, Janez SLIVAR, Ana DRK in zunanji
sodelavci, udeleženci študijske prakse, prostovoljci in EVS prostovoljci.
OSTALI SVETOVNI DNEVI OB IN O
KATERIH SMO SE POGOVARJALI Z
UPORABNIKI:

-

16.01. - svetovni dan religij;
29.01. - svetovni dan indigo otrok;

08.02. - ob slovenskem kulturnem
prazniku;
12.02. - svetovni dan varne uporabe
interneta;
21.02. - ob svetovnem dnevu
maternega jezika;
02.04. - svetovni dan mladinske
književnosti;
07.04. - svetovni dan zdravja;
22.04. - ob svetovnem dnevu
zemlje;

-

15.05. - Svetovni dan družine;
31.05. - Svetovni dan nekajenja;

-

-

05.06. - Svetovni dan okolja;
14.06.
Svetovni
dan
krvodajalstva;
12.08. - Svetovni dan mladih;
26.09. - Svetovni dan jezikov;
17.10. - Svetovni dan boja proti
revščini;
11.11. - Svetovni dan boja proti
odvisnosti;
10.12. - mednarodni dan človekovih
pravic;
18.12. - mednarodni dan migrantov.

SKUPINSKO PREŽIVLJANJE POČITNIC, ORGANIZIRANJE TABOROV OZ. MLADINSKI
IZMENJAV IN SKUPNE AKCIJE V SODELOVANJU Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI ALI
POSAMEZNIKI:
-

1 dnevna skupna akcija v okviru sodelovanja Preventivnih programov za mlade Slovenije
(PPMS), “PIKNIK ZBILJE 2011” (1.07.2011).

UVAJANJE PROSTOVOLJCEV
AKTIVNOSTI EVS PROSTOVOLJCEV
Aktivnost, ki se je izvajala v okviru programa ZAVODA MOVIT, NA MLADINA, program MLADI
V AKCIJI, kjer v letu 2011 vključujemo štiri (4) EVS prostovoljce: eno (1) prostovoljko iz Latvije in
tri (3) prostovoljce iz Turčije.
- prostovoljci so se trikrat tedensko vključevali v delo dnevnega centra, kot pomoč
strokovnim delavcem in izvajalcem delavnic pri pripravi programa INKUBUStm
in dodatno sodelovanje pri pripravi samostojnih delavnic (januar- december
2011),
- dva (2) EVS prostovoljca sta se štirikrat tedensko vključevala v delo in pomoč pri
pripravi aktivnosti v sklopu projekta POLETJE NA KOTALKALIŠČU 1102
(junij, julij, avgust 2011).
AKTIVNOSTI, KI JIH IZVAJAMO S PROSTOVOLJCI V OKVIRU SKUPNOSTNIH AKCIJ
20 prostovoljcev sodelujejo v okviru obveznih izbirnih vsebin na srednjih šolah
(Šolski center Velenje),
2 udeleženca v okviru prostovoljnih vsebin in delavne prakse v prvem letniku
univerzitetnega študijskega programa: organizator socialne mreže na DOBA d.o.o. in
v obdobju šolskega leta 2010/2011 (vključevanje 400 ur izvajanja vsebin),
2 udeleženca v okviru prostovoljnih vsebin in delavne prakse v drugem letniku
organizator univerzitetnega študijskega programa: organizator socialne mreže na
DOBA d.o.o. v obdobju šolskega leta 2011/2012,

1 udeleženka v okviru prostovoljnih vsebin v obdobju šolskega leta 2010/2011 pa
dodatno še in 1 študentka Fakulteta za socialno delo - Univerza v Ljubljani,
organizacija sodi v učne baze FSD za l. 2010/2011,
SKUPNOSTNI PROJEKT: POLETJE NA KOTALKALIŠČU 1102
Skupnostni projekt na POLETJE NA KOTALKALIŠČU 1102, ponuja velenjski mladini
družbeno- športne aktivnosti, primerno infrastrukturo in moderno, atraktivno vsebinsko
dejavnos popestritev mladinskih in otroških prostočasnih dejavnosti v času poletnih počitnic
2011 so tudi letos, že 8 (osmo) leto zapored, poskrbeli mentorji Mladinskega center Velenje v
sklopu preventivnih dejavnosti programa INKUBUStm. Skupnostni projekt ŠRZ Rdeče dvorane
Velenje, Športne zveze Velenje, Mestne občine Velenje in ZPM Edvarda Kardelja, POLETJE
NA KOTALKALIŠČU 1102, je bil v l. 2011 realiziran v vseh dneh programa.
Zanimivo dnevno vsebino, družbeno in športno angažiral velenjsko mladino, smo ponudili od
ponedeljka do četrtka, med 17. in 21. uro. V primeru slabega vremena so se aktivnosti odvijale
na domenski lokaciji Mladinskega centra Velenje- INKUBUStm, Efenkova 61a, v novih, večnamenskih prostorih obnovljene stavbe Mladinskega hotela (2 dneva).
Aktivnosti na infrastrukturi velenjskega Kotalkališča smo začeli izvajati konec meseca junija. Z
vmesno odsotnostjo v času kolektivnih dopustov, od 15. julija, se je naše druženje nadaljevalo
8. avgusta, vse do konca meseca, ko smo v tekmovalno športnem duhu 3. ODPRTEGA
ŠPORTNEGA PRVENSTVA- KUNIGUNDA 1102 (sobota 20.08.2011), povezali vsebine s 14.
FESTIVALOM MLADINSKIH KULTUR- KUNIGUNDA 2011.
3. ODPRTEGA ŠPORTNEGA PRVENSTVA- KUNIGUNDA
Že tradicionalen košarkarski turnir trojk, z denarnimi nagradami generalnih pokroviteljev ŠRZ
Rdeče dvorane Velenje (550 EUR bruto + stroški prireditve) in Mestne občine Velenje, bomo
izvedli v so-organizaciji Šaleškega študentskega kluba in medijskega pokrovitelja TV 1 d.o.o..
Skupaj smo izvedli 25 dni aktivnosti.

EVALVACIJA IN SPREMLJANJE PROGRAMOV:
Spremljanja in evalviranje programa poteka na sestankih srečanjih in timskih konzultacijah, kjer
ocenjeno potek programa, končne ocene učinkov programa in evalviramo delo preko:
EVALVACIJ z vidika uporabnikov s katerimi izvajamo projekte, potekajo preko pogovorov
z njimi med vsako dejavnostjo oz. po njenem zaključku in na tedenskih klepetih, ki so
namenjene oceni dejavnosti (delavnic, zunanjih aktivnosti) preteklega tedna in načrtovanju
prihodnjega:
- enkrat tedensko
EVALVACIJ z uporabniki v obliki pogovorov in anket, kjer imajo možnost izraziti svoja
mnenja, predloge in pripombe:
- izvedli smo 3 ankete (MAMD, Omrežen(-a).si, Sm'ris)
INTERVIZIJSKIH SESTANKOV ZAPOSLENIH IN MENTORJEV, na podlagi konzultacij
s pristojnimi sodelavci, zunanjimi sodelavci, prostovoljci in praktikanti, predebatirajo

uspešnost metod individualnega in skupinskega dela z uporabniki našega programa. Na
sestankih načrtujemo program oz. konkretne aktivnosti:
- potekalo je 32 tovrstnih tedenskih srečanj

MESEČNIH SESTANKOV ZAPOSLENIH v Mladinskem centru Velenje:
- izvedli smo 9 mesečnih srečanj
MESEČNIH KOORDINACIJ PPMS (Preventivnih programov za mlade Slovenije):
- izvedli smo 9 skupnih srečanj.
KOORDINACIJA DELA S ŠOLSKIM CENTROM VELENJE:
- 2 predstavitvi dela vsebin na Šolskem centru Velenje
PROSTOVOLJSTVA in sodelovanje pri skupni dobrodelni akciji.

v

projektu

INDIVIDUALNO PO POTREBI PRIMEROV S STROKOVNIMI SODELAVCI (CSD
Velenje):
- izvedli smo 40 individualnih konzultacij o uporabnikih,
- 5 skupnih srečanj za pripravo posameznih področij dela (mladoletni uporabniki),
- izvedli smo 2 (dve) delni evalvacijo doseganja ciljev, zastavljeno v
individualnih načrtih uporabnikov,
- dodatnih 7 konzultacij za izvajanje programa javne koristi.
ZAPOSLENI S STROKOVNIM VODJEM PROGRAMA:
- koordinacija poteka na vsake 14 dni oz. po potrebi,
- v sklopu koordinacij PPMS smo izvedli 1 supervizijsko srečanje,
- štiri dve urne evalvacije, ki jih je vodil Vitomir Simunišek in so bili vključeni
zaposleni, mentorji, javna delavca in izvajalka mladinskih vsebin.
IZVAJANJE PROGRAMA- SPLOŠNO KORISTNO DELO.
Kot sodelovanje organizacij preko ukrepov Sodišč na javnih pooblastilih v zadolžitvi CSD
Velenje, Vodnikova cesta 1, SI- 3320 Velenje in izvedbeni funkciji JZ Mladinski center
Velenje. Program je bil realiziran v obliki mentorstva za kliente, v namen skupne pomoči pri
animiranje uporabnikov in lažjih pomožnih del. Izvajala sta ga laični delavec in javni delavec
z VII. stopnjo izobrazbe v navezavi z strokovnim delavcem CSD Velenje.
V letu 2011 smo sodelovali z 26 klienti, ki so opravili skupno 1400 ur družbeno- koristnih del.

ŠTEVILO UPORABNIKOV V LETU 2011:
DNEVNI UPORABNIK
UPORABNIKI, KI SE NAJMANJ ŠESTKRAT MESEČNO UDELEŽIJO PROGRAMA:
= 34 uporabnikov od tega = 27 mladoletnih uporabnikov
OBISKOVALCEV PROGRAMA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA
UPORABNIKI, KI SO V PROGRAMU NAJMANJ ENKRAT NA MESEC:
= 70 uporabnikov od tega = 48 mladoletnih uporabnikov
POLETJE NA KOTALKALIŠČU 1102:

UPORABNIKI, KI DNEVNO OBISKUJEJO PROGRAM:
= 17 uporabnikov od tega = 12 mladoletnih uporabnikov

ENKRATNE SKUPNOSTNE AKCIJE: Festival prostovoljstva Velenje, svetovni dnevi ...., Žurček
2011, Kostanjev piknik .....= preko 100 uporabnikov
VIZIJA IN RAZVOJ:
Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, preko skupnostnega razvojnega
modela- INKUBUS, predstavlja in zagotavlja funkcionalno in bivanjsko stičišče mladih in njihovih
organizacij v lokalnem okolju. Ob demokratičnem sodelovanje mladinskih organizacij,
strokovnjakov, strokovne javnosti, partnerjev, zaposlenih, mentorjev, prostovoljcev, uporabnikov
in obiskovalcev, ustvarjamo in predstavljamo t.i. organom v komplementarnosti institucije, kot
kulturno- sociološkega, socialno-preventivno in družbenega prostora v življenjskem okolju mladih!
Zaradi potreb po nadgradnji obstoječih dejavnosti, je v izdelavi je elaborat razvojne sistemske
iniciative MLADINSKI INKUBATOR (“MI”), ki na področju mladinskega sektorja, zajema vsa
področja dela (mulidisciplinarno) v skladu s priporočili EU konvencij (Bela knjiga o mladih,
Evropski mladinski pakt, Lizbonska strategija, …). Tovrstni pilotski projekti posameznih
organizacij so tudi predpogoj, da se pospešijo družbeni procesi spreminjanja in integriranja
Slovenije v evropske tokove in da tovrsten model postane ustaljena praksa na področju dela z
mladimi.
INKUBUS je sistem implementiranega institucionalnega sistema v lokalni skupnosti z družbenoskupnostno participacijo interesnih skupin mladih, ki aktivnim mladim omogoča aktivno
državljanstvo. Mladinskimi delavci skupaj s strokovnjaki in inštitucijami, preko evalviranega
procesa, skrbimo za stalnost razvoja sektorja in na podlagi zaznanih in hitro spreminjajočih potreb
v mladi družbi, ustvarjamo programe in projekte, ki so dnevno prilagojeni potrebam v lokalnem
okolju. Tak organom organiziranosti mladinskih organizacij in organiziranosti lokalnih mladinskih
programov v t.i. »sektor za mlade«, opredeljen v Zakonu o javnem interesu v mladinskem
sektorju, se udejanja v razvoju SKUPNOSTNEGA DELA ZA MLADE, v Evropi znanem kot
COMMUNITY CENTER for YOUTH.
Aktivna vloga v LAS
Projekt / program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

LAS
Kontinuirano skozi vse leto
Marko Pritržnik
Mitja Gregorič

Dosežki po projektih
Lokalna akcijska skupina je združenje javnih interesentov za preprečevanje zlorabe drog v lokalnem
okolju. Skozi leto 2011 smo sodelovali v projektih, ki jih je vodila LAS in se aktivno vključevali v
dejavnosti. Marko Pritržnik je v letu 2011 postal predsednik LAS.

IV. AKTIVNOSTI PROSTOVOLJCEV
IZOBRAŽEVANJA IN PROGRAMSKO DELO S PROSTOVOLJCI
Program
Čas izvajanja
Vodja

Prostovoljno delo
Kontinuirano skozi vse leto
Ira Preininger, Jasmina Imširovič

Dosežki po projektu:. V skupini prostovoljcev je bilo v letu 2011 30 več ali manj rednih, aktivnih
prostovoljcev, ki so prisotni na akcijah in rednih sestankih. Sestanki prostovoljne skupine so vsakih 14
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

Dobrodelna akcija
PROJEKT/NALOGA:

Dobrodelna akcija zbiranja nepokvarljive
hrane za družine v stiski.

DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

1.12.2012 – 25.12.2012
Ira Preininger

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):
STROŠKI (prihodki, odhodki):

Prostovoljci Mladinskega centra Velenje

KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?

•
•
•
•
•

Škofijska karitas Celje
Šolski center Velenje
RMC Kunigunda
Mestna občina Velenje
Trgovski centri Velenje

Približno 1000 obiskovalcev
Projekt je možno razširiti na vse krajevne
skupnosti Mestne občine Velenje.

OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
Praznični december je čas, ki ga ljudje najraje preživimo v krogu družine, prijateljev, z
ljudmi, ki so nam blizu. Veselimo se obdarovanja, dobrot in praznovanj. Je čas, ko pogosteje
pomislimo drug na drugega, s tem pa tudi na ljudi, ki prihajajočih praznikov ne morejo
preživeti, kot bi si želeli.

V tem duhu smo se prostovoljci Mladinskega centra Velenje odločili, da tudi v tem letu
izpeljemo dobrodelno akcijo zbiranja nepokvarljive hrane za družine v stiski. Tudi tokrat smo
združili moči z humanitarno organizacijo Škofijske karitas Celje.
V treh decembrskih sobotah smo v večjih trgovskih centrih in sicer Intersparu Velejapark,
Mercator centru in Intersparu Šalek, postavili škatlo, v katero so ljudje lahko odložili kakšen
nepokvarljiv izdelek. Škatle smo postavili tudi na različna mesta v Velenju in sicer v
Mladinskem centru Velenje, Mestni občini Velenje, eMCe placu (Rdeča dvorana) in na
Šolskem centru Velenje. V okviru akcije smo sodelovali tudi na Prazničnem sejmu, 17.12.,
kjer smo na stojnici prodajali novoletne čestitke in okraske, katere smo izdelali sami. Zbrani
denar smo prav tako namenili nakupu nepokvarljive hrane. Akcijo smo zaključili v nedeljo
25.12. z dobrodelnim »mlečnim jam sesson-om« v eMCe placu. Tokrat je bila vstopnina 1
liter mleka.
Mednarodni dan boja proti aidsu

PROJEKT/NALOGA:

Dan boja proti AIDS-u

DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

1.12.2011
Ira Preininger
Šaleški študentski klub
Šolski center Velenje
Prostovoljci Mladinskega centra Velenje
Prostovoljci Mladinskega centra Velenje

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):
STROŠKI (prihodki, odhodki):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?

Približno 500 obiskovalcev
•

Testiranje (trojni test): 260 eur

Vsaj en mesec prej si je potrebno zagotoviti
kondome in rdeče pentlje.

OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
V znamenju mednarodnega dneva boja proti AIDS-u so tudi letos prostovoljci Mladinskega
centra Velenje v sodelovanju z Šaleškim študentskim klubom in Šolskim centrom Velenje
izpeljali skupnostno akcijo.
Delo na terenu v obliki skupnostne akcije in preventivnega ozaveščanja ljudi je izjemnega
pomena, zato smo na most pred Gimnazijo Velenje postavili stojnico, kjer smo delili
kondome, brošure, ter navajali dejstva o tej svetovni bolezni. Mimoidoči so se lahko pogreli
ob skodelici vročega čaja in sami izdelali rdečo pentljo. Prav tako so prostovoljci
Mladinskega centra v obliki intervjujev povprašali mimoidoče in pridobili nekaj mnenj o
poznavanju te bolezni in testiranju.
V popoldanskem času se je bilo možno v Regionalnem multimedijskem centru
KUNIGUNDA, brezplačno in anonimno testirati na spolno prenosljive bolezni HEPATITIS
B, SIFILIS in HIV.

Festival prostovoljstva
PROJEKT/NALOGA:
DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):

STROŠKI (prihodki, odhodki):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Festival prostovoljstva
Izvedba 21.5.2011
Janez Slivar
Mitja Švener, Maja Ovčar, Ira Preininger,
Jasmina Imširovič, ŠCV (Marija K. Kortnik,
Janez Zajc), turistično društvo Velenje
Predstavitev prostovoljskih organizacij,
delavnice, okrogla miza.
250 (predstavitev 16 društev, 30 članov, 200
obiskovalcev – mimoidoči, okrogla miza 18
udeležencev).
Pijača za predstavnike in okroglo mizo: 16€,
prevoz in postavitev stojnic 100€.
Moderator nastopi takoj, ko se stojnice in
ozvočenje postavi.

Evropska unija je leto 2011 razglasila za evropsko leto prostovoljstva, ki poteka pod
sloganom »Bodi prostovoljec – spreminjaj svet« in s tem pokazala na pomembnost
prostovoljskih dejavnosti.
Z namenom predstavitve prostovoljnega dela sta Mladinski center Velenje in Šolski center
Velenje pod okriljem Slovenske filantropije v središču Velenja v soboto, 21. 5. 2011,
pripravila Festival prostovoljstva 2011. Program se je začel ob 9. uri.
Na stojnicah so se predstavila različna društva s svojimi aktivnostmi, vse skupaj pa je
spremljal pester program in delavnice dijakov prostovoljcev Šole za storitvene dejavnosti
»KAMEN za SREČO«. Velika večina društev je na stojnicah imela vsaj enega predstavnika,
dve društvi pa sta samo priskrbeli promocijski material.
Festival se je začel z uvodnim nagovorom župana Bojana Kontiča in nadaljeval s plesno
glasbeno predstavo »OLE« dijakov Šolskega centra Velenje.
Sledila je predstavitev društev, ki so se predstavljala na festivalu (kratki nagovori
predstavnika vsakega društva): Društvo za boj proti raku, Prostovoljno delo Šolskega centra
Velenje, Združenje za multiplo sklerozo, Društvo onkoloških bolnikov, pot k okrevanju
Velenje, Mladinski center Velenje, Društvo bolnikov z osteoporozo Šaleške doline, Društvo
Sožitje Velenje, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Varstveno-delovni center
SAŠA, enota Ježek, Šaleški študentski klub, Mladinski svet Velenje, Zavod mladine Šaleške
doline, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Turistično društvo Velenje, Društvo
tabornikov rod Jezerski zmaj in Karitas.
V nadaljevanju festivala prostovoljstva je bila v prostorih regionalnega multimedijskega
centra Kunigunda organizirana okrogla miza z naslovom »Sistemske rešitve prostovoljstva z
Zakonom o prostovoljstvu«, kjer so predstavniki različnih organizacij prostovoljnega dela

izmenjali izkušnje z novim zakonom.
Stekla je zanimiva debata, ki se je zaključila z ugotovitvijo, da si s pogostejšim druženjem in
izmenjavo koristnih informacij samo olajšamo delo.
Zaključki okrogle mize:
• Društva, oziroma predstavniki društev so z novim zakonom seznanjeni, vendar v
praksi še ni povsem zaživel (registracija pri Filantropiji, elektronski obrazci),
• Kot problem izpostavljajo tudi pomanjkanje mentorjev v društvih, kateri bi se
ukvarjali in posvetili izključno prostovoljnemu delu.
• Želja po vzpostavitvi Centra za prostovoljstvo, nekakšne stične točke organizacij, ki se
s prostovoljnim delom ukvarjajo (povezovanje, obveščanje, administracija, info
točka). Center bi imel vlogo tudi na področju medgeneracijskega sodelovanja in
povezovanja.
• Udeleženci so izrazili željo, da bi se na prihodnjem srečanju okrogle mize udeležil tudi
predstavnik Slovenske filantropije, kot najboljši poznavalec in tolmač Zakona o
prostovoljcu, ki bi predstavnike društev bolje seznanil z administracijo, ki jo prinaša
ZProst.
• Udeleženci so izpostavili tudi, da so takšna srečanja zelo dobrodošla in da bi jih
moralo biti več (medsebojno komuniciranje, skupni projekti, prenašanje znanj in
informacij).
Zato so takšni festivali koristni za sama prostovoljna društva in za širšo javnost, da se seznani
z njimi in njihovim delom.
PROGRAM, 21. MAJ 2011
FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA 2011
Podrobnejša opredelitev časa in trajanja prireditve.
8.00-9.00 postavitev stojnic na Cankarjevi ulici, opremitev s promocijskim materialom,
9.00 začetek delavnice: Kamen za srečo,
9.30-9.45 pričetek z uvodnim nagovorom moderatorja in govorom župana MOV Bojana
Kontiča,
9.45-10.30 plesno – gledališka predstava OLE v izvedbi dijakov ŠCV,
10.30-11. 00 predstavitev društev, ki se s prostovoljstvom ukvarjajo,
11.15-11.20 zahvala moderatorja in povabilo na okroglo mizo v KRMC,
11.30 okrogla miza »Sistemske rešitve prostovoljstva z novim Zakonom o prostovoljstvu«,
Kunigunda RMC (Prešernova 8),
po 14.00 pospravljanje prizorišča na Cankarjevi ulici.

PROJEKT/NALOGA:

IZOBRAŽEVANJE ZA PROSTOVOLJCE
PREVENTIVNIH PROGRAMOV ZA
MLADE SLOVENIJE

DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

17.8.2011 ob 18. uri
Mitja Gregorič
Ira Preininger, Jasmina Imširovič,
prostovoljci MC Velenje

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA,…):
MERILO (št. obiskovalcev,…):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?

Prostovoljstvo
20 obiskovalcev

OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
Pregled ključnih kompetenc, ki jih imajo razvojni programi v skupini Preventivnih programov
za mlade Slovenije, na področju socialne- preventive in skupnostnega dela z mladimi.
Predstavitev sistemskih rešitev, ki jih je uvedel novi Zakonom o prostovoljstvu.
Strnjena predstavitev pomembnejših pravic in dolžnosti zaposlenih in uporabnikov storitev na
področju socialne varstva (iz določil Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, Deklaracije o
človekovih pravicah, Konvencije o otrokovih pravicah, Zakona o varovanju osebnih podatkov
in Zakona o socialnem varstvu).
Usposabljanje »PROSTOVOLJCI V MEDKULTURNEM DIALOGU« v izobraževalnem
stebru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD) je namenjeno
prostovoljcem, co-mentorjem in mladinskim delavcem, ki v organizacijah izvajajo
izobraževalne vsebine medkulturnega dialoga in razumevanja drugih kultur.
Predstavitev projekta SM'RIS v mreži za razvoj raziskovanja mladinske kulture je
senzibilizacija mladinskih delavcev, prostovoljcev in mladinskih organizacij za aktivno
vključevanje v razvoj raziskovalne kulture mladih. Mladinski delavci, prostovoljci in
organizacije bodo spoznale nekaj veščin in uporabnih metod, za podporno delo z mladimi,
predvsem tistimi z manj priložnosti, ki bi lahko svoje interese in razvoj udejanjali skozi
raziskovanje njim zanimivih tem.
Evalvacija skupine in obisk kulturnih znamenitosti Velenja.
DELOVNA BRIGADA
PROJEKT
VODJA
DEJAVNO
ST (opis)

NAMEN
CILJI
POSEBNOS
TI
SODELAV
CI

PROSTOVOLJNA DELOVNA BRIGADA za POTREBE festivala KUNIGUNDA
Dimitrij Amon, Janko Urbanc
Za potrebe festivala mladih kultur Kunigunda smo predvideli, da uredili del zapuščenega
industrijskega objekta Klasirnice. V njem smo predvideli, da bi v sklopu festivala
Kunigunda pripravili razstavo likovnih del. Za ta namen bi bilo potrebno objekt očistiti,
zavarovati nevarne predele, urediti dostop in dele objekta prepleskati. To ne bi bilo
razstavišče, kot ga poznamo, to bi bilo povsem novo razstavišče, z vključenimi stroji, ki
so v objektu, z drugačnimi grafikami,...
Projekt zaradi zagona dela proizvodnje v Klasirnici in zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev ter neuspeha na razpisu za sofinanciranje projekta je bil projekt nerealiziran.
Postavitev največje razstave likovnih del v Mestni občini Velenje, do sedaj.
Pripraviti mlade do tega, da uredimo prostor, da bo prostor primeren za razstavišče.
Poseben galerijski prostor, čar vpliva industrije.
Janez Slivar, Mitja Švener

IZVEDBA: nerealiziran

V. MULTIMEDIJSKA DEJAVNOST
KUNIGUNDA – regionalni multimedijski center
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 kulturno umetniškim subjektom iz regije in njihovim
produktom. Poleg naštetega pa še brezplačno gostovanje na strežniku KRMC za omenjene kulturne
ustvarjalce.
Z svojo 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 2011 izvedli še vrsto predavanj, seminarjev, srečanj, sestankov,
tiskovnih konferenc, računalniških krožkov, …

PROJEKT
VODJA
DEJAVNO
ST (opis)

Kunigunda – regionalni multimedijski center, kot 'servis'
Dimitrij Amon
Na programskih dnevih, za progam v JZ MC Velenje, je bil s strani ekipe KRMC podan
predlog, da zaradi velikih potreb po različnih uslugah, ki jih ponuja KRMC razdelimo
področje dela še na t.i. servis in vzdrževanje IKT.
V letu 2011 je KRMC služil kot servis in za potrebe MC izvajal naslednje storitve:
Oblikovanje in tiskanje:
Ekipa zaposlena v KRMC in njihovi zunanji sodelavci so oblikovali preko sto različnih
plakatov za posamezne dogodke, tako za potrebe MC in ostalih mladinskih organizacij,
kot tudi za potrebe ostalih. V letu 2010 je KRMC z nakupom opreme postal tudi prostor
za tiskanje plakatov velikega formata A3 in A2.
V letu 2011 smo pričeli z izdelovanje vstopnic za dogodke MC in ostalih mladinskih
organizacij. Tako sedaj izdelujemo vstopnice, ki so vnaprej stiskane v srebrni barvi, ki
onemogoča ponarejanje. Prav tako so vstopnice pripravljene po standardih, oštevilčene in
veljajo kot računi ter se knjigovodsko vodijo.
Prav tako smo v letu 2011 oblikovali še več različnih tiskovin (zloženka kako organizirati
dogodek, popoldanski center za mlade, letak za mladinski hotel, programske knjižnice
festivala mladih kultur Kunigunda,…)
Fotografiranje, snemanje in montiranje za potrebe MC:

Z opremo, ki je v KRMC, se večji dogodki snemajo in fotografirajo za lastno arhivo ter
nadaljnjo produkcijo in promocijo.
Spletne strani:
V KRMC se skozi vse leto skrbi za spletne strani, ki so v domeni Javnega zavoda
Mladinski center Velenje. V letu 2011 smo izvedli interno izobraževanje za zaposlene v
MC za vnašanje osnovnih podatkov na spletno stran www.mc-velenje.si.
Izposoja IKT opreme:
Za potrebe programa MC Velenje smo v letu 2011 v KRMC izdelali razpredelnico
opreme, ki je na razpolago za izvajanje programa. Razpredelnica bo na spletni aplikaciji
google documents, namenjena izvajalcem programov v MC Velenje (mladinski hotel,
popoldanski MC, eMCe plac, MC prostovoljci ...). V razpredelnico so bo vpisovalo datum
izposoje, datum vrnitve, ostale potrebe. S tem se želi vzpostavitev enotnega sistema
izposoje opreme. Pripravljena rešitev ni bila dobro sprejeta in se praktično ne uporablja.
Vzdrževanje IKT opreme v MC Velenje:
Redno skrbimo za vzdrževanje IKT opreme, tako v MC, MH, eMCe plac … To izvajamo
sami, ob pomoči zunanjih izvajalec in sodelavcev.
Skype:
Zaradi neinteresa se sestanki preko Skypa niso realizirali.
Servisiranje sistema MC.
Kvalitetna izvedba oglaševanja, promocije, nemotenega dela,…
Tjaša Selič, Primož Čas

NAMEN
CILJI
SODELAV
CI
IZVEDBA: realizirano

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOS
T (opis)

NAMEN
CILJI
SODELAVCI

MULTIMEDIJSKI DNEVI 2011
Dimitrij Amon, Tjaša Selič
Mulitmedijski dnevi so v prostorih KRMC potekali 22. in 23.12. med 7. in 17. uro.
Obiskovalci so se lahko preizkusili v izdelavi stop motion animacije, odigrali igro brez
konzole na kinetičnem x-boxu in si ogledali najnovejša videospota velenjskih hip hop
ustvarjalec Mriga in Gheta, ki sta nastala v produkciji Kunigunde – regionalnega
multimedijskega centra. Sočasno je potekala tudi premierna predstavitev pilotne
digitalne-info točke, ki je del skupnega projekta MC Velenje in MOV.
Dogajanje v KRMC smo preko video mešalnika predvajali na TV sprejemnike,
postavljene v izložbah ter v živo na spletu.
Letošnjih multimedijskih dni se je udeležilo okoli dvajset tako rednih, kot naključnih
obiskovalcev.
Približati multimedijo.
Izvedba kvalitetnih vsebin in pokazati, kaj vse lahko sami doma počnejo in kaj je
multimedija.
Ausma Veismane – EVS prostovoljka

IZVEDBA: realizirano
MERILO
USPEŠNOSTI

Slab obisk, kvalitetno pripravljena delavnica stop motion.

Izobraževanje
PROJEKT
VODJA
DEJAVNO
ST (opis)
NAMEN

CILJI

DELAVNICA VIDEO in FOTO
Dimitrij Amon, Goran Petraševič
Izvedlo smo le delavnico foto. Za delavnico Videa ni bilo interesa. Goran je izvedel
delavnico foto za potrebe popoldanskega mladinskega centra. Poleg tega je bila izvedena
še individualna delavnica ABC fotografiranja za EVS prostovoljca. Slušatelji so se naučili
osnovno rokovanje z digitalnim fotoaparatom Nikon D90 ter Nikon D7000.
Namen je bil mladim dati priložnost, da vsak trenutek pogledajo na digitalno tablo, kjer
lahko za vsak dan v mesecu posebej pogledajo, kaj se ta dan pripravlja, ob kateri uri, kje
je dogodek, opis dogodka ipd.
Informiranje mladih na inovativen način na kraju, kjer se zbirajo.

POSEBNOS
TI
SODELAV
Milenko Vojnović
CI
IZVEDBA: nerealiziran v celoti

PROJEKT
VODJA
DEJAVNO
ST (opis)
NAMEN
CILJI

STOP MOTION DELAVNICA
Dimitrij Amon
Stop motion delavnica je bila izvedena dvakrat, trajala pa je (v mesecu juniju) pet dni, (v
mesecu decembru) pa dva dni. Prvič je bila postavljena v Mladinskem centru, za potrebe
gostovanja izobraževanja prostovoljcev, drugič pa je bila postavljena v okviru
multimedijskih dnevov 2011.
Ustvarjalnost mladih.
Promocija te vrste 'umetnosti' med mladimi in navdušenje za animacijo.

POSEBNOS
TI
SODELAV
Tjaša Selič, Mitja Gregorič, Ausma Veismane
CI
IZVEDBA: maj - december 2011
Slab obisk. Stop motion delavnico smo zelo poenostavili, a žal je bila udeležba
MERILO
zelo slaba.
USPEŠNOSTI
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Razvijanje ustvarjalnosti mladih.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNO
ST (opis)

TV INFO
Dimitrij Amon
Vsak mesec v začetku meseca pripravimo animacijo programa dogajanja skozi ves mesec
na lokacijah MC Velenje, KRMC, eMCe plac, o projektih, ki jih pripravljajo ŠŠK, MSV
in ostale mladinske organizacije. Več TV sprejemnikov je povezanih med seboj in skupaj

vrtijo program dogajanja.
TV info se je dobro prijel, saj so televizije postavljene v izložbeno okno KRMC, katerega
dnevno vidi preko 500 mladih, ki jim predstavlja glavno pot do šole.
S tem projektom bomo nadaljevali in ga skozi čas razvijali ter umeščali inovativne
pristope k informiranju.
NAMEN
CILJI

Enak program se objavlja tudi na digitalnih info točkah po Velenju.
Informirati mlade
Promocija dogodkov

SODELAV
Tjaša Selič
CI
IZVEDBA: kontinuirano skozi vse leto

FILMSKO – SNEMALNA DEJAVNOST (produkcija):
PROJEKT
VODJA
DEJAVNO
ST (opis)

NAMEN
CILJI
SODELAV
CI

PODPORA KULTURNO UMETNIŠKIM PROJEKTOM
Dimitrij Amon, Jaka Šuligoj
PRODUKCIJA VIDEOSPOTA; 'Mrigz ' n' Ghet hitz; Res Nullius
KRMC je v letu 2011 producent dveh videospotov iz novega albuma velenjskih hip hop
ustvarjalcev, ki sta izdala album z naslovom Mrigz 'n' Ghet hitz. Kunigunda – regionalni
multimedijski center je bil producent dveh videospotov iz novega albuma in sicer:
POVELENJU/UTRJEN in D'SHIT. Za Mrigz 'n' Gheta pa smo izdelali še 'speciAl edition'
DVD na katerem so združeni njun album, oba videospota ter posnetek njunega nastopa na
festivalu mladih kultur Kunigunda 2011.
Prav tako smo v mesecu novembru za že uveljavljeno velenjsko skupino Res Nullius
posneli videospot v živo na koncertu v Kinu Šiška. Produkcija videospota, ki bo še eden v
nizu produkcijskih izdelkov Kunigunde – regionalnega multimedijskega centra Velenje pa
bo režiser, Jaka Šuligoj z ekipo KRMC izdelal predvidoma v mesecu januarju 2012.
Produkcija live DVD Big Band VOX;
V KRMC smo v letu 2011 izdelali tudi live DVD nastopa velenjskega Big banda VOX,
katerega smo posneli na koncertu, ki je potekal v okviru festivala mladih kultur
Kunigunda 2011.
Izdelava promocijskega spota mladega obetavnega velenjskega nogometaša
Na Kunigundo – regionalni multimedijski center se je z prošnjo za pomoč obrnil tudi
mladi, obetavni velenjski nogometaš Alen Omerović. Želel je, da mu KRMC izdelal
promocijski spot njegovih atraktivnih akcij iz tekem slovenske izbrane vrste U21. V
KRMC smo za ta namen izdelali kvaliteten promocijski film, ki služi obetavnemu
športniku za promocijo med športnimi managerji.
Mladima velenjskima ustvarjalcema omogočiti snemanje videospota.
Posneti kvaliteten, profesionalni videospot.
Darjan Jeličič, David Bolarič, Žiga Sivka, Luka Avberšek, Marko Kovač

IZVEDBA: realizirano
MERILO
USPEŠNOSTI

Vsi nastali produkcijski izdelki so bili odlično sprejeti.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNO
ST (opis)

NAMEN
CILJI

PIKINE USTVARJALNICE
Dimitrij Amon, Andreja Zelenik
Kunigunda – regionalni multimedijski center Velenje izvaja projekt 'pikinih ustvarjalnic'
že od leta 2010. Ker gre za obsežen projekt, katerega želimo izdelati na nivoju, smo
skupaj s partnerjem v projektu Festivalom Velenje (Pikinim festivalom) projekt v letu
2010 razdelali, v letu 2011 na festivalu posneli, 'dogajanje', samo izvedbo – sestavo
izdelka od recepture do izdelka pa bomo dokončno izdelali v letu 2012, ko bomo v vili
Čira čara ali pred vilo postavili delavnico, kjer bo Pika Nogavička izdelala celotni izdelek.
DVD bo priloga paketu, ki bo lahko služil kot promocijski material za festival in se
pojavil tudi kot prodajni artikel na festivalu. Gre namreč za paket, ki bo poleg že
omenjenega DVD-ja vseboval tudi ves potrebni material za izdelavo Pikinih izdelkov.
Produkcija DVD-ja za didaktično orodje.
Izvedba kvalitetnega DVD-ja, ki bo lahko služil v več namenov (didaktični, promocijski,
prodajni …).

POSEBNOS
TI
SODELAV
David Bolarič
CI
IZVEDBA: realizirano
MERILO
USPEŠNOSTI
•

Do sedaj smo uspešno izvedli snemanje dogajanja Pikinih ustvarjalnic na samem
festivalu.

Snemanje in prenos festivala Kunigunda in ostalih dogodkov v živo

PROJEKT/NALOGA:
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI mc,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GLAERIJA,…):
MERILO (št. obiskovalcev,…):

14. festival mladih kultur Kunigunda – live
strim
Dimitrij Amon
Andraž Jerič, Dejan Požegar, Mladen Pepić, Saso
Aleksander Misja
KRMC in festival mladih kultur Kunigunda
Prenose je vsak dan gledalo več ljudi

KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
Multimedijsko – arhivsko snemanje koncertov in celotnega festivala:
Vse koncerte smo posneli s tremi kamerami in jih preko videomixerja snemali in v živo predvajali
preko interneta na naši uradni spletni strani www.kunigunda.si. Na koncu pa smo izdelali še DVD s
celotnim posnetim materialom in ga poslali posameznim glasbenim skupinam.
Za potrebe festivala smo dnevno snemali vse dogodke na festivalu, jih sprotno montirali in naslednje
jutro že objavili na uradni spletni strani festivala.
Enako se je dogajalo s fotografijami in recenzijo dogodkov festivala. Tako smo na spletni strani
ponujali ažurne informacije o festivalu tako v besedi, sliki, kot tudi v filmu.
Live stream smo izvajali tudi na festivalu DMK.
Ogled dogodka v živo smo vedno ponudili tudi preko svetovnega spleta.

POSTPRODUKCIJA
PROJEKT/NALOGA:
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

Pikin festival - postprodukcija
Dimitrij Amon
Aleksander Sašo Misja, Darjan Jeličić, Mitja
Švener, Gorazd Pan, Janez Slivar
Pikin festival 2011

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI mc,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GLAERIJA,…):
MERILO (št. obiskovalcev,…):
50.000 obiskovalcev
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
PODROČJE DELA ekipe MC na festivalu:
- Priprava programa na prireditvenih odrih na prizorišču festivala (beli, zeleni in rumeni oder),
- priprava programa na odru za zaključni, Pikin dan,
- ozvočenje in ostala tehnična podpora na vseh odrih tako dopoldan, kot popoldan (Dom kulture,
center Nova, Glasbena šola, beli, zeleni in rumeni oder),
- radio na prizorišču in ozvočenje za radio, ter obvestila v šotoru z delavnicami,
- animacija programa ter sponzorjev festivala (v beli dvorani in na informacijah pri prvem šotoru),
- Snemanje dnevnih dogodkov, montiranje in priprava za objavo na uradni spletni strani festivala,
- indijanski tabor.

VI. KULTURNOUMETNIŠKA VLOGA
Festival mladih kultur Kunigunda
PROJEKT
VODJA
DEJAVN
OST (opis)

14. FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA
Dimitrij Amon
27.8.2011
V ilegali …
… Strojnica na strehi Rdeče dvorane.

Foto: Goran Petrašević
KONEC Z NEGLIGENCE IN NOCTIFERIO

Foto: Goran Petrašević

Pa smo tudi letos dočakali konec že 14. festivala mladih kultur Kunigunda. Našo čarovnico
sta spet za eno leto pregnali skupini Noctiferia in Negligence. Negligence so z divjimi
kitarskimi riffi pognala množico v zrak, kljub mrzlemu vetru pred eMCe placem. Po
krajšem predahu pa je nastopila še Noctiferia s še nekoliko tršimi ritmi. Vmes nas je, kot so
obljubljali vremenarji, pozdravil dež, ki pa ni pokvaril vzdušja in tako je sklepna prireditev
festivala minila tako, kot se za Kunigundo spodobi.
Otroški smeh odmeval po centru
Plesni studio N je s pomočjo otrok, ki so skozi celo leto plesali v njihovem studiu, na
Cankarjevi ulici pokazal, kaj vse zmorejo. Od najmlajših murenčkov in pikapolonic so
nastopile tudi muce, miške … Otroci so s ponosom in veseljem pokazali, kaj zmorejo. Za na
konec pa je plesalka Maja predstavila ples flamenko. Možen bo tečaj za vse dame, ki bi se
skozi leto rade naučile plesati ta strasten ciganski ples.
Kaj kmalu za tem je pred travnikom Doma kulture potekala lutkovna predstava
Pustolovščine Pike Nogavičke. Najmlajši so uživali, kako je Pika premagala zlobna tatova
Tika in Taka in kako sta ji pri tem pomagala Anica in Tomaž.
26.8.2011
Blade Contest 2011

Zablujena harmonika, kričeča Japonka … in SUPERHIKS
Koncert, sestavljen iz skupin, ki so prihajale iz nekdanje države Jugoslavije: Makedonije,
Hrvaške in Slovenije. Kot prvi so nastopili Slovenci Sport Billy krši embargo. Preplet jazza,
reggaeja in rocka je počasi polnil plac pred eMCejem. Pesmi brez besedila so bile energične
in nekatere umirjene.
Po dokaj mirnem začetku pa je na oder stopila hrvaška zasedba Welkoming Committee in
Flames, ki so poskrbeli za dramatično nadaljevanje. Trash’n'roll zvrst je ritem preusmerila v
marsikaterega poslušalca. Glavna pevka hrvaško-tokijske skupine je presenetila z izredno
močnim glasom.
Za zaključek petkovega norega večera, pa smo imeli možnost poslušati makedonsko skapunk-reggae skupino, ki je temu dnevu dodala svoj pečat. V precej bolj poskočnih ritmih so
nam zaigrali nekaj zares dobrih pesmi in še bolj dvignili ozračje nad eMCe placem, ter
poskrbeli za odličen predzadnji večer na letošnjem festivalu.

Doba nove Kunigunde
Predstavitev delavnice Plesno poletje za otroke
Danes ob 19-ih so se na odru Sončnega parka predstavili otroci in mladi, ki so med
Kunigundo s pomočjo Plesnega studia N pripravili svoj mjuzikel. Delavnice pa so potekale
takole:

STROJNICA
Delavnica strojnica ni potekala samo za zaprtimi vrati Kunigunde Regionalnega
multimedijskega centra, ampak so udeleženci odšli še na teren, kjer so se pozabavali z
odloženimi cevmi.

25.8.2011
O Lendario Chucrobillyman in Hella comet
Pa smo ga dočakali tudi na Kunigundi. Performerja z najdaljšim imenom na festivalu
namreč.
One-man-band senzacija iz Brazilije nas zatem, ko je stopil na oder, ni pustil
ravnodušnih. Navzoči smo bili priča fuziji countryja, rock’n'rolla in brazilske tradicionalne
glasbe, podkrepljene z nenavadnimi inštrumenti. Zagotovo eden izmed zanimivejših
koncertov letošnje Kunigunde.

24.8.2011
Terrafolk z Anjo Bukovec
Kot nas je prejšnje leto na Festivalu mladih kultur Kunigunda z etno in folk ritmi zabavala
Katalena, je ta naloga letos pripadla skupini Terrafolk z violinistko Anjo Bukovec. V
uvodnih skladbah je bilo precej poudarka na novejših skladbah in na inštrumentu virtuozne
violinistke. Po nekaj minutah pa so se štirje fantje in dekle privadili na publiko in oder pred
eMCe placem in zaigrali tisti pravi »terrafolk«. Za nas, ki smo uživali, je koncert minil
prehitro in ko so odigrali napovedano zadnjo pesem ter smo se nekateri že odpravljali
domov, so zopet prišli na oder in odlično zmotivirali publiko k petju. Na koncu kar niso
hoteli oditi in so še enkrat zasedli oder ter se poslovili v slogu, kakršnem je bilo od njih
pričakovati.

23.8.2011
Kunigunda na hip hop
Tema torkovega večera je bil rap in hip hop. Ljubitelji prav teh so lahko uživali v odlični
glasbi in izvirnih besedilih. Nastopila sta velenjska predstavnika hip hopa Mrigo in Ghet. V
Velenju zelo dobro prepoznavna raperja pa sta svoje poslanstvo razširila tudi preko cele
Slovenije. S svojim underground stilom sta do dobra napolnila teraso pred MC placem in
njegovo okolico. S predstavitvijo svojega novega videospota pa je bila evforija še večja. Z
zanimanjem smo spremljali novo stvaritev in bili nad njo zelo navdušeni, kar so pokazali
kriki, žvižgi in bučni aplavzi. Ker nekatera besedila opisujejo tudi dogodke iz našega
domačega mesta smo se z pesmimi še toliko bolj povezali in preprosto uživali na koncertu.
Kar tako naprej, Velenje je z vama!
Nastopali pa so tudi Stekli Psi – peterka hip hop in funk crossover glasbenikov. Prav
slednja značilnost in pa izviren prekmurski dialekt dajeta skupini posebno mesto na
slovenski hip hop sceni.

CUF eksperimet 001

Utrip glasbe na Domu kulture Velenje
Ima laž sploh kaj nog?
Festival Kunigunda je doživel premiero tudi v kulturnem domu. Tam je nastopil dr. Borut
Veselko, kot MPL – motivator poštenega laganja. V dobri uri in petnajst minut trajajoči
predstavi je izpostavil najzanimivejše, najbolj očitne in seveda poštene tehnike laganja. V
svoj »seminar o umetnosti laganja« je pogosto vključil tudi publiko in jo večkrat nasmejal
do solz. Kljub komičnosti celotne monokomedije, smo gledalci na koncu dobili občutek za
laganje in za težo izrečenih besed. Lažite vsem, še posebej pa sebi – in svet bo lepši!

22.8.2011
Rock’n'roll v alter izvedbi
Ob 21.30 so oder pred eMCe placem začeli ogrevati rokerji s Štajerske, Muškat Hamburg.
Predstavili so svoj novi celovečerni album in navdušili kar veliko množico na prizorišču. V
svojih skladbah so obujali stare rock’n'roll preverjene metode in navdušili sprva bolj
mlačno
publiko.
Prava zabava pa se je začela, ko so oder zavzeli post-punkerji Srečna mladina in pokazali,
zakaj so eden izmed najboljših slovenskih alternativnih bendov. Petčlanska zasedba je s
skladbami sestavljenimi iz odrezavih ritmov dobro uro in pol razbijala na odru. Na koncu
jih je publika z vzklikanjem spravila nazaj na oder, kjer so se po še nekaj odigranih
komadih poslovili in sklenili četrti dan festivala Kunigunda.
Monty Python na Velenjskem gradu
Gotovo vsi poznate slavno humoristično nadaljevanko iz Velike Britanije imenovano
Monty Phyton. Na letošnji Kunigundi se je pokazala slovenska različica te humoristične
skupine. Štirje komiki Nika Vipotnik, Joži Šalej, Kris Guček in Tomo Tomšič so se
predstavili s prevedenimi skeči iz originalne verzije. Komičnost se gotovo ni izgubila, še
bolje, vpeljali so nekatere tipične slovenske lastnosti, ki smo se jim nasmejali do solz.
Predstava se je začela z dialogom o dobrih starih časih, nadaljevali so z Michelangelom in
osemindvajsetimi apostoli pri zadnji večerji. Naučili smo se umetnost prepiranja in kako se
obnašati na intervjuju s čebelarjem. Poleg tega, da obstaja prošnja za prispevke o
izboljšanju nore hoje, smo zvedeli kako nekoga »žvajzniti, da bo vse kompote v špajzi gor
ofnal«. Na koncu je letela smetana na vse konce in kraje, med predstavo pa tudi pločevinke
piva, ki se jih gledalci niso branili. Med skeči je v večini solistka Nika Vipotnik odpela nore
in še bolj odštekane komade. Gotovo so nam natrenirali trebušne mišice. »Js nisem hotu
nikol bit v tem neumnem skeču, js sm hotu bit gozdar!«
Klasirnica
Že z novo podobo.

21.8.2011
Big Band Vox se je ujel s Kunigundo

Člani na novo rojene zasedbe, ustanovljene v Velenju, so v večernih urah zazibali oder s
predvsem jazzovsko in klasično glasbo. V pomoč so jim bili znani solisti 6pack Čukur,
Sanja Mlinar in Aleš Hadalin. Začel je 6pack Čukur s priredbami svojih komadov v bolj
klasični obliki, nato je Sanja Mlinar odpela znane pesmi, ki so poslušalcem gotovo šle takoj
v uho. Aleš Hadalin pa je zaključil večer s pridihom šestdesetih. Od trobent, bobnov, kitare,
klaviatur pa do pozavne pod rokami najboljših velenjskih glasbenikov. Menim pa, da niste
opazili, da je manjkal dirigent. Pri takšni glasbeni zasedbi je potrebne veliko vaje in posluha
za skupino, vztrajnosti in usklajenosti za takšen nastop. Vrhunska zasedba Big Banda nas je
s svojo glasbo, ki je še nismo slišali na Kunigundinem festivalu, gotovo prepričala.

20.8.2011
Bolj alter že ne gre
Tokrat smo dogajanje lahko spremljali pred velikim odrom pred eMCe placem. Odlična
lokacija je poskrbela za odlično vzdušje pred koncertom. Prva se je na odru predstavila
zasedba Khuda. To sestavljata dva člana, Tom Brook in Steve Myles. Skupina, ki prihaja iz
Velike Britanije, je bila ustanovljena leta 2007. Z zvoki instrumentalnega post rocka sta
ustvarila iluzijo, da na odru nastopa vsaj pet bendov skupaj, in navdušila poslušalce. Z
izrazito močnimi ritmi sta »premaknila« skoraj vsakega, še posebej pa ljubitelje metala, ki
so se jim ob tej glasbi sprostile že tako razrahljane zavore. Sobotni večer pa je nadaljevala
skupina ŠKM banda. Alternativni band je svojo post rock glasbo s pridihi jazza in punka
prinesel iz Prekmurja. Označujejo ga kot enega najuspešnejših alternativnih rock bendov v
Sloveniji. Vsekakor pa nas je ta drugačna in zanimiva glasba pritegnila, da smo ostali vse
do konca in uživali v zares izjemni mavrici zvokov.

Capoeira performance

Pred začetkom sobotnega velikega koncerta so oder in teraso pred eMCe placem ogreli
plesalci Capoeire, mešanice borilnih veščin in plesa. Pet fantov in dve dekleti so dodobra
razveselili publiko s svojimi nevarnimi udarci, ki pa so bili očitno dobro natrenirani.
Performance je bil sestavljen iz plesov v parih, igranja na tradicionalne inštrumente ter
petja. Po dobrih dvajsetih minutah so plesalci Capoeire zaključili in vse povabili na
delavnico, ki bo potekala naslednji teden.
3-D otvoritev v atriju Velenjskega gradu
Tudi letos sta Matevž Čas in Simon Penšek pripravila multimedijsko predstavitev ob
svečani otvoritvi 14. festivala mladih kultur Kunigunda. Sprva smo morali počakati, da se
stemni, a smo čas zapolnili bodisi z barvanjem metuljev za Amnesty International, bodisi
pa s t. i. »predgostitvijo«. Ko se je le stemnilo, nas je pozdravila Kunigunda in nas popeljala
skozi svoj dom, vmes pa na oder povabila slavnostna govorca: Draga Martinška, ki je
nadomeščal župana Bojana Kontiča, in pa ne nazadnje tudi direktorja Mladinskega centra
Velenje Marka Pritržnika.
Pestro popoldne v sončnem parku
Ob 17.00 je bila v Sončnem parku odkrita nova geodezična kupola, ki naj bi prenesla
življenje na Velenjsko jezero. Po besedah enega izmed idejnih vodij Elvisa Halilovića, bi
naj bila primerna za življenje in skoraj popolnoma samozadostna. Odkritju je sledilo krajše
predavanje o zmogljivostih kupole, nato pa smo gostje lahko »splezali« vanjo in sami
preizkusili življenje v njej. Njena oblika omogoča popolno akustiko in maksimalno
izkoriščanje zmožnosti okolja, brez pretiranih posegov vanj. Predstavitvi pa je sledila
zagotovo ena najboljših pogostitev do zdaj.
Ob isti uri pa je le streljaj stran potekal tudi turnir v ulični košarki. Na kotalkališču so se že
tradicionalno zbrale ekipe, ki so se potegovale za nagrade sponzorjev. Kljub nekaj začetnim
nesporazumom med ekipami, pa se je turnir iztekel uspešno.
Horda grdih in prva ulična predstava
V sončnem sobotnem dopoldnevu so Cankarjevo ulico popestrili ulični glasbeniki. Dva
mlada umetnika sta igrala na zanimive inštrumente. Poleg meha, bobna in ostalih poznanih
smo lahko videli še unikaten srednjeveški instrument z Madžarske hurdy gurdy. S svojimi
glasbenimi sposobnostmi sta privabila veliko mimoidočih in zagotovo zaslužila kakšen
cekin.
V naslednjih urah je Urška Ličef pred travnikom Doma kulture predstavila svoje ulično
gledališče. Predstava z naslovom Čas je prikazala pomembnost in dojemanje časa ter
hitenje v modernem življenju. Vpleten je bil humor, nekaj akrobatike in še zanimivi
gledališki elementi. Uživali so predvsem mlajši gledalci. Seveda pa Urška ni pozabila tudi
na starše, ter jih nekaj vključila v svojo predstavo. Njen prvi ulično gledališki projekt je
zagotovo uspel in želimo ji veliko sreče v nadaljnji karieri.
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Balkancem v čast
Po Karma Comi so na oder stopili Leni Kravac. Že z uvodnimi ritmo so ustvarili balkansko
vzdušje in prevzeli poslušalce v kinu. V njihovi glasbi so se vseskozi prepletali balkanski
ritmi, metal in elektronska glasba – torej nekaj za vse ljubitelje alternative. Leni Kravac
nastopajo v zasedbi kitarista, basista, bobnarja in pevke. Predvsem slednji je uspelo v
plesanje spraviti tradicionalno bolj zadržano velenjsko občinstvo. Proti koncu njihovega
nastopa jim je uspelo, kot so sami rekli, nas balkanizirati in pa seveda pripraviti oder za
glavni dogodek prvega dne 14. festivala mladih kultur Kunigunda, koncert Kirila
Džajkovskega.
Karma Coma
Kot prvi bend na letošnjem 14. festivalu mladih kultur Kunigunda so nastopili mlada
skupina iz Krškega. Ker so zmagovalci letošnjega natečaja za mlade neuveljavljene bende,
nismo bili presenečeni, da so se tudi na včerajšnjem odru odlično odrezali. Tričlanska ekipa
deluje le kratek čas, vendar so se na nastopu obnašali kot profesionalci. Prve poslušalce so
razvneli z rock ritmi, modernimi glasbenimi učinki in s svojimi udarnimi, in kar je
najpomembnejše, svežimi komadi. Kaj kmalu se je prizorišče napolnilo, saj je kljub kakšni
kaplji z neba postajalo vedno bolj vroče.
Kiril Džajkovski v Velenjskih križankah
Prvi letošnji koncert na festivalu Kunigunda nam je ponudil obilico različne glasbe in
poskrbel za vse okuse. Kot glavna skupina večera so nastopili goslači in trubači, pod
okriljem Kirila Džajkovskega iz Makedonije. DJ, producent in skladatelj nam je pričaral
zares fantastično vzdušje, obarvano z energično balkan etno glasbo in elektronskimi ritmi.
Afro karibski pridih pa je tako na odru kot na samem prizorišču ustvaril gost iz Velike
Britanije, Ras Tweed.
Priznan ustvarjalec elektronike je tudi član legendarne makedonske skupine Leb i Sol.
Njegovo mešanje elektronike in balkanske glasbe sega v začetek devetdesetih let prejšnjega
stoletja in vse od takrat navdušuje. Poleg uspešnih solo albumov, pa Kiril piše glasbo tudi
za filme, televizijo in gledališče. Kljub malce slabemu vremenu naše razpoloženje za ples in
miganje ni padlo, zato nismo ostali pri miru.

NAMEN

CILJI

Osnovni namen je predstaviti alternativno kulturo v smislu ulične umetnosti, kot tudi dati
možnost in priložnost različnim predvsem mladim umetnikom tako iz lokalnega okolja, kot
širše.
Vključevanje čim večjega števila mladih umetnikov.
Kvalitetna ponudba alternativne kulture v mestu.
Popestritev mestnega jedra.

Rast festivala.
Prepoznavnost festivala.
Festival se je v preteklih letih razvil in je bil prepoznan kot nadstandardni projekt, ter je
POSEBN
tako eden izmed treh nosilnih projektov v projektu EPK 2012. Zagotovil si je financiranje
OSTI
za leti 2012 in 2013, tako iz naslova Ministrstva za kulturo, kot tudi zavoda Maribor 2012,
EPK.
SODELA
Marko Pritržnik, Janko Urbanc, Mitja Švener, Aleksander Sašo Misja, Tina Felicijan,
VCI
Matevž Čas, Maja Ovčar, Metka Marinšek, Matej Voglar, Siniša Hranjec, Luka Avberšek,
Davorin Štorgelj, Boris Vogrinc, Elvis Halilović, Janez Slivar …
IZVEDBA: realizirano

Vodno mesto
PROJEKT
VODJA
DEJAVNO
ST (opis)

NAMEN
CILJI
POSEBNOS
TI

EPK - VODNO MESTO IN IZOLACIJSKI TEDEN UMETNOSTI
Elvis Halilovič
Absolvent na fakulteti za industrijsko oblikovanje, Elvis Halilović je v letu 2011 pod
okriljem Mladinskega centra Velenje na projekt EPK prijavil EKO projekt Vodno mesto
in izolacijski teden umetnosti. Za potrebe projekta smo predstavniki MC Velenje projekt
predstavili na dnevih odprtih vrat EPK v Mariboru. Projekt je bil nato potrjen in je eden
izmed 24-tih potrjenih projektov.
V letu 2011 je avtor izdelal odprto, leseno geodezično kupolo, ki jo je v času festivala
mladih kultur Kunigunda postavil na ogled in predstavitev projekta v Sončni park.
Postavitev prostorske inštalacije za različne potrebe.
Cilj projekta je seznanitev s projektom Vodno mesto, postavljenim na gladino
Velenjskega jezera.
Inštalacija in obenem 'gradnja objekta', ki je v Sloveniji še ne poznamo, po svetu pa se v
modernih oblikah vse več uporablja. Projekt, ki že sedaj napoveduje enega izmed najbolj
atraktivnih velenjskih projektov v okviru EPK.

SODELAV
Dimitrij Amon in Marko Pritržnik
CI
IZVEDBA: avgust 2011
Presenetljivo dober odziv.
MERILO
USPEŠNOSTI
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Kupola bo le ena od mnogih, ki jih bo avtor kot vodno mesto postavil na gladino Velenjskega jezera.
Služila bo različnim namenom, med njimi tudi za izolacijski teden umetnosti, ki ga bomo v letu 2012
izvajali na vodnem mestu.

Kultura 2011 – izobraževanja s kulturo

PROJEKT/NALOGA:

RAZVOJ ZA UPORABNOST

DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

9.6.2011 od 12. do 16. ure
Mitja Gregorič
Mladinski svet Velenje, Mladinski center
Velenje - KRMC, Šolski center Velenje in
partnerske organizacije Evropskega
kulturnega tehnološkega centra Maribor.
Letni kino, kultura

PROGRAM/CIKEL (ESS,
PROSTOVLJCI MC, POPOLDANSKI
MC, KONCERTNI CIKL, GALERIJA,
…):
MERILO (št. obiskovalcev, …):

Izpeljan projekt (postavitev, program,
pospravljanje).

STROŠKI (prihodki, odhodki):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni
bilo OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
"V SKLOPU VSESLOVENSKEGA DNEVA RAZISKOVALCEV PROJEKTA »SM'RIS«
»RAZVOJ ZA UPORABNOST«
smo imenovali letošnji tematski dan velenjskih mladinskih organizacij na področju
raziskovalnega dela, ki bo postregel s predstavitvijo raziskovalnega razvoja zanimivih
tehničnih izdelkov računalništva in informatike, v namen praktične uporabe v glasbeni in
video produkciji.
DELAVNICA:
»STOP MOTION«: predstavitev produkcijske tehnike (video- animacija)
V delavnici bo predstavljena tehnika »stop-motion animacije«. Udeleženci bodo spoznali
preprosta orodja za ustvarjanje lastno produkcije in z malo domišljije, z igro figur LEGO
junakov, ustvarili svoj filmski kader.
RAZSTAVA:
""DOKTORICE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V SLOVENIJI""
Razstava je nastala v okviru evropskega projekta CEC-WYS, zdaj pa v sklopu dejavnosti
projekta »Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih« (SM-RIS) gostuje v
Velenju
Women in Science with Art: http://sciencewithart.ijs.si/si_site/phd_ict_si.html

Potopisna predavanja
PROJEKT/NALOGA:
DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):
STROŠKI (prihodki, odhodki):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Potopisna predavanja

Izvedba
Janez Slivar
Ekipa eMCe plac-a
Potopis
30 obiskovalcev
4 pijače

Potopisno predavanje KENIJA- 12.3.2011 ob 19.00, eMCe plac (Barbara Kelher).
Janez Slivar je je z Tanjo glavnik (PDK) dogovoril za nadaljevanje sodelovanja na področju
potopisov. PDK bo približno enkrat mesečno poskusil zagotoviti predavatelja za izvedbo
potopisnega predavanja. Stvari dogovarjamo sproti.
Potopisa Kenija se je udeležilo približno 30 ljudi, prijeten ambient (mize, ne klasična
postavitev). Za več potopisov se s PDK nismo uspeli dogovoriti.
V sodelovanju s ŠŠK smo izpeljali naslednja potopisna predavanja:
• Pakistan - dežela prijaznih ljudi (potopisno predavanje Zorana Furmana) – 8.1.2011,
eMCe plac,
• Mehika (Anže Sever) – 8.10.2011, eMCe plac.
Izobraževanje in ustvarjanje
PROJEKT:
Ustvarjalne delavnice z Metko
Čas opravljanja naloge:
Oktober – december 2011
NOSILEC/VODJA:
Metka Rupreht
SODELAVCI:
Ira Preininger, Jasmina Imširovič
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI mc, Popoldanski center za mlade, izobraževanje,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL, ustvarjanje
GALERIJA,…):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo OK? Včasih slaba motiviranost.
OPIS:
Metka vsak torek pripravi različne ustvarjalne delavnice in material zanje, kjer skupaj z uporabniki
popoldanskega centra za mlade izdeluje unikatne izdelke (okraski, čestitke ...).
PROJEKT:
Čas opravljanja naloge:
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI mc,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,

Zdravstvena izobraževanja
September – december 2011
Janez Slivar
Nejc Rednjak
Izobraževanje

GALERIJA,…):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo OK?
OPIS:
V sodelovanju z Društvom za boj proti raku Velenje smo v okviru popoldanskega centra mesečno
organizirali po eno predavanje na različne zdravstvene tematike . Predavatelj Nejc Rednjak, absolvent
Fakultete za zdravstveno nego - Univerza v Mariboru je tematiko predstavil, odgovarjal na vprašanja,
s sabo pa je imel tudi modele organov, kjer so udeleženci na predavanjih o različnih pojavnih vrstah
raka lahko sami zatipali rakave spremembe tkiva.
TEME:
• 11 PRIPOROČIL PROTI RAKU (Evropski kodeks za mlade),
•

Specifika raka pri moških in ženskah,

•

Cepljenje proti virusu hepatitis B,

•

Osnove zdrave prehrane.

PROJEKT/NALOGA:
Delavnica Afriško Bobnanje
Dan, na katerega se poročilo nanaša:
April, maj 2011
NOSILEC/VODJA:
Mitja Gregorič
SODELAVCI:
Albin Inkret, Janez Slivar.
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI mc,
Izobraževanje
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GLAERIJA,…):
MERILO (št. obiskovalcev,…):
5-15 na delavnico.
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
Študijski krožek neformalnih izobraževalnih vsebin MC Velenje (Kult-Kreativis) v projektu
»Omrežen.si & Omrežena.si«, je vključene v program izbirnih vsebin za dijake Šolskega centra
Velenje, z možnostjo vpisa v indeks neformalnih izobraževanj Nefiks. Delavnica v sproščenem
vzdušju, ob primernem vremenu na prostem, možnost lastnega izražanja, kreativnosti.

Koncertni cikel
Program

Koncertni cikel

Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Kontinuirano skozi vse leto
Janez Slivar, Matej Voglar

Dejan Požegar, Mitja Švener, Siniša Hranjec, Davorin Štorgelj,
Darjan Jeličić, Klub eMCe plac, Šaleški Študentski Klub,
Društvo Špil, Društvo Co/Go, Društvo CUF

Dosežki po projektu:

V letu 2011 smo zelo zadovoljni z izvedbo koncertnega cikla, saj smo izvedli 38 koncertov,
na katerih smo dali priložnost 91 glasbenim skupinam in posameznikom. Poleg tega se nam je
letos tudi dvignil obisk, kar je posledica uspešnega sodelovanja z Šaleškim Študentskim

Klubom in Zavodom Mladine Šaleške Doline (Klub eMCe plac). V Velenje smo pripeljali
veliko znanih tujih imen (Sonny Vincent, Earth, Premonition 13, Ajs Nigrutin), zelo uspešnih
domačih skupin (Kleemar, God Scart, Trkaj, Slon in Sadež, Res Nullius), prav tako pa smo
dali priložnost mladim neuveljavljenim bendom. Najprej z natečajem za mlade neuveljavljene
bende, katerega smo letos izvedli v povezavi z MC Krško, na katerem je priložit dobilo 25
domačih neuveljavljenih skupin, jeseni pa je v našem klubu na različnih koncertih nastopilo 6
(Amnesia, Multiflash, Fugitives, State of Fiction, Chimera, Entheogen) velenjskih glasbenih
skupin, od katerih so 5 nastopile prvič, 4 od teh pa vadijo v naših prostorih. Prav tako smo v
naših prostorih omogočili začetek prirejanja elektronskih koncertov Društvu CUF, ki so prav
pri nas začeli izvajati redne evente, sedaj pa jih izvajajo že po celotni Sloveniji.
Kar se tiče glasbenih zvrsti, smo se kot vedno trudili, da smo zastopali najrazličnejše glasbene
stile od Hip-hopa, rocka, metala, hardcora, elektronike, etna in različnih podzvrsti znotraj teh
zvrsti.
Seznam koncertov:
21.1. Cuf Bassnovanje vol.1 (Some1else,
Oknai),
7.2. Slatinek in prijatelji,
12.2. Sonny Vincent, Stranci,
18.2. Cuf Bassnovanje vol. 2 (Bartillier,
Sick Of Silence),
24.2. Horda Grdih,
25.2. Ajs Nigrutin, Timbe, Emkej,
4.3. Zvočni Kino – Morje šumi,
11.3. Brencl Banda,
18.3. Happy o' McWeasel,
19.3. Koncert Mrigo,
2.4. Mladi neuveljavljeni bendi,
8.4. Mladi neuveljavljeni bendi,
9.4. Mladi neuveljavljeni bendi,
15.4. Cuf Bassnovanje vol. 3 (Loutsou),
30.4. Earth, Sabbath Assembly,
6.5. God Scard, Dead dildo Drone, I vs. I,
27.5. Cuf Bassnovanje vol. 4 (MiaMi),
3.6. Mladich, Ziebane, Tomtrax, Trkaj,
Thug Connect,
10.6. Co/Go,
2.7. Res Nullius, Big Addiction,
30.9. Cuf Bassnovanje vol. 5 (Kleemar),

7.10. Slon in Sadež,
14.10. Aun, Kodiak, N,
21.10. Joko Ono, Hoax Program,
28.10. FCR Acustic,
30.10. Eyes Of A Traitor, Heard in Hand,
Tommorow We Hunt,
4.11. Amnesia, Multiflash, Experience
Green,
12.11. Res Nullius,
18.11. The Fugitives, State of Fiction,
Cops on Bikes,
25.11. Liferuiner, Buried in Verona, As
Enemies Arise,
26.11. Deep House, DJ Sale,
2.12. Powershock,
3.12. Diego Menendes,
9.12. Premonition 13, The Canyon
Observer, Entheogen,
16.12. Cuf Bassnovanje vol. 6 (MMBassa,
DVS),
17.12. Adi Smolar in Mestni postopači,
28.12. Farty Animals,
30.12. Vulvatron, Heretic, Chimera.

Galerijska dejavnost

PROJEKT/NALOGA:

Galerijski cikel v galeriji eMCe plac

DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

Januar – december 2011
Nina Cvirn
Janko Urbanc, Žan Delopst, Mitja Švener,
MC, ŠŠK, Žiga Kočevar, umetniki -

razstavljavci.
PROGRAM/CIKEL (ESS,
PROSTOVLJCI MC, POPOLDANSKI
MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA,…):
MERILO (št. obiskovalcev,…):

Galerija eMCe plac

Izpeljan mesečni cikel razstav (periodika 1
razstava na mesec)

Delitev MC in ŠŠK
STROŠKI (prihodki, odhodki):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni
bilo OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
Mladinski center Velenje in Šaleški študentski klub, v izvedbi osebja kluba eMCe plac sta v
letu 2011 izpeljala zelo uspešen cikel razstav v galeriji eMCe plac-a. Cikel smo izvedli tako,
da so dobili priložnost tako domači kot tuji umetniki različnih zvrsti umetnosti. Razstave so
bile na ogled cel mesec.
Periodika razstav:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.1.: Otvoritev razstave Diversity (Dea Memič) – slikarska in fotografska razstava,
18.2.: Otvoritev razstave grafičnih del Tine Mohorović: TINARIJE – razstava grafik,
18.3.: Otvoritev razstave: Juma Valenčak: SKOZI ŠIVANKINO UHO – likovna razstava,
23.4.: Otvoritev razstave: DÊT`C IT (Jan Apat) – fotografska razstava,
15.5.: Umetniško barvanje terase pred eMCe placom v okviru DMK,
22.5.: Otvoritev kiparske razstave (Anže Sever) v okviru DMK,
24.6. Otvoritev razstave Izmišljanja (Eva Verdev) – akril na platnu
21.8.: Prostorska inštalacija: You art (Primož Čas in Matevž Čas), v okviru festivala
Kunigunda,
16.9. Otvoritev razstave Bitja polna smeha (Anja Polh) – risarska razstava v okviru Pikinega
festivala,
29.10. : Otvoritev razstave Abstrakcija generacije X (Ivo Kvartuč – Ajva)-stenska poslikava,
26.11. Otvoritev razstave Oko gradbinca (Goran Petraševič) – fotografska razstava,
23.12 Otvoritev razstave Skrunilec zidov (Dejan Kralj) – stenske poslikave.

Razstava Igraj se z mano
PROJEKT/NALOGA:
DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):
STROŠKI (prihodki, odhodki):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?

Delavnice in otvoritev razstave Igraj se z
mano
Izvedba 4.4. ob 10. uri
Janez Slivar, Metka Marinšek
Hana (zavod Janeza Levca)
Razstava, delavnice za OŠ
40 udeležencev s spremljevalci
Seminarske dvorane (2h), delo vodij (v
sklopu nalog), material za delavnice 13 €.
Na samem dogodku otrokom boljša

predstavitev projekta s cilji.
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Po e-pošti smo prejeli vabilo k sodelovanju pri projektu Igraj se z mano. Pri projektu smo
sodelovali že lani, vendar projekt ni dosegal osnovnega cilja – druženja otrok s posebnimi
potrebami z večinsko populacijo. Letos smo želeli projekt nadgraditi. Tako smo pridobili
šolarje s CVIU in iz OŠ Šalek. Po usklajevanjih smo določili termin (4.4.2011, od 10. do 12.
ure). Učence je pričakala celotna seminarska dvorana s postavljenimi mizami in
pripravljenimi vsemi rekviziti in modeli izdelkov.
V seminarskih prostorih Mladinskega centra Velenje smo pripravili ustvarjalne delavnice z
namenom druženja otrok s posebnimi potrebami in težavami v razvoju (učenci CVIU) z
večinsko populacijo (učenci 6. razreda OŠ Šalek). Otroci so se lahko poizkusili v X box
kinect-u, namiznem tenisu, ustvarjalnih delavnicah (risanju, pobarvanke, origami – izdelava
rožic in krokodilov, izdelava ogrlic in zapestnic) in družabnih igrah (Mikado, Spomin, Človek
ne jezi se). Po sproščeni zabavi so otroci skupaj in na svoj način postavili razstavo del (obesili
vnaprej pripravljena dela), nastalih pri mednarodnem projektu Igraj se z mano. Otrokom je po
začetnem nagovoru Hane (Zavod Janeza Levca) nekaj skladb odigral dijak srednje glasbene
šole na saksofon. Namen delavnic in projekta je vključevanje populacije s posebnimi
potrebami v širšo družbo.
Učenci so na delavnicah zelo uživali, dejansko je prišlo do mešanja skupin, do skupne igre.
Učenci so bili zelo dovzetni za pripravljene delavnice. Projekt je dobro uspel, kar so nam
potrdili tudi otroci, učitelji spremljevalci in vodstvo ustanov. Učenci so odšli s težkim srcem.
Razstava del bo v seminarskih prostorih (harmonika vrata) na ogled do 3.5.2011.

Klubski maraton 11
ime projekta
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Klubski maraton 2011
22.10.2010
Matej Voglar
Zaposleni MC Velenje, eMCe plac

Dosežki po projektu
Klubski Maraton (koncert skupin Joko Ono, The Hoax Program). Kot vsako leto tudi letos v eMCe
placu sodelujemo z Radijem Študent in organiziramo Klubski Maraton, ki omogoča perspektivnim
alternativnim glasbenim skupinam nastopanje po klubski odrih po Sloveniji. Koncert je dobro uspel
(cca 60 udeležencev).
Terenski generator VAL 202
PROJEKT/NALOGA:
DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):
STROŠKI (prihodki, odhodki):

KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Terenski generator VAL 202
Izvedba 12.11.16.30 – 19.00
Janez Slivar
Janko Urbanc, Luka Avberšek, Sašo Misja,
Žiga Kočevar, Mitja Švener, ekipa VAL 202
eMCe plac
70 ljudi skozi celo oddajo (predvsem
koncert)
Delo (v sklopu službe), pijača za ekipo
(Zavod ŠŠK), simbolična darilca – šalčke
(ŠŠK)
Nekdo iz RD je med oddajo odklopil glavni
električni vod, k sreči ni bilo posledic.

Na nas se je obrnila producentka z RTV Slovenija in nas povabila k sodelovanju in sicer
izvedba celotne oddaje Terenski generator, ki poteka v živo.
Takoj smo ponudili sodelovanje in sicer: celoten eMCe plac z vso tehniko, pisarna ŠŠK za
improviziran studio, vso tehnično in logistično pomoč, ter pomoč pri naboru imen mladih
velenjskih »nadpovprečnežev« za intervjuje.
V predpripravi smo pogledali tehnične možnosti in rešitve, dodelali scenarij in podali svoje
predloge. Voditeljica oddaje je bila tu 14 dni pred oddajo in posnela nekaj intervjujev lokalne
mladine.
Oddaja in z njo eMCe plac se je zelo intenzivno oglaševala (radio, tiskani mediji, plakati,
letaki).
Na sam dan oddaje smo se dobili že dopoldne, s tehniki RTV Slovenija vse pripravili (studio
v tovornjaku, kombiju, notranji studio, oder za koncert, zaodrje, vse potrebne napeljave ...).
Oddaja je v celoti uspela, ekipa RTVS je bila z nami zelo zadovoljna, dogovorjeno je, da se še
vidimo ...

Oddaja je bila super izkušnja za vse, tako za zaposlene, kot za obiskovalce, saj smo vsi videli,
kako velika stvar je to, pogledali pa smo lahko tudi v »zaodrje dogajanja«, si ogledali studijo
med samo oddajo, govorili z snovalci oddaje in tehniki.
Projekt je bil zelo dobro oglaševanj in je širše po Sloveniji ponesel dober glas predvsem o
eMCe plac-u.
Projekcije filmov

eMCe plac
PROJEKT/NALOGA:

Celovečerni film Nikoli za vedno

DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:

Izvedba 23.1.2011 ob 20.00
Janez Slivar

SODELAVCI:

Ekipa eMCe plac-a

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):

Filmski večer (kultura, eMCe plac)

STROŠKI (prihodki, odhodki):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?

Ni bilo stroškov

25 obiskovalcev

OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Po dogovoru z režiserko filma Majo Prettner (komunikacija preko Andraža Jeriča), ogled
filma dogovorjen za 20.1., vendar zaradi MOPS (potrebna tišina) prestavljeno na 23.1.
Ustvarjalci filma se predstavitve niso uspeli udeležiti.
Multimedijski natečaj
PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

NAMEN
CILJI

CUSTODES – VIZUALIUACIJA GRADU EKENŠTAJN
Dimitrij Amon
V decembru 2010 je KRMC za potrebe projekta Custodes (projektna skupina
MOV) pripravil natečaj za vizualizacijo gradu Ekenštajn. Po ocenjevanju prispelih
predlogov (februar 2011), smo skupaj z projektno skupino pristopili k izvedbi
vizualizacije (kombinacija prvo in drugo uvrščene ideje na natečaju). Za potrebe
projekta smo v marcu 2011 postavljena pilotska vizualizacija, ki bo predstavljena
ostalim partnerjem v projektu.
Inovativen pristop k vizualizaciji gradu, od katerega so ostale le še razvaline.
Promocija multimedijske umetnosti in inovativnih pristopom.

POSEBNOSTI

Zelo, zelo drugačna predstavitev grada oz. razvalin.

SODELAVCI

Marko Govek, Rok Matjaž

IZVEDBA: realizirano

Mladinski gledališki abonma (gledališka dejavnost)
Zaradi specifike okolja so bile gledališke predstave slabo obiskane (razen domačih produkcij), zato
smo sklenili abonma ukiniti, sredstva namenjena abonmaju smo prenesli na sklop Stand up komedije,
ki je v porastu, med mladimi so predstave dobro sprejete.
PROJEKT/NALOGA:

MGA (4): Malomeščanska poroka

DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:

Izvedba 23.1. ob 17.00
Janez Slivar

SODELAVCI:

Ekipa eMCe plac-a

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):

Gledališče (kultura)

STROŠKI (prihodki, odhodki):

12 obiskovalcev
•
•
•

KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?

Igralci (Društvo Janka Štoka Trst): 200€
bruto
Pogostitev (Osmica Velenje): 57,05€
Plakati: (Kunigunda print)

Lučna tehnika zelo nagajala, enkrat med
predstavo popolnoma zatajila, slab obisk,
slabo sovpadanje z delovanjem kluba (šank
moti)!!!

OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Dogovori z režiserjem Gregorjem Gečem, reklama (plakati, FB, internet stran, mail lista),
prihod ob 14.30, seznanitev med sabo, postavljanje scene in dvorane, vaja, začetek ob 17.10,
ker prej ni bilo nikogar. Predstava dobra, korektno odigrana, režiser profesionalec, 13 oseb
(10 igralcev, režiser, lučni tehnik, fotograf), po predstavi pogostitev z narezkom in pijačo v
zaodrju eMCe placa.

PROJEKT/NALOGA:

MGA (5): Cirkus negotovosti

DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:

Izvedba 11.2. ob 19.00
Janez Slivar

SODELAVCI:

Ekipa eMCe plac-a

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):

Gledališče (kultura)

STROŠKI (prihodki, odhodki):

KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?

6 obiskovalcev
•
•
•

Igralci (Društvo Kralji ulice): 150€ bruto
Pogostitev (Osmica Velenje): 51,60€
Plakati: (print)

Slab obisk, slabo sovpadanje z delovanjem
kluba (šank moti- kavni avtomat, rožljanje s
kozarci, naročevanje)!!!

OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Dogovori z Marto Šajduhar, reklama (plakati, FB, internet stran, mail lista), prihod ob 17.00,
seznanitev med sabo, postavljanje scene in dvorane, vaja trajala dolgo (do 19.15!), začetek ob
19.25, ker prej ni bilo nikogar. Predstava korektno odigrana, improvizacija z računalnikom
(igralka in operaterka v eni osebi, zaradi bolezni igralcev), 12 oseb pred predstavo pogostitev
z narezkom in pijačo v zaodrju eMCe placa (mogoče napaka, ker je nato prihajalo do
zamude). Abonma bomo zaradi premalo interesa ukinili, obdržali bomo le dogovorjeno
predstavo (Misterij žene) in predstavo Srednje šole za storitvene dejavnosti (domačini, zato bo
publika). Naknadno smo odpovedali vse ostale predstave razen predstave Srednje šole za
storitvene dejavnosti.
Gledališke predstave
PROJEKT/NALOGA:
DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:

Improvizacijsko gledališko tekmovanje
skupine Mamoo-ti
Izvedba 22.4.2011, eMCe plac ob 20.00
Janez Slivar, Matej Mraz

SODELAVCI:

Ekipa eMCe plac-a

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):

Gledališče (kultura)

STROŠKI (prihodki, odhodki):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

50 obiskovalcev
•

Brez stroškov (razen obratovalni),
vstopnino pobrali Mamoo-ti.

Dogovori z vodjo skupine Mamoo-ti Matejem Mrazem. Po uskladitvi termina dogovor, da ob
tehnični podpori eMCe placa predstavo izpeljejo sami (pobiranje vstopnine, red, ...). MC
Velenje jim ne zaračuna nobenih stroškov, v zameno pa bo skupina Mamoo-ti enkrat ob
priložnosti brezplačno nastopila na kakšni prireditvi MC Velenje.
Predstava korektno izpeljana, imeli so svojega tehnika, pričakovano dober obisk, vse OK.
PROJEKT/NALOGA:
DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Stand up komedija
Skozi vse leto
Janko Urbanc
Zaposleni MC, ŠŠK, ekipa eMCe plac-a.
gledališče
Povprečno 40 obiskovalcev

V iskanju primerne in atraktivne gledališke zvrsti, ki bi pritegnila čim več mladih, smo se
odločili poskusiti s ciklusom Stand up komedije. Organizirali smo več predstav, ki so bile
odlično sprejete.
Predstave:
•

Stand up večer (19.2.2011, eMCe plac) – Nastopajo: Aleš Novak, Klavdija Vlaj, Domagoj
Pintarič, Tin Vodopivec, gostitelj: Uroš Kuzman,

•

Stand UP DMK (20.5.2011, eMCe plac),

•

STAND UP v Sončnem parku (2.7.2011, eMCe plac) – Nastopili so Heroji večera: Uroš
Kuzman, Martina Orsag, Marko Kumer – Murč in Klemen Bučan,

•

Smeh za obzidjem - Stand up večer (23.9.2011, atrij Velenjskega gradu) – Nastopili so: Lucija
Čirovič, Daniel Ryan Spaulding, Ivan Šarić, Aljoša Asejev, gostitelj Uroš Kuzman,

•

Stand up - predstavitev filma Perica Jerkovič (10.12.2011, eMCe plac) – avtorski film Leto.

PROJEKT/NALOGA:
DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI
MC, POPOLDANSKI MC, KONCERTNI
CIKL, GALERIJA, …):
MERILO (št. obiskovalcev, …):
STROŠKI (prihodki, odhodki):

Zvočni kino – Morje šumi in iščem svoj
mir
Izvedba 4.3. ob 20.00
Janez Slivar
Ekipa eMCe plac-a
Filmski večer (kultura, gledališče)
15 obiskovalcev
Plačilo izvajalcu: 150€ (bruto=neto),

KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo
OK?

dve pijači izvajalcu: 4,6€,
tisk plakatov (KRMC).
»Presenetila« nas je rokometna tekma
(ženske). Potrebno je preverjanje dogajanja v
RD, Klepec še ni poslal razpored dogodkov v
RD.

OPIS izvedenih nalog oz. projekta:

Po mailu je LAB DSS poslal ponudbo za zvočni kino. Stvar se nam je zdela zanimiva, zato jih
Slivar kontaktira. Matej Ocepek, ki je napravil film in je tudi glasbenik na sami predstavi,
predlaga predstavo Morje šumi in iščem svoj mir. Dogovorimo se vse preko e-maila, na
koncu še telefonsko.
Matej pride ob 17. Uri v eMCe plac, pričakata ga Slivar in Sašo, najprej mislimo zadevo
speljati v dvorani, nato se odločimo in prestavimo na oder, ki ga lahko dobro zatemnimo in je
po mnenju Mateja bolj intimen in primeren.
Predstava poteka v popolni temi, obiskovalci sedimo v krogu in poslušamo posneto zgodbo in
pripadajoče zvoke, na sredini sedi glasbenik in igra na različne inštrumente.
Zelo meditativna zadeva, v katero moraš pasti. Priporočljivo je osnovno predznanje
meditacije.
Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga
NASLOV PROJEKT
Čas, obdobje
Vodja
Sodelavci

MAMD
Maj 2009 – leto 2012
Mitja Gregorič
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

Prijava na projekt
Aktivno vključevanje v
projekt
Mladi v projektu

uspešnost
Vključenost v izvršni odbor in po
akcijah
Število mladih

Realizacija/dejansko
stanje
Da
Da
50

VII. RAZVEDRILNA DEJAVNOST
Klubska dejavnost eMCe plac
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Klubska dejavnost – klubski večeri
Skozi vse leto
Janko Urbanc, Janez Slivar
Mitja Švener, Matej Voglar, lokalni DJ-ji, mladi kot soustvarjalci
programa.

Dosežki po projektu

Klubski večeri pri nas zapolnjujejo program na tiste dni, ko nimamo koncerta, predstave ali
katerega drugega večjega dogodka. Delijo se na 3 skupine. V prvo sodijo večeri, kjer se
predstavi določena glasbena skupina ali zvrst (Rock'n'Roll večer, Deftones večer ipd.), v
drugo sodijo večeri, ki zahtevajo aktivno udeležbo obiskovalcev (Jam Session, X-box večer
ipd.), tretji pa so večeri, ki imajo tudi del programa na odru, vendar jih ne moremo razvrstiti
pod koncerte ali druge dogodke. (Pustovanje, Fazaniranje ipd.) Obiskanost naših klubskih
večerov je opazno zrasla v zadnjem letu, kar sovpada z obiskanostjo kluba nasploh. Za razliko
od prejšnih let, pa smo se letos tudi datumsko prilagajali tako da smo veliko klubskih večerov
izvedli tudi med tednom in sicer v času srednješolskih počitnic, kar se je izkazalo za zelo
pametno, saj v Velenju manjka aktivnosti, katerih bi se lahko mladi udeleževali čez teden.
7.01. Nostalgija dva deseta vol. 1 (20002005),
8.01. Nostalgija dva deseta vol. 1 (20052010),
14.01. Karaoke,
15.01. Made in Slovenia (večer slovenske
glasbe),
20.01. Filmski večer (Nikoli za vedno),
22.01. Popotresni sunki (umirjena glasba
glasni noči),
28.01. Jam Session,
29.01. Pink Floyd večer,
4.2. Favoriti Velenjske glasbene scene
(Glasba ki jo imajo velenjčani radi),
5.2. Večer x-treme winter sports
(snowboard, smučanje, punkrock),
11.2. Večer starega rocka,
20.02. X-Box Večer,
21.2. Risk večer,
22.2 Večer nemih filmov,
23.2. Jam Session,
26.2. Mortal Kombat večer,
4.3. Navadni klubski večer (glasba po želji
obiskovalcev),
5.3. Pustovanje,
12.3. Predstavitev SikkFukk Records,
25.3. Rock'n'Roll večer,

26.3. Led Zeppelin večer,
1.4. Chinese resturant music,
16.4. Morphine večer,
21.4. Terasovanje z ognjemetom,
22.4. Freedom Fighters,
23.4. Jam Session,
25.4. X-Box turnit,
26.4. Javne vaje bandov,
27.4. Turnir v namiznem nogometu,
29.4. Funk večer,
1.5. Extreme sports večer,
7.5. Vrnitev svete sove,
28.5. Ogled finala lige prvakov,
4.6. Zgodovina Britpopa,
11.6 Estradasphere večer,
17.6. Jam Session,
18.6. Indie večer,
24.6. Rock'n'Roll večer,
25.6. Michael Jackson večer,
26.6. Mehiški žur,
27.6 X-box večer,
29.6. Metal večer,
10.7. Khuda večer,
11.7. Muškat Hamburg večer,
12.7. Leni Kravac večer,
14.7. ŠKM Banda večer,
15.7. Kiril Đajkovski večer,

16.7. Superhiks večer,
17.7. O' lendarion Churchobilly man večer,
18.7. Welcoming Comittee in Flames
večer,
19.7. Terrafolk večer,
20.7. Stekli psi večer,
21.7. Noctiferia večer,
22.7. Madonna večer,
23.7. Raggae večer,
24.7. Sport Billy Krši Embargo večer,
25.7. Hella Comets večer,
26.7. Anja Bukovec večer,
27.7. Negligence večer,
28.7. Mrigo & Ghet večer,
29.7. Srečna Mladina večer,
1.9. Deftones večer,
3.9. Glenn Miller večer,
9.9. Kunigundina retrospektiva,
10.9. Navadna sobota (glasba po izbiri
obiskovalcev),
16.9. At the Drive-in/Mars Volta večer,
17.9. Rock'n'Roll večer,

18.9. Jimi Hendrix večer,
23.9. Arhur Guiness večer,
24.9. Jam session,
1.10. Uvod v študijsko leto,
8.10. Jam session,
13.10. Sveto Dripovškovo,
15.10. Fazaniranje,
22.10 Elvis Presley večer,
29.10. Turški večer,
31.10. Pekoče perutničke,
2.11. Večer družabnih iger,
3.11. X-box večer,
5.11. Hip-Hop večer,
11.11. Slovenski evergreeni,
19.11. Raggae večer,
3.12. Latvijski večer,
10.12. Frank Zappa večer,
23.12. Chillout room – večer umirjene
elektronske glasbe,
24.12. Anti-Xmas večer,
27.12. Truckers Dress code žur,
29.12. X-box večer.

LETNI KINO OB ŠKALSKEM JEZERU

PROJEKT/NALOGA:

Koncert Res Nullius in Big Addiction

DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

2.7.2011 ob 21. uri
Janko Urbanc
Janez Slivar, Žan Delopst, Mitja Švener, MC,
ŠŠK, Žiga Kočevar.
Letni kino

PROGRAM/CIKEL (ESS,
PROSTOVLJCI MC, POPOLDANSKI
MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA,…):
800 obiskovalcev
MERILO (št. obiskovalcev,…):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni
bilo OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
V letnem kinu smo za potrebe koncerta uredili zaodrje, vhodna vrata, pripravili vse potrebno
(varnostna razsvetljava, šanki, oder, ozvočenje, mesto za prodajo vstopnic ...). Pri organizaciji
koncerta je sodelovalo približno 20 mladih.
RES NULLIUS - PREKLETIH BAZAR
»Ne sprejemajo kompromisov. Raje bodo izbrali usodo Divje horde. Ne prodajajo se za
prgišče cekinov« (Gregor Bauman, TV Večer, 2011). Ko »so«, gredo zmeraj do konca. Ne

delajo na silo. Ravno nasprotno – čakajo, da stvari dozorijo, potem pa trdno stojijo za svojim
delom. V nenapisanem ohranjajo danes pogrešano nedotakljivost ali stanje
brezkompromisnega duha, ki identiteto ohranja s sebi lastnim čustvenim razponom.
To so velenjski Res Nullius. Predstavniki pristnega rock&rolla, ki po No One Can Like The
Drummer Man, Dead Town Dogs, Zdravo je biti divji in Revolver ljubezni predstavljajo novo
plato Prekletih bazar. Plošča 10 novih skladb je bila posneta v glasbenem centru Pavarotti v
Mostarju, pod producentskim vodstvom Žareta Paka konec preteklega leta.
Predstavitev nove plošče, na katero smo čakali »debelih, dolgih« sedem let bo v soboto, 2.
julija 2011, ob 21. uri v letnem kinu ob Škalskem jezeru. Zbrane bodo ogreli fantje skupine
Big Addiction, po koncertu pa bo za dobro glasbo skrbel DJ Rockmaister.
Koncert je dobro uspel, vse je bilo OK, obiskovalci so bili zadovoljni.
Četrtkove filmske projekcije
PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

LETNI KINO ob ŠKALSKEM JEZERU – filmske projekcije
Dimitrij Amon
Filmske projekcije v letnem kinu smo izvajali ob četrtkih zvečer. Zaradi dežja smo
tri projekcije prestavili pod streho v eMCe plac.

Četrtkove filmske projekcije v letnem kinu:
7. julij 2011
Konec poletja (2011)
režija: Matevž Jerman, Matej Bandelj, Mitja Klodič
14. julij 2011
Vinopiri: Ledena trgatev (2010)
režija in scenarij: Vitomir Kaučič
igrajo: Maja Halb, Miloš Bavec, Marko Mehtsun, Anja Štuhec, Darjan Kaučič,
Sara Žibrat, Igor Muršič, Nataša Bavec, Peter Beznec, Mateja Slavič, Kristijan
Paal.
• zaradi dežja v eMCe placu
21. julij 2011
Veš, poet, svoj dolg? (2011)
režiserka: Urša Menart
produkcija: Vest d.o.o.
producent: Jani Sever
izvršna producentka: Nina Jeglič
• zaradi dežja v eMCe placu
28. julij 2011
Retrospektiva filmov Petra Bizjaka
4. avgust 2011
Retrospektiva filmov Diega Menendesa
Retard Zombie, Fužine Nejberhud, Dead duck, Parada maškarada, RazstavaPolitijada ali politični horror
• zaradi dežja v eMCe placu
11. avgust
Kresnik (2011)
Na begu pred skupino neusmiljenih plačancev, se Kresnik s pomočjo
skrivnostnega neznanca uči preživeti. Srednjeveška pripoved o pregonu,
prijateljstvu in maščevanju.
režija: Juš Premrov
PREMIERA!

NAMEN
CILJI
SODELAVCI

18. avgust
Poroči se z mano, David Bowie! (2011)
režija: Tina Poglajen
PREMIERA!
V Letnem kinu ob Škalskem jezeru pripraviti projekcijo mladinskih filmov.
Promocija letnega kina. Popestritev poletnih filmskih projekcij, mladim filmarjem
omogočiti predstavitev.
Andraž Jerič, Janez Slivar, Janko Urbanc, Festival Velenje (Kino Velenje).

IZVEDBA: realizirano
MERILO
USPEŠNOSTI

Dober obisk, super sprejet prostor, več - uporabnost prostora.

PROJEKT/NALOGA:

Ureditev letnega kina (pred koncertom Res
Nullius in pred drsalno sezono)

DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

27.6. – 2.7.2011, oktober 2011
Janez Slivar
Matjaž Novak, Dejan Požegar, Janko Urbanc,
Žiga Kočevar, prostovoljci MC.
MC Velenje, KRMC, ŠŠK, HKV, Zavod
ŠŠK, MO Velenje, ŠRZ RD, eMCe plac,
donatorji.
Letni kino (delovne brigade)

PROGRAM/CIKEL (ESS,
PROSTOVLJCI MC, POPOLDANSKI
MC, KONCERTNI CIKL, GALERIJA,
…):
MERILO (št. obiskovalcev, …):
STROŠKI (prihodki, odhodki):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni
bilo OK?

Končanje del.
•
•
•

Vzdrževalna dela: 141,05€
Nakup betona: 163,24€
Izdelava, montaža vrat: 840€

Potrebno je urediti vrh novih vrat, ker
olajšujejo plezanje v letni kino (čvrsta
konstrukcija).

OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
Za potrebe izvedbe koncerta Predstavitev nove plošče Bazar prekletih skupine Res Nullius z
gosti (Big Addiction) je bilo potrebno povečati prostor letnega kina za potrebe zaodrja
(Backstage).
Uredili smo podlago (izkop zemlje, nasutje peska, valjanje, ureditev brežin, odstranitev
štorov) tako na področju zaodrja, kot ob straneh prireditvenega prostora, ter izravnali podlago.
Potrebno je bilo odstraniti ograjo na delu, ki gleda na cesto. Po izkopu smo ograjo ponovno
namestili (malo bolj proti cesti). S tem smo na prireditvenem prostoru pridobili cirka 6 metrov
v dolžino in 1 meter v širino.
Pesek, potreben za izravnavo smo gratis dobili pri TEŠ (25 kubikov) in RGP (50 kubikov).
Tako je bilo na področju letnega kina za izravnavo terena porabljenih že preko 250 kubikov
peska.
Postavili smo tudi nova vrata na vhodu v Letni kino in jih povezali z ograjo (+ temelji).

Pospravili smo področje celotnega prireditvenega prostora in odpeljali vse smeti.
Letni kino smo morali pripraviti tudi na zimsko sezono, ko smo ponovno na fino izravnali
peščeno podlago z namenom lažje izdelave ledu.
PROJEKT/NALOGA:

Drsališče v letnem kinu ob Škalskem
jezeru

DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

Oktober 2011 – april 2012
Janez Slivar, Matjaž Novak
Janko Urbanc, Žiga Kočevar, prostovoljci
HKV, Sašo Simič, Lovro Zupanc.
MC Velenje, KRMC, ŠŠK, HKV, Zavod
ŠŠK, MO Velenje, ŠRZ RD, eMCe plac,
donatorji.
Letni kino, šport

PROGRAM/CIKEL (ESS,
PROSTOVLJCI MC, POPOLDANSKI
MC, KONCERTNI CIKL, GALERIJA,
…):
MERILO (št. obiskovalcev, …):

Izpeljan projekt (postavitev, program,
pospravljanje).

STROŠKI (prihodki, odhodki):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni
bilo OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
V mesecu oktobru smo strojno in ročno pripravili peščeno podlago na novo drsalno sezono. Iz
skladišča smo pripeljali obstoječo leseno ograjo ter zagotovili dodatni les in iverne plošče za
izdelavo večje ograje, saj smo poleti prostor v letnem kinu povečali.
Prostovoljci Hokejskega kluba Velenje smo nato v petih dneh ograjo sestavili, uredili prostor
za preoblačenje ter postavili dodatno uto za orodje.
Donatorsko smo pridobili lastne cevi in ročnike za zalivanje, nekaj smo si izposodili od PGD
Velenje.
Prvič smo s pripravo ledene ploskve pričeli 20.12.2011, po petih dneh smo zaradi otoplitve
morali počakati.
Sredi januarja, ko so temperature spet bile ugodne, smo ponovno začeli s pripravo ledu in
drsališče za obiskovalce odprli 16.1.2012.
Prostovoljci HKV smo nato vsak dan led vzdrževali, popravljali poškodbe na ledu in
vzdrževali celotno drsališče.
Delovni čas drsališča je bil od ponedeljka do četrtka od 15. do 20. ure, v petek od 15. do 22.
ure, v soboto od 9. do 12. in od 15. do 22. ure, ter v nedeljo od 9. do 12. in od 15. do 20. ure.
Po uradni zaprtosti drsališča so imeli na ledu treninge člani HKV, ki so nato led zalili,
popravili poškodbe in drsališče zaprli.
Za gostinski del in omogočanje odprtosti drsališča so skrbeli študenti, delavci Zavoda ŠŠK.
Skrbeli so za odpiranje drsališča, izpeljavo športnih dni, vzdrževanje čistoče in redu na
samem drsališču.
Pred začetkom drsalne sezone smo k koriščenju drsališča povabili vse izobraževalne

organizacije, odziv je bil dober, na drsališču smo izpeljali sedem športnih dnevov (OŠ Gorica
3X, OŠ Gustav Šilih, OŠ MPT 2X, OŠ Livada). Nekaj športnih dni je bilo zaradi ekstremnega
mraza odpovedanih.
Za najmlajše smo pripravili sobotne Ledene vragolije s klovnoma, animatorjema (28.1., 4.2.,
11.2., 18.2., 25.2.), v sodelovanju s ŠŠK smo ob večerih za vikend organizirali disco na
drsalkah (28.1.), romantično drsanje ob baklah (4.2.), nočno drsanje (10.2.), drsanje
zaljubljencev (14.2.), pustno rajanje za otroke (18.2.), med zimskimi počitnicami pa
dopoldanske animacije (20. do 24.2.). Organizirali smo tudi začetni tečaj drsanja za otroke
(11. in 12.2 ter 18. in 19.2. po dve skupini, skupno 24 otrok) in hokejski turnir, ki se ga je
udeležilo 9 ekip in veliko gledalcev (17.2.).
Pospravili smo področje celotnega prireditvenega prostora in odpeljali vse smeti.
V kratkem bomo prostovoljci HKV pospravili ograjo in celotno prizorišče.
Celotna sezona je po mnenju deležnikov uspešnejša kot lani, saj smo drsalne dni izpeljali v
enem »kosu«, logistika in organizacija je bila lažja, izpeljali smo več dogodkov in zabeležili
boljši obisk kot lansko zimo. Vsi dogodki, ki smo jih organizirali, so bili dobro obiskani. Po
ocenah je v letošnji sezoni na drsališču drsalo skoraj 2.000 ljudi, vseh obiskovalcev letnega
kina pa je bilo blizu 3.000.
PROJEKT/NALOGA:
DATUM (izvedbe, trajanja...)
NOSILEC/VODJA:
SODELAVCI:

Prekmurski večer ob Dnevu priključitve
Prekmurja k matični državi – proslava od
državnem prazniku
17.8.2011 ob 18. uri
Janez Slivar, Marko Pritržnik
Metka Rupreht, Janko Urbanc, MOV,
zaposleni MC Velenje
Letni kino

PROGRAM/CIKEL (ESS,
PROSTOVLJCI MC, POPOLDANSKI
MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA,…):
60 obiskovalcev
MERILO (št. obiskovalcev,…):
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni
bilo OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
Ob dnevu priključitve Prekmurja k matični domovini smo v letnem kinu ob Škalskem jezeru
pripravili Prekmurski večer (prekmurska kulinarika in umetnost).
* 18.00 - BOGRAČIJADA: poskušanje in razglasitev zmagovalca tekmovanja v kuhanju
Bograča (potekalo v letnem kinu),
* 21.30 - Ogled ljubezenskega filma OČA: Zgodba o filmu OČA nosi v sebi nekaj
posebnosti, nekaj obfilmskih zgodb, ki si zaslužijo posebno pozornost. Nenavaden film je tudi
nastajal na nekoliko neobičajen način, z nekoliko posebnimi junaki vsakdanjega življenja, v
posebnih okoliščinah, pa tudi na posebnih lokacijah čudežnega Bukovniškega jezera in
sanjskih poti na obrobju Murske Sobote. Režija: Vlado Škafar, producent Frenk Celarc,
nastopajo Miki Roš, Sandi Šalamon, delavci tovarne Mura. Film Oča je svojo pot začel
septembra leta 2010 na zadnjem beneškem festivalu, nagrajen je bil na festivalu mladega
evropskega filma Voices, med drugim bo na ogled tudi na letošnjem motovunskem in
sarajevskem filmskem festivalu.

Dogodek je dobro uspel, tekmovanja v kuhanju bograča sta se poleg ekipe MC Velenje
udeležili še ekipi MOV in Društva upokojencev Velenje, tako, da je dogodek potekal v
medgeneracijskem duhu. Bograči so se kuhali na poprej pripravljenih kuriščih z enakimi
sestavinami.
Zabeležili smo veliko pretočnost obiskovalcev, veliko naključnih mimoidočih je poskusilo
bograče. Na večernem ogledu filma Oča je bilo približno 30 ljudi.
Prenosi tekem evropskega prvenstva v košarki
Čas opravljanja naloge:
PROJEKT/NALOGA:
NOSILEC/VODJA:

Avgust, september 2011
Prenosi tekem EP v košarki
Janko Urbanc

SODELAVCI:
Mitja Švener, zaposleni MC Velenje, ŠŠK.
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI mc, eMCe plac
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKEL,
GALERIJA …):
MERILO (št. obiskovalcev …):
Dnevno vsaj 10
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
V eMCe placu smo na velikem platnu prenašali večino tekem na prvenstvu, predvsem pa vse tekme
slovenske reprezentance, kjer smo zabeležili največji obisk.

VIII. IZVAJANJE STRATEGIJE ZA MLADE V MOV 2010 – 2015
Čas opravljanja naloge:
PROJEKT/NALOGA:

Skozi vse leto
Lokalni program razvoja delovanja mladih v
MOV 'Strategija za mlade' MLADI V KORAK
S ČASOM 2010 - 2015
NOSILEC/VODJA:
Dimitrij Amon
SODELAVCI:
Marko Pritržnik, Janez Slivar, Janko Urbanc,
Mitja Gregorič, zaposleni v MC Velenje, zunanji
sodelavci.
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI mc, Aktivna participacija mladih
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GLAERIJA,…):
MERILO (št. obiskovalcev):
Uspešna izpeljava vseh prijavljenih projektov.
KAJ SE ŠE LAHKO IZBOLJŠA, kaj ni bilo OK?
OPIS izvedenih nalog oz. projekta:
MS Velenje in Mladinski center Velenje sta po odloku o mladinskem delu v MOV (Ur. vestnik št.
13/07), dolžna skupaj s partnerji pripraviti lokalni program razvoja delovanja mladih v MOV.
Strategija je preko izraženih potreb mladih za leto 2011 izluščila 20 (skupno 26) prednostnih področij.
Župan je program podprl in zagotovil financiranje programov iz strategije v višini 35.000€ vsako leto.
Na seji sveta MOV pa je bil lokalni program razvoja delovanja mladih za obdobje petih let sprejet na
zelo simbolni dan in sicer 25. maja 2010.
MC Velenje je bil (s partnerji) pri črpanju sredstev in tudi realizaciji projektov zelo uspešen. Tako smo
izpeljali, oz. sodelovali pri izpeljavi preko desetih projektov (letni kino – drsališče, velik koncert, scate
contest, brigada klasirnica, pomoč socialno šibkim, stop steklo, mladinske izmenjave, podjetniški
večeri, digitalne info točke, koncert na gradu ...).

IX. AVDIO SLUŽBA

Poročilo o opravljenem delu v letu 2011
Avdio služba MC Velenje je v letu 2011 delovala na 142-ih prireditvah za 18 organizatorjev.
Bile so tudi prireditve, kjer smo opremo samo posojali, tako da je dejansko oprema
uporabljena večkrat, kot je zabeleženo.
Investicije: pripravljen je bil načrt investicij in predlog za nakup avdio opreme za še bolj
profesionalno izvedbo, ta načrt smo izvedli z nakupom digitalne mešalne mize PRESONUS
24-4-2 in pripadajoče opreme za čim boljšo izvedbo prireditev.
Predlog, da se uredi vsaj delno plačilo organizatorjev za uporabo avdio opreme za servisiranje
in dokupovanje nove opreme je v postopku z ustanovitvijo komisije pri MOV, ki pripravlja
predlog o ureditvi razmer na tem področju.
Vzdrževanje: v Domu kulture Velenje je vzpostavljen namenski prostor za skladiščenje
avdio opreme, potrebno je izboljšati sistem za izposojo opreme. Največji delež vzdrževanja
opreme trenutno zagotavlja MC Velenje, za leto 2011 je ta znesek preko 4000€.

Vir: avdio služba, Aleksander Saša Misja, 21.12.2011

Večini servisov pripadajo:
- predpriprave,
- stiki z organizatorjem o potrebah,
- stiki z izvajalcih o pričakovanjih,
- prevoz, postavitev ozvočenja,

-

izvedba,
pospravljanje, odvoz opreme, skladiščenje.

Kadri in financiranje
Zaposlen je oblikovalec zvoka in video naprav Aleksander Saša Misja, sredstva za kritje
stroškov dela zagotavlja Mestna občina Velenje. Za leto 2012 je predvidena zaposlitev
tonskega tehnika, kar bo znatno olajšalo delo pri predvidenem večjem obsegu uporabe avdio
sistemov MOV zaradi EPK 2012.
Ocena opravljenih delovnih ur
Ocena mesečnih opravljenih ur na postavki avdio servis je 360 – 400 ur. Oblikovalec zvoka
in video naprav opravi mesečno v povprečju 174 ur in nadur, ostale ure so v okviru
podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci in javnega delavca Mitje Švenerja, ki pa mu z
31.12.2011 pogodba potekla.
Ocena vrednosti opravljenih avdio in lučnih storitev
Vzpostavljen je bil cenik servisa, po katerem smo naredili storitev za 34.750,00 €.
X. KONGRESNO – TURISTIČNA DEJAVNOST
MLADINSKI HOTEL VELENJE
Ime projekta/programa
•

Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

TEKOČE POSLOVANJE MLADINSKEGA HOTELA
VELENJE
• PRISTOP V SVETOVNE REZERVACIJSKE
SISTEME IN PROMOCIJA
• PRIDOBITEV NAZIVA KOLESARSKI HOTEL
1.1.2011 – 31.12.2011
Metka Rupreht
Zaposleni v MC Velenje, zunanji sodelavci, študenti

Dosežki po projektu - TEKOČE POSLOVANJE MLADINSKEGA HOTELA VELENJE
Mladinski hotel Velenje je posloval v letu 2011 celo leto, saj je dobro leto od odprtja. Glede na število
nočitev opravljenih v letu 2011 smo segli rahlo nad 10% povprečno zasedenost. Gosti Mladinskega
hotela so bili predvsem udeleženci raznih športnih, kulturnih in izobraževalnih dogodkov v mestu
Velenje. Kar velik odstotek gostov je bilo neposredno ali posredno povezanih z delom Mladinskega
centra Velenje (mednarodne izmenjave, EVS seminarji in delavnice, izmenjave dijakov …)
Goste smo o nastanitvi anketirali občasno, v okviru ostalih aktivnosti (seminarjev, ipd.).
Dosežki po projektu - PRISTOP V SVETOVNE REZERVACIJSKE SISTEME IN
PROMOCIJA
Mladinski hotel Velenje je viden na preko 30 različnih spletnih rezervacijskih straneh, domačih in
tujih.
V letu 2011 smo se odločili promovirati Mladinski hotel Velenje, na zadnji strani brezplačnega
zamljevida Slovenije: Na lepše, ki ga izdaja STO v angleškem in slovenskem jeziku.

Ponudbo smo tržili tudi v vodniku SA-ŠA destinacije (angleška in slovenska verzija) in nekajkrat v
lokalnih medijih.
Udeležili smo se tekmovanja Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna, pod
častnim pokroviteljstvom predsednika republike dr. Danila Türka, kjer smo dosegli tretje mesto v
kategoriji mladinska prenočišča v sklopu MC.
Dosežki po projektu – PRIDOBITEV NAZIVA KOLESARSKI HOTEL
Zastavljenega cilja nismo dosegli zaradi prevelike investicije nakupa koles in potrebne opreme v
skladu s standardi.
Program
Pridobiti čim več gostov v
Mladinski hotel Velenje.
Objavljanje na čim večjem številu
rezervacijskih portalov.
Promocija v različnih medijih.

Merilo uspešnosti
Realizacija/dejansko stanje
Zasedenost mladinskega hotela Dobrih 11% zasedenost
Velenje
Število rezervacijskih portalov
30
Tekmovanje TZS Moja dežela – Zasedba 3. mesta
lepa in gostoljubna

Kadri

Stanje na dan 1. 2.2011
Delovno mesto
1 direktor
2 vodja projektov – vodja programov
3 tehnični koordinator
4 tehnični koordinator
5 oblikovalec zvoka in video opreme
6 strokovni sodelavec V -Koordinator
multimedijskih in kulturnih
programov
7 vodja mladinskega hotela

Trajanje pogodbe do
September 2012
Januar 2012
Nedoločen DČ
Nedoločen DČ – daljša bolniška odsotnost
Nedoločen DČ
Nedoločen DČ
Junij 2011

Stanje na dan 1. 2.2012
Delovno mesto
1 direktor
2 vodja projektov – vodja programov
3 tehnični koordinator
4 tehnični koordinator
5 Oblikovalec zvoka in video vsebin
6 Vodja mladinskega hotela
7 Strokovni sodelavec V -Koordinator
multimedijskih in kulturnih
programov

Trajanje pogodbe do
September 2012
Nedoločen DČ
Nedoločen DČ
Nedoločen DČ – porodniška odsotnost do julij 2012
Nedoločen DČ
Nedoločen DČ
Nedoločen DČ

8
9

Določen DČ maj 2012
Določen DČ december 2012

glavni vzdrževalec
strokovni delavec-pripravnik

Potrebe 2012
Delovno mesto

glavni vzdrževalec
tonski tehnik – potrebe projekta EPK

Zaposlitev za nedoločen delovni čas
Zaposlitev 2012 za leto 2012

Vsa delovna mesta, ki se izkazujejo kot potrebe in zasedena delovna mesta so zapisana v
sistematizaciji delovnih mest in v katalogu delovnim mest v MC Velenje. Oba navedena dokumenta
sta sprejeta s strani sveta zavoda MC Velenje
Varnost pri delu
Začetno stanje
V letu 2011 je predvidena opravljanje izpitov iz
varstva pri delu za zaposlene in pogodbene
delavce.

Končno stanje
realizirano

Usmerjeni zdravniški pregledi
Začetno stanje
V letu 2011 so bili planirani zdravniški pregledi
za novo zaposlene delavce
Izobraževanje
Začetno stanje
V letu 2011 je predvideno strokovno
izobraževanje iz prve pomoči in požarne varnosti
za zaposlene.
Zaposleni so si v letu 2010 izbrali 1 izobraževanje
po usmeritveni izbiri

Končno stanje
Na zdravniški pregled so bili napoteni 3.
zaposleni

Končno stanje
realizirano
realizirano

Material, orodja in oprema
Obnove prostorov
Mladinski center Velenje, Šaleška 3
Začetno stanje
Manjša obnova dvorane

Končno stanje
Realizirano

Orodje
Začetno stanje
Ni predvidena večja nabava orodij.

Končno stanje
Enako

Oprema
Začetno stanje
Nakup prenosnega računalnika
Nakup multimedijske opreme za izvajanje prenosov v živo in
snemanje dogodkov
Nakup digitalne avdio mešalne mize
Nakup dodatnih aktivnih zvočnikov Yamaha
Nakup lučne tehnike
Nakup robota za potisk in razmnoževanje CD in DVD-jev
Nakup digitalne avdio mešalne mize
Nakup zabavno,športno,rekreacijske multimedijske opreme za
delovanje popoldanskega

Končno stanje
realizirano
realizirano
realizirano
realizirano
realizirano
realizirano
realizirano
realizirano

Programska oprema
Začetno stanje
Opremiti prostore za popoldanski center za mlade

Končno stanje
realizirano

Predvidene prenove opreme
Začetno stanje
V prostorih Efenkove 61a montaža zaves in beljenje hodnikov

Končno stanje
realizirano

Investicije in razvoj
Mladinski hotel Velenje in Mladinski center Velenje na Efenkovi 61a
Končno stanje
Začetno stanje
realizirano
Odpravljanje napak na prevzetem objektu v
reklamacijskem obdobju
Razvojna dejavnost
Začetno stanje
Razvoj dejavnosti izobraževanja za programe
mladih.
Razvoj dejavnosti regionalnega mladinskega
izobraževalnega središča –Mladinski učni
centri

Končno stanje
realizirano
v razvoju

