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1. SPLOŠNO

Leto 2012 je v Mladinskem centru Velenje zaznamovala aktivnost Evropske prestolnice
kulture, saj je bil MC Velenje vključen preko partnerskega mesta Velenje, kot producent 4
samostojnih in 2 mrežnih projektov. Programsko pa smo že omenjene in druga aktivnosti
usmerjali in izvajali skladno z evropskim letom aktivnega staranja in medgeneracijske
solidarnosti.
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 pa je nadaljevala dela pri komisiji za mladinska vprašanja in preko sprejetega
odloka o mladinskem delu izvedla drugi razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu
2012 in za mladinske programe pomemben razpis za sledenje ciljev iz Lokalnega programa
razvoja delovanja mladih 2010 -2015 v letu 2012.
Mladinski hotel z seminarskimi prostori mladinskega centra Velenje, je v letu 2012 nadaljeval
dobro poslovanje predvsem se je izkazal kot prepoznaven infrastrukturni in projektni objekt
za izvajanje nizko cenovnega kongresnega turizma.
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, Made in Velenje…),
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 2012 smo uspešno nadaljevali in zaključili izvajanje aktivnosti na dveh projektih, ki sta
namenjena dvigu kompetenc pri razvoju mladih in sta financirana iz evropskega strukturnega
sklada na MŠŠ.
Del programov deluje tako lokalno kot mednarodno, tako smo v letu 2012 gostili v Velenju 7
mladih iz Latvije, Turčije, Španije in Poljske, ki so v sklopu projekta Evropske prostovoljne
službe (EVS) sodelovali v projektu, financiranem s strani zavoda Movit in Evropske komisije
preko programa Mladi v akciji (Youth in Action). Vsi prostovoljci, so svojim projektom
pridobivali nove izkušnje ter kompetence in med mladimi povečevali zanimanje za evropsko
mobilnost mladih ter povezovali z evropsko miselnostjo.
V letu 2012 smo izvajali v partnerstvu z Socialno zbornico Slovenije projekt »spodbujanje
zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva-Pripravniki«, kjer smo
preko projekta Evropskega socialnega sklada financirali plačo pripravnice, katere delo se
nadaljuje v leto 2013.
Skupno je v Mladinskem centru Velenje leta 2012 bilo zaposlenih 8 mladinskih, zunanja
sodelavka iz CSD Velenje zaradi izvajanja ESS projekta Pripravniki delavcev in dva
strokovna sodelavca na področju tonske službe, ki sta opravljala storitve za lokalno skupnost.
Tonski servis mladinskega centra Velenje je tako ozvočil več kot 100 javnih dogodkov, med

drugimi Pikin festival, glasbene abonmaje, proslave ter koncerte v Glasbeni šoli in
Mladinskem centru Velenje. Povečan obseg dela na tonskem servisu so predstavljali projekti
EPK v Velenju.
Na področju prostovoljstva smo v letu 2012 izvajali različne aktivnosti, ki so vključevale
mlade in njihovo zavedanje po prostovoljstvu. Tako smo skupaj z Mladinskim svetom
Velenje ponovno pripravili in izvedli projekt Naj prostovoljec v MOV. V zimskem času pa so
prostovoljci z dobrodelno akcijo zbrali izjemno veliko nepokvarljivega blaga za humanitarne
namene in preko leta izvedli še druge akcije, s katerimi so na drugačen način opozorili na
pomembne, a včasih prezrte stvari.
Mladinski center Velenje je v letu 2012, nadaljeval poslanstvo in ostal zavod s pestro
programsko in organizacijsko sliko, ki jasno sledi ciljem in svoj program prilagaja aktualnim
izzivom.
Prostorske zmožnosti
Prostor
Pisarna
Seminarski prostori
Kunigunda - regionalni multimedijski center
Mladinski hostel
Prostori eMCe plac (delno, souporaba, izvedba programa v okviru
programske enote KULTURA)
Letni kino ob Škalskem jezeru
Pekarna v Starem Velenju

Kvadratura
145
406
150
1048

Odnos
Najemniki
Najemniki
Najemniki
Najemniki

420

Najemniki

1000
1200

Drugo
Drugo

Mladinski center Velenje je programsko v osnovi razdeljen na naslednje enote: kultura,
družba, Kunigunda RMC, hostel. Delo je večinoma projektno, tako se tudi programske enote
prepletajo med sabo.
Notranja organizacijska shema
Direktor JZ: Marko Pritržnik
MC Velenje - programske enote - Vodja programa in projektov Janez Slivar:
-

kultura - vodja Janez Slivar,
družba - vodja Mitja Gregorič,
Kunigunda regionalni multimedijski center (KRMC) - vodja Dimitrij Amon,
Mladinski hostel - vodja Metka Rupreht (na porodniškem dopustu) - nadomešča jo
Tjaša Selič (do decembra 2013),
prostovoljska dejavnost - vodja Melita Kovač,
mednarodna dejavnost - vodja Melita Kovač,
servisna dejavnost - vodja Aleksander Sašo Misja.

Na tedenskih delovnih sestankih (TDP) se projekti in programi predstavijo, potrjujejo,
dodelujejo, določi se vodja projekta (iz področja, kamor projekt spada), vodja nato vključuje
deležnike z ostalih programskih področij in enot (po potrebi in glede na kompleksnost) in jih

koordinira.
Za vsak projekt, katerega ideja je generirana s strani mladih ali s strani zaposlenih (nova ideja
ali projekt, vključen v letni delovni plan) se določi vodjo projekta, ki projekt koordinira na
vseh nivojih (izdelana ideja, vključen kader, prostor izpeljave, promocija ...). Navadno se vsi
novi projekti predstavijo na rednih tedenskih programskih sestankih, kjer se o njih odloča v
krogu zaposlenih. V kolikor je projekt, generiran s strani mladih, realno izvedljiv
(programsko, finančno) se postavi struktura izvedbe.
Za koordinacijo celotnega programa je zadolžen vodja programa in projektov, ki skupaj z
vodji drugih področij skrbi za nemoten potek in izvedbo projektov.
Vodje posameznih programskih sklopov so za koordinacijo in izvedbo programa zadolženi
sami, sami kadrovsko in izvedbeno planirajo stvari, vodja programa in projektov je o vsem
obveščen in tudi vnaprej pripravlja mesečni program.
Glede programskih ciklov imamo vnaprej določene finančne okvirje, ki jim sledimo skozi
celo leto. Za večje stvari, za katere ideja se pojavi sprotno in s katerimi so povezani tudi večji
stroški, je glede finančnega vidika in odobritve zadolžen direktor MC Velenje.
Avtonomija mladih v organizaciji
Programsko mladim puščamo proste roke glede vsebine programa, izogibamo se
komercializaciji programa in projektom, ki so finančno preveliki glede na pričakovan doseg.
Mladi so aktivni vključeni v program na način, da pri vsakem projektu, tako rednem ali
novem dobijo svoje zadolžitve (od vodenja projekta, do najmanjših zadolžitev), pri katerih so
samostojni, seveda z našo pomočjo v smislu sestankov, poročanja o napredku, težavah,
tehnična podpora ... Vsakdo, ki je v projekt vključen, je od trenutka, ko projekt predstavi ali
se mu priključi, aktivni sodelavec na projektu, vabljen je na vse sestanke, medsebojno se
obveščamo o napredku in skupaj iščemo najboljše rešitve pri morebitnih težavah pri izvedbi
projekta.
Ves čas pri svojem delovanju sledimo potrebam mladih, jih spodbujamo pri aktivnem
sodelovanju, saj si mladi s sodelovanjem pri izvedbi skupnih projektov nabirajo izkušnje z
najrazličnejših področij, širijo svojo socialno mrežo in odkrivajo svoja interesna področja, ter
jih razvijajo. Največ mladih se vključuje na področju kulture, ko mladi sami pridejo do nas,
ker jim je kakšen od projektov zanimiv, ali pa nam predstavijo popolnoma nov koncept, ki ga
potem skupaj razvijamo in ga mladi z našo pomočjo udejanijo.
V Svetu Zavoda Mladinski center Velenje imajo mladi svoje predstavnike kot predstavnike
zainteresirane javnosti (eden s strani Šolskega centra Velenje in eden s strani Šaleškega
študentskega kluba). V trenutni zasedbi v Svetu Zavoda pa imajo mladi svojega predstavnika
tudi s strani ustanovitelja JZ MC Velenje, Mestne občine Velenje.
V Programskem Svetu MC Velenje imajo mladi 3 predstavnike (eden imenovan s strani MC
Velenje in dva imenovana s strani MSV). Programski svet je vključen v pripravo programa
Mladinskega centra Velenje.

Obseg avtonomije mladih v organizaciji
Letni program dela MC Velenje dokončno sprejmemo in potrdimo zaposleni, vendar vanj
vključimo vse predloge, ki so prišli s strani mladih tekom preteklega leta. Veliko je tudi
projektov (npr. popoldanski center za mlade, klubski večeri ... ), ki se dokončno idejno
izoblikujejo tekom leta in za katere so idejno in izvedbeno zaslužni izključno mladi, saj idejo
predstavijo, spodbujamo jih, da si izvedbeno ekipo sestavijo sami, ter tako tudi izpeljejo
projekt. Ves čas smo jim na voljo za kakršnokoli pomoč, podamo jim tudi svoje predloge, ki
pa jih potem mladi upoštevajo, včasih pa naredijo tudi po svoje, kar ne poskušamo preprečiti
(če seveda ne gre za vprašanje varnosti, izvedljivosti, gospodarnega ravnanja ...).
Pri pripravi temeljnega akta delovanja MC Velenje, letnega programa delovanja, so mladi
aktivno vključeni, saj jih pozovemo k podajanju predlogov, ki so nato uvrščeni v letni
program. V program so uvrščeni tudi tradicionalni projekti, seveda pa tekom leta program
dopolnjujemo z novimi idejami, ki med letom dozorijo.
Število organiziranih dogodkov v letu 2012: 424
Program je namenjen pretežno mladim in sicer v starosti od 13 do 29 leta.
Število aktivnih udeležencev: 550
Aktivni udeleženci nastopajo v vlogah načrtovalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev,
proizvajalcev.
Urnik delovanja Mladinskega centra Velenje
Vsakotedenske aktivnosti potekajo skozi celo leto brez daljših terminskih presledkov.
Vsakodnevne aktivnosti potekajo od ponedeljka do nedelje.
Dejavnosti Mladinskega centra Velenje se izvajajo v:
dan
od
do
ponedeljek 7:00 20:00
torek
7:00 20:00
sreda
7:00 20:00
četrtek
7:00 20:00
petek
7:00 02:00
sobota
10:00 02:00
nedelja
10:00 22:00
Dejavnosti mladinskega centra se izvajajo 99,00 ur tedensko.

Število redno zaposlenih in rednih usposobljenih programskih delavcev

Vodstveni delavci
Število
let
Področje
Dodatna usposobljenost
delovnih
dela
izkušenj
Strokovni izpit za strokovne
delavce na področju vzgoje in
izobraževanja pri Ministrstvu
Direktor
za šolstvo in šport, vodnik
Javnega
Marko Profesor
inštruktor prve stopnje
zavoda
Pritržnik zgodovine in 12
gozdna šola Zveze tabornikov
Mladinski
geografije
Slovenije, mentor
center
raziskovalnih dejavnosti na
Velenje.
osnovnih šolah, izprašani
vodja odraslih folklornih
skupin in inštruktor.
Ime in
Izobrazba
priimek

Profesor
Metka
biologije in
Rupreht
7
gospodinjstva

Dimitrij Kmetijski
Amon tehnik

Janez
Slivar

Profesor
športne
vzgoje

8

5

Način
zaposlitve

delo po
pogodbi pri
vlagatelju za
namen
izvajanja
predlaganega
programa

redno zaposlena
za polni čas pri
Izobraževanja s področja
Vodja
vlagatelju za
mladinskega in kongresnega Mladinskega namen
turizma.
hostla.
izvajanja
predlaganega
programa
Vodja
Kunigunde
redno zaposlen
RMC, vodja
za polni čas pri
festivala
Certificirana znanja na
vlagatelju za
Kunigunda,
področju IKT, bolničar pri
namen
vodja
Civilni zaščiti.
izvajanja
projektov,
predlaganega
skrbnik
programa
prostora
letni kino.
redno zaposlen
za polni čas pri
Dodatna strokovna
Vodenje
vlagatelju za
izobraževanja s športnega in programa in namen
zdravstvenega področja.
projektov. izvajanja
predlaganega
programa

Programski sodelavci
Ime in
priimek
Mitja
Gregorič

Število
let
Način
Izobrazba
Dodatna usposobljenost Področje dela
delovnih
zaposlitve
izkušenj
Naravoslovno
Usposobljen za delo na Vodja
redno zaposlen
matematični 12
zaupnem telefonu, mentor popoldanskega za polni čas
tehnik
na področju komunikacij, centra za
pri vlagatelju

certificiran in usposobljen mlade, javno svetovalni delavec in
koristna dela.
izvajalec terenskega dela
(FSD), pri Inštitutu za
razvoj osebne kakovosti
usposobljen kot
svetovalni delavec v
vzgoji in izobraževanju,
kot somentor za program
Razvijanje pozitivnega
samovrednotenja otrok in
mladostnikov, pridobljen
EU certifikat
multiplikatorja projektov
v programih čezmejnega
sodelovanja (Crossborder).

Melita
Kovač

Ekonomskokomercialni 6
tehnik

Aleksander
Prometni
Saša Misja
tehnik

22

Študentka Teološke
fakultete.

Stalna dodatna
izobraževanja s področja
avdio tehnike in mešanja
zvoka in slike.

EkonomskoJasmina
komercialni 8
Imširovič
tehnik

Predsednica Bošnjaškega
mladinskega kulturnega
društva Velenje.

Domen
Vodlan

Gostinski
tehnik

3

Študent gostinstva.

Nejc
Rednjak

Gimnazijski
maturant

3

Aktiven član Društva za
boj proti raku, absolvent
visoke šole za zdravstvo

za namen
izvajanja
predlaganega
programa

redno
zaposlena za
Vodja
polni čas pri
prostovoljskih
vlagatelju za
in
namen
mednarodnih
izvajanja
dejavnosti.
predlaganega
programa
redno
Oblikovalec
zaposlen za
zvoka in video
polni čas pri
povezav, vodja
vlagatelju za
servisne
namen
dejavnosti na
izvajanja
avdio
predlaganega
področju.
programa
delo po
Strokovna
pogodbi pri
sodelavka v vlagatelju za
popoldanskem namen
centru za
izvajanja
mlade.
predlaganega
programa
Vodja
prostovoljec
delavnic
pri vlagatelju
kulinarike v za namen
popoldanskem izvajanja
centru za
predlaganega
mlade.
programa
Izobraževalne prostovoljec
delavnice na pri vlagatelju
področju
za namen

Maribor.

Ausma
Diplomirana
Viesmanne PR svetovalka 2

Oktay Kara Krajinski
arhtekt

Andrej
Cvernjak

5

Ekonomskokomercialni 2
tehnik

Diplomirana
Ira
socialna
3
Preininger
delavka

Dejan
Požegar

Ekonomski
tehnik

17

zdravstva.

izvajanja
predlaganega
programa
Priprava in
prostovoljka
izvedba
pri vlagatelju
delavnic v
za namen
EVS prostovoljka.
popoldanskem izvajanja
centru za
predlaganega
mlade.
programa
Priprava in
prostovoljec
izvedba
pri vlagatelju
delavnic v
za namen
EVS prostovoljec.
popoldanskem izvajanja
centru za
predlaganega
mlade.
programa
Pomoč pri
prostovoljec
Dodatna izobraževanja izvedbi
pri vlagatelju
(delavnice socialnega
programa
za namen
kapitala, mentor
popoldanskega izvajanja
študijskih delavnic).
centra za
predlaganega
mlade.
programa
delo po
pogodbi pri
Sociala,
Delo z ljudmi s
vlagatelju za
popoldanski
posebnimi potrebami in z
namen
center za
osipniki.
izvajanja
mlade.
predlaganega
programa
redno zaposlen
Glasbeni
za polni čas
strokovnjak, pri vlagatelju
Glasbenik, monter
tehnična
za namen
energetskih naprav.
podpora
izvajanja
projektom.
predlaganega
programa

2. SERVIS
Skupnostno delo in obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnične,

organizacijske, strokovne in svetovalne narave
-

Šolstvo:

Mladinski center Velenje sodeluje z vsemi osnovnimi šolami v Velenju in Šolskim centrom
Velenje.
Na začetku šolskega leta ravnateljem osnovnih šol predstavimo program popoldanskega
centra za mlade, saj ponujamo pester program za učence tretje triade v smislu kvalitetnega
preživljanja prostega časa, neformalnega učenja, krepitve medvrstniških odnosov ... Program
predstavimo tudi v okviru razrednih ur in na občasnih sestankih, kjer so prisotni tudi starši
otrok. S tem dobijo starši vpogled v dogajanje v popoldanskem centru za mlade in se
prepričajo, da bo njihov otrok varno in kvalitetno preživel svoj prosti čas z našimi
mladinskimi mentorji in svojimi sovrstniki.
S Šolskim centrom Velenje sodelujemo predvsem na področju prostovoljstva, nižjim letnikom
predstavimo tudi delovanje in program popoldanskega centra za mlade. Tekom leta v naši
koordinaciji izvedemo veliko skupnih prostovoljskih projektov (pomoč socialno ogroženim
skupinam, neformalno izobraževanje, delovne akcije ...).
-

Tonska tehnika:

Na področju tonske tehnike je MC Velenje v letu 2012 samostojno tehnično in kadrovsko
izpeljal (opravljal servisno dejavnost) 167 prireditev. Na desetih odstotkih teh prireditev je
MC Velenje tudi zagotovil in na prireditvi s svojim kadrom upravljal z lučno tehniko.
Mladinski center Velenje v okviru svojega programa ponuja tudi prostor za vaje mladim,
neuveljavljenim, lokalnim glasbenim skupinam (prostor, tehnika, neformalno izobraževanje
predvsem s področja glasbene tehnike). Skupine, ki kvalitetno in resno opravljajo svoje delo,
dobijo možnost nastopa na odru v okviru koncertnega cikla.
-

Dijaško - študentski dom:

Na področju dijaško - študentskega doma sodelujemo s šolskim centrom Velenje in Višjimi
šolami iz Velenja, najemnikom nudimo popolno tehnično pomoč ter velikokrat tudi pomoč na
drugih področjih (novo okolje - prilagajanje, mladostniške težave ...).
-

Video tehnika, produkcija (Kunigunda RMC):

V novih prostorih regionalnega multimedijskega centra Kunigunda (stavba Gaudeamus)
nudimo Šolskemu centru Velenje prostor in kompletno tehnično podporo za izvedbo dela
njihovih izobraževalnih vsebin. KRMC izvaja tudi video snemanje prireditev za različne
organizatorje v Velenju (Mestna občina Velenje, Festival Velenje, ŠŠK - npr. multimedijska
predstava Bahorjev ples) ter postprodukcijo do končnega izdelka na mediju.
V letu 2012 je Kunigunda-regionalni multimedijski center Velenje izvajal veliko aktivnosti na
področju kulture, umetnosti, multimedije intermedije, ter servisa za potrebe našega

ustanovitelja, Mestno občino Velenje. Prav tako je KRMC izvajal podporo multimedijskim
dogodkom javnih zavodov MOV, ter kulturno - umetniških produktov in njihovih avtorjev. V
letu 2012 se Mladinski center Velenje lahko kot reference zapiše na večih področjih.
Največji projekti KRMC:
• Produkcija videospota skupine Res Nullius za Krvavih kolaž, režija Jaka Šuligoj, študent
AGRFT, smer filmska in televizijska režija (Vesna za najboljši študijski film 2012).
• Brezplačna video delavnica; Mladi v Velenju s5 snemajo video. Nastali so štirje produkti
(filmi) in sicer: Festival mladih kultur - KUNIGUNDA, Bošnjaško mladinsko kulturno
društvo Velenje, SREČNO!, Brilliant art of night. Delavnica je potekala v sodelovanju z
DZMP Krško Luksuz produkcija (Mladinska televizija, seminar Gverila produkcija, Media
without borders, Youth Television goes international, Crossvideo ...).
• Brezplačna delavnica animiranega filma. Nastal je produkt »Vino ni rešitev«. To delavnico
smo izvedli v sodelovanju z Zavod ZVVIKS in Slovenskim filmskim centrom. Delavnica je
potekala pod strokovnim vodstvom Kolje Saksida, režiserja animiranih filmov, producenta
in filmskega igralca ter Simona Hudolina – Salčija, slikarja, likovnega pedagoga ...
• Festival mladih kultur Kunigunda: izdelali dva promo spota festivala, dnevne video novice
festivala, prenos vseh večernih koncertov v živo preko spleta, ter obenem prenos še na
veliko platno ob odru. Po končanem festivalu smo izdelali še retrospektivo festivala. Skupaj
je v naši režiji nastalo 20 filmov na temo festivala. Za potrebe festivala smo posneli še tri
radijske reklame.
• V KRMC smo za potrebe TIC Velenje posneli spot za turistični produkt z naslovom
doživetje socializma v Velenju.
• Prav tako za TIC in Šolo za storitvene dejavnosti pa smo posneli tudi kratek film »Lepo
(bilo) je v naši domovini biti mlad« (pri obeh kamera in montaža: David Bolarić, študent
medijskih komunikacij).
• Za potrebe omenjene šole pa še posnetek predstave Turistke 3.del - Asia song Azerbaian
2012.
• Za potrebe Festivala Velenje smo v letu 2012 izvajali delno podporo dogodkom in prenos
koncerta Masimo Savič, ki je potekal v dvorani. Zaradi velikega zanimanja pa smo dogodek
predvajali še pred Domom kulture.
• Za Šaleški študentski klub smo mesečno izvajali multimedijsko podporo dnevnim
dogodkom ter njihovega festivala DMK, kjer smo izvedli prenos ustvarjalca iz gline na
veliko platno, to je bil Lončarjev ples, ter prenos na veliko platno velikega koncerta na
gradu.
• Prav tako smo za zavod eMCe plac izvedli projekcijo na veliko platno in sicer koncert v
Letnem kinu, poklon legendam.
• Za potrebe MC Slovenj Gradec smo potiskali 250 kosov glasbenih zgoščenk, njihovih

ustvarjalcev.
• Zavodu za kulturo Šoštanj smo ob osrednjem kulturnem prazniku 8. februarju posodili
opremo 4 kamere in videomikser, ter pomagali pri postavitvi opreme in snemanju.
• Za potrebe Bošnjaškega mladinskega kulturnega društva smo posneli in izdelali
dokumentarni video dogodka »S plesom in glasbo skozi kulturo«.
• Za potrebe EPK dogodka Promenada smo izdelali film iz delavnic in predstavitev projekta.
Ta video je izdelal David Bolarić.
• V KRMC smo izdelali nove spletne strani: www.kunigunda.si, www.msv.si, www.letnikino.si ter www.jajca.error404.org.
• Za potrebe Pikinega festivala, ki ga pripravlja Festival Velenje smo v KRMC izdelali
dnevna video poročila in končni promo Pikinega festivala.
V letu 2012 smo s končanjem del in pridobitvijo popolnoma opremljenega avdio studia
napravili temelje za novo področje ustvarjanja. Lahko bomo izvajali servis tudi na tem
področju (profesionalno snemanje glasbenih izdelkov) za lastne prireditve, kot servis in tudi
na trgu.
Koordinacija projektov ali programov na nacionalnem ali čezmejnem oz. mednarodnem
nivoju
Na mednarodnem področju smo aktivni predvsem pri projektih v okviru nacionalne agencije
Mladi v Akciji. Kontinuirano že nekaj let koordiniramo projekte EVS službe, saj konstantno
gostimo EVS prostovoljce iz evropskih držav, ki pri nas opravljajo EVS službo. V letu 2012
je pri nas EVS službo opravljalo 6 prostovoljcev.
Aktivni smo tudi kot pošiljajoča organizacija, saj se trudimo, da bi v okviru EVS službe v
tujino poslali lokalnega mladega, kandidate imamo, vendar doslej do realizacije še ni prišlo
(projekti, ki so bili z naše strani izbrani, v gostiteljski državi niso bili realizirani). Težava je,
da pri pošiljanju EVS prostovoljcev v tujino koordiniramo samo svoj del projekta, prijava pa
je v domeni partnerja in nacionalne agencije iz tujine.
V oktobru 2013 bomo izpeljali tudi multilateralno izmenjavo AIR (artist in residence). Projekt
imamo skoraj pripravljen, prijavili ga bomo na majski rok. Zamenjali smo koncept naše
multilateralne mednarodne izmenjave, saj dosedanji koncept zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev ni bil sprejet.
Smo v stalnem stiku s partnerji iz tujine z namenom udeležbe naših prostovoljcev na
mednarodni izmenjavi v tujini.
V okviru sodelovanja s Šolskim centrom Velenje in visokimi šolami koordiniramo neformalni
del obiskov tujih dijakov in študentov v Velenju (nastanitve, prosti čas, predstavitev lokalnega
okolja).
V mladinskem kulturnem klubu eMCe plac organiziramo veliko koncertov tujih izvajalcev.

Pri organizaciji vsakega koncerta sledimo temu, da se z glasbeno skupino dogovarjamo kar se
da direktno, brez posrednikov. To prinese nižje stroške nastopa, po drugi strani pa veliko več
koordinacije s predstavnikom skupine (tehnične, nastanitvene, prehranske zahteve, načini in
roki plačila, komunikacija pred samim dogodkom, urejanje avtorskih pravic ...).

3. PROGRAMI
Redna (klubska) dejavnost
•Tematski glasbeni klubski večeri vsak dan v vikendu (ko ni koncerta) - mladostniki
koordinirano samostojno pripravljajo program, ki zajema predvsem glasbene in video
vsebine, športne igre in zabavo.
•Filmski maraton (zgodovinsko izobraževalne tematike). Sklop dokumentarnih filmov,
tematika po izboru mladih. Cilj je, da mladi kritično razmišljajo o polpretekli zgodovini in
aktualni tematiki.
•Tematski družabni dogodki (družabne igre, športne vsebine, zabava ...). Organizirali smo
veliko sproščenih dogodkov s področja športa in družabnih iger, ki so aktualne med lokalno
mladino. Dogodki, ki so včasih bili tudi tekmovalne narave (turnir), vendar je izpeljava
potekala v sproščenem vzdušju, poudarek je na druženju mladih, rekreaciji za zdravje.
•Skrb za stalne programske vsebine in vzdrževanje objektov in prostorov. Zaposleni v
Mladinskem centru Velenje ves čas skrbimo, da je programska shema čim bolj bogata in v
skladu s pričakovanji in željami mladih, ki so v snovanje programa aktivno vključeni,
podajajo programske predloge in sodelujejo pri organizaciji dogodkov. Ves čas skrbimo za
urejenost prostorov, ki jih imamo v upravljanju in soupravljanju, dobro nam uspeva
izobraževati mlade, da lepo skrbijo za prostore, ki jih sami uporabljajo. Stalno tudi (v skladu s
finančnimi zmožnostmi) skrbimo za lep izgled prostorov in okolice (poslikave, umetniške
instalacije, obnove, grafiti, umetniška dela …).
•Nudenje prostora, tehnike, pomoč različnim mladinskim umetniškim skupinam, društvom in
drugim (dve lokaciji za vaje glasbenikov, izraznih umetnikov, kulturnih društev, sestanki,
predavanja, seminarji ...). V lokalnem okolju je naša organizacija prepoznana kot zelo odprta
za različne želje s strani mladih, vrata vseh naših prostorov so jim vedno odprta, omogočamo
jim izvajanje najrazličnejših dejavnosti, ki jih pripravijo in izpeljejo sami, skrbimo le, da se
zadosti nekaterim pogojem (prijavljene prireditve, zakonski okviri, red in urejenost prostorov,
čiščenje, zunanja podoba …). V letu 2012 smo na primer v letnem kinu ob Škalskem jezeru
omogočili in pomagali pri izvedbi učilnice v naravi (Kulturno društvo Venera), s tem je letni
kino postal tudi izobraževalni prostor v naravi (delavnice za otroke in mladostnike,
spoznavanje narave …).
•Galerijski cikel (neprekinjeno delovanje galerije v mladinskem kulturnem klubu eMCe plac,
enomesečne razstave domačih in gostujočih umetnikov). Mladi, ki delujejo na področju
likovne, kiparske, instalativne umetnosti, samostojno pripravljajo mesečne razstave v galeriji,
ki so praviloma lepo obiskane. Razstave obsegajo področja od fotografije, grafike, risanja,
skic, instalacij, kiparstva, multimedije in so pogosto zelo futuristične, alternativne. V
mladinskem hotelu in na hodniku popoldanskega centra za mlade je stalna razstava posvečena
našemu največjemu, tradicionalnemu projektu in blagovni znamki, festivalu mladih kultur

Kunigunda.
•Redni program za mlade v okviru popoldanskega centra za mlade. Za vsak mesec vnaprej
pripravimo program delovanja, ki je narejen po področjih zanimanja obiskovalcev in se tekom
meseca glede na želje mladih lahko tudi spremeni, saj včasih kakšno vsebino mladi ne
sprejmejo, jih ne zanima, zato zadeve modificiramo. Mladi so popoldanski center za mlade
vzeli za svojega, beležimo lepo število obiskovalcev (povprečno 20 - 30 na dan), ves čas se
pridružujejo novi obrazi.
•Zabavno družabne vsebine (dnevi namenjeni druženju, širjenju socialne mreže). Ponujamo
tudi zelo »lahke« vsebine, ki so namenjene predvsem krepitvi med vrstniških odnosov,
sprejemanju drugačnosti, toleranci, vsebinam, ki jih mladinski mentorji v okviru
popoldanskega centra za mlade ves čas, tudi posredno, krepijo med mladimi.
•Redna odprtost mladinskega kulturnega kluba, nudenje pomoči mladim. Mladinski kulturni
klub eMCe plac, katerega (so)najemnik smo s Šaleškim študentskim klubom in Zavodom
eMCe plac, s katerima organizacijama tudi skupaj pripravljamo program v klubu in ga
upravljamo, je med tednom (ponedeljek do sreda) namenjen vajam glasbenih in kulturnih
skupin, od četrtka do nedelje pa v njem skupaj z mladimi pripravljamo pester kulturni, športni
in zabavni program.
•Poletne filmske projekcije mladinskega filma v letnem kinu ob Škalskem jezeru.
Dvomesečni poletni cikel mladinskega filma v sodelovanju z lokalnimi študenti AGRFT
(mladinski film lokalne produkcije in ostale, predvsem slovenske produkcije).
Neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo
•Potopisna predavanja. Držimo se načela, da pripravljamo potopisna predavanja izključno
domačih mladih, ki pripravijo slikovne in glasbene utrinke s svojih najrazličnejših potovanj
(izmenjave, izobraževalni obiski tujine, dopust). Predavanju navadno sledi tematski klubski
večer na temo države ali teme potovanja z lokalno glasbo in kakšno kulinarično posebnostjo.
•Predavanje o Evropski prostovoljni službi. Glede na to, da je Evropska prostovoljna služba
idealna možnost, da si mladi nabirajo izkušnje, spoznavajo tuje države, kulture in tako
razvijajo svoje ključne kompetence za nadaljnji razvoj, ter se ob tem lahko neznansko
zabavajo in da sami že dolgo sprejemamo prostovoljce iz različnih evropskih držav, smo
pripravili predavanje o projektu. Mladinski center Velenje je tudi pošiljajoča EVS
organizacija, vendar do sedaj, kljub trudu, še nismo uspeli preko projekta EVS poslati
prostovoljca v tujino. Razlogi so sicer predvsem v neodzivnosti tujih gostiteljskih organizacij,
saj vedno, ko je naš potencialni kandidat(ka) našel sebi primeren projekt, nismo uspeli
formalno izpeljati EVS službe. Opažamo pa tudi, da se premalo mladih odloči za to možnost,
tudi zaradi nepoznavanja.
•Predavanje o Zakonu o prostovoljstvu v praksi. Gost s Slovenske filantropije je
predstavnikom mladinskih organizacij, ki so se odzvale našem vabilu, predstavil praktične
vidike novega zakona in odgovarjal na njihova vprašanja.
•Delavnice igranja afriškega bobna. V okviru popoldanskega centra za mlade (v Mladinskem
centru, pred eMCe placom, na Kotalkališču Velenje - sistem potujoče delavnice) ter v okviru

festivala Kunigunda. Delavnice so sprostilne narave, namenjene druženju, širjenju pozitivne
energije, sproščanju ob glasbi in z ustvarjanjem ritma.
•Pomoč mladini pri njihovih projektih (tehnična, organizacijska, svetovanje ...). Mladi se na
našo organizacijo radi zatečejo po pomoč, pa naj gre za vprašanja svetovalne ali tehnične
narave.
•Usposabljanja za delo z mladino, mladinsko delo (interna, seminarji, projekti, razpisi).
Zaposleni, prostovoljci, mladinski mentorji se ves čas dodatno izpopolnjujemo (delavnice za
mladinske mentorje, delavnice socialnega kapitala, učna mobilnost in zaposljivost, Evropski
projekti, prijave na razpise …). Veliko se ukvarjamo tudi z mladimi, potencialnimi bodočimi
mladinskimi delavci. Mentorji, javni delavci in udeleženci programa študijske prakse smo se
udeležili štirih strokovnih izobraževanj v koordinaciji PPMS (preventivni programi za mlade
Slovenije), ki so verificirana pri Socialni zbornici Slovenije. Sodelovali smo tudi v sklopu
skupnih supervizijskih srečanj v okviru PPMS. Udeležba dveh mladinskih delavcev na
izobraževanju za izvajalce delavnic socialnega kapitala in izobraževanju za mentorje
študijskih delavnic. Vodja popoldanskega centra za mlade se je udeležil usposabljanja
mladinskih delavcev o medkulturnem dialogu. Mladinski svet Slovenije (MSS) je v sklopu
projekta ZaVedno mladi in v sodelovanju z Društvom informacijski center Legebitra ter
Mladinskim centrom Velenje pripravil mladinski izobraževalni tabor konec. marca 2012 v
Mladinskem hotelu Velenje (seminarski prostori). Udeleženci so na usposabljanju utrdili in
nadgradili svoje znanje na področju informiranja in svetovanja mladim, ter organiziranja
izobraževalnih dogodkov za mlade.
•Samostojne delavnice mladih v okviru popoldanskega centra za mlade. Idejne zasnove,
pomoč pri izvedbi, vzpodbujanje kreativnega razmišljanja in izražanja lastnih želj.
•Odprtost sistema za mlade, ki želijo neformalnega izobraževanja - pomoč pri delu na vseh
področjih.
•Neformalne delavnice dela s tehniko (tonska, lučna). Mladi, ki so obiskovalci naših
projektov in jih tovrstna tehnika zanima, imajo možnost, da se s tehniko in gospodarnim
ravnanjem in uporabo tehnike pobližje spoznajo. Najbolj resni imajo potem možnost
pomagati pri izvedbi projektov, ter svoje znanje razvijati naprej, tudi v kasnejšem poklicnem
smislu.
•Glasbene delavnice (bobnanje - klasično in afriški bobni, DJ-stvo, montaža zvoka ...).
Različne neformalne delavnice na z glasbo povezano tematiko.
•Pomoč mladim pri prijavi na lokalne razpise za izpeljavo projektov. Z namenom kreativnosti
in zadovoljevanja želj mladih ponujamo svoje bogate izkušnje s ciljem čim večjega uspeha na
različnih, predvsem lokalnih razpisih.
•Predstavitev pomena prostovoljstva dijakom Šolskega centra Velenje, sodelovanje pri
projektih. V začetku šolskega leta naši mentorji, ki se s področjem prostovoljstva ukvarjajo,
promovirajo »duh« prostovoljstva med dijaki ŠCV (predstavitev pomena prostovoljstva,
skupnih projektov, pozitivnih vidikov in učinkov prostovoljstva na družbo).
•Strategija za mlade (prijava, priprava in izvajanje lastnih projektov, pomoč drugim
organizacijam in posameznikom). Sledenje strategiji, ki so jo soustvarili mladi, udejanjanje.

Gre za neke vrste raziskavo, kaj si lokalna mladina želi, projekti sledijo rezultatom delavnic in
zaključkom raziskave.
Prostovoljne mladinske aktivnosti
•Festival prostovoljstva 2012. Organizirali smo predstavitev organizacij, ki se s področjem
prostovoljstva v Velenju in okolici ukvarjajo, odzvalo se je 15 organizacij. Predstavitve je
spremljal kulturni program, prostovoljce je pozdravil tudi župan MOV. Namen je promocija
prostovoljstva in aktivnosti, ki se na tem področju izvajajo.
•Očistimo Slovenijo 2012. Sodelovanje pri projektu (30 prostovoljcev je očistilo dodeljen
rajon).
•Redni sestanki s prostovoljci (druženje, snovanje projektov, dogovori o izvedbah, promocija
prostovoljstva …).
•Drsališče v letnem kinu ob Škalskem jezeru 2011/2012. Priprava drsališča s partnerji in
pester program za otroke in mladino vsak dan odprtosti.
•Dan za spremembe - »mladi, spremenite svoj dan v aktivnega«. V okviru Dneva za
spremembe smo v Mladinskem centru Velenje za mlade pripravili aktiven dopoldan. Mladi so
sodelovali na različnih ustvarjalnih, športnih, zabavnih, glasbenih delavnicah. Pripravili so
družabne, športne, miselne igre, kjer so se mladi medsebojno spoznavali, družili, zabavali,
skratka aktivno preživeli dopoldan. Mladi so spoznali možnosti aktivnega preživljanja
prostega časa v družbi vrstnikov. Poudarek je bil na kasnejšem negovanju pridobljenih novih
prijateljstev.
•EVS služba (kot pošiljajoča in gostiteljska organizacija). Delo s prostovoljci, ki jih gostimo,
zajema priprave projektov, samo izvedbo logistike gostovanja, sprotno delo z gostujočimi
prostovoljci. Sproti prostovoljcem ponujamo zadolžitve, ki pripomorejo k razvoju njihovih
ključnih kompetenc (predvsem v okviru njihovih področij zanimanja), spremljamo napredek
pri njihovem zaključnem projektu, izvajamo koordinacijska in evalvacijska srečanja
(tedensko). Skrbimo tudi za njihovo dobro počutje (pogovori, pomoč) in skrbimo za to, da
delo poteka v načrtovanih okvirih projekta. Prostovoljci, udeleženci EVS službe, delujejo
predvsem v okviru popoldanskega centra za mlade, pripravljajo lastne delavnice in sodelujejo
pri ostalih projektih, ter tako dvigujejo kvaliteto dela z mladimi (osnovni jezikovni tečaji,
predstavitve svojih okolij, navad, tematski sklopi …).
•Sodelovanje z drugimi prostovoljskimi organizacijami (ŠŠK, ŠCV, društva). Projektno
sodelovanje, skupne akcije, medsebojna pomoč
•Vključevanje prostovoljcev v projekte (lastne in partnerske), urejanje vseh objektov in
prostorov, popoldanski center za mlade ...).
•Zbiranje nepokvarljive hrane za socialno ogrožene družine. Na različne lokacije smo
postavili škatle, v katere smo zbirali hrano za družine. Del dneva je ob stojnicah skupina
prostovoljcev promovirala namen akcije. Projekt je potekal po nakupovalnih centrih, v
Mladinskem centru Velenje, ŠCV, v stavbi MOV.

•Preventivne zdravstvene vsebine (projekt Dan boja proti AIDS-u, aktivnosti na obravnavano
tematiko v popoldanskem centru za mlade - pogovori, zdrava prehrana …).
•Sodelovanje EVS prostovoljcev pri programu (narodnostno obarvan program). EVS
prostovoljci, ki jih ves čas gostimo, se vključujejo v programe na vseh področjih, predvsem
pri pripravi in izvedbi programa popoldanskega centra za mlade. S tem program kvalitetno
nadgrajujemo, saj udeležencem ponujamo zanimive medkulturne vsebine.
•Drsališče v letnem kinu ob Škalskem jezeru 2012/2013 (postavitev drsališča s partnerji, smo
v pričakovanju mrzlega vremena, program je pripravljen ...).
•Delovna brigada ReNew town. Bili smo soorganizatorji in koordinatorji delovne brigade, v
okviru katere smo s prostovoljnim delom uredili igrišče za otroke v blokovskem naselju
(Gorica).
•Sodelovanje pri akciji čiščenja struge reke Pake (akcijo je organiziral župan MOV in je bila
izvedena tik pred poplavami ter zelo pripomogla k zmanjšanju škode poplav).
•Pri naših programih so sodelovali tudi prostovoljci v okviru delovne prakse izobraževalnih
programov (štirje program Organizator socialne mreže, eden program Fakultete za Socialno
delo, dvajset dijakov ŠCV).
Socialna vključenost neorganizirane mladine
•Pomoč in skrb za urejenost in vsebine na vseh lokacijah in pri vseh programih (nabiranje
izkušenj). Sodelovanje mladih, medsebojna pomoč in krepitev medosebnih odnosov, urejanje
prostorov in snovanje programa po lastnih željah.
•Vsebine v popoldanskem centru za mlade (kvalitetno preživljanje prostega časa, neformalno
učenje, sprostitvene in športne vsebine). Mladi so aktivno vključeni v vse faze.
•Počitniški programi za mladino (aktivnosti v mladinskem kulturnem klubu eMCe plac,
aktivnosti na drsališču, zabava, ustvarjalne delavnice, šport, druženje ...). V času počitnic so
projekti prilagojeni in razširjeni.
•Projekt mladinskega kulturnega kluba eMCe plac (pomoč pri izpeljavi programa, lastni
dogodki po individualnih željah in idejah s pomočjo ...).
•Javno koristna dela (vključevanje v projekte, neformalno izobraževanje, čut za odgovornost
…). Udeležence programov javno - koristnih del aktivno vključimo v projekte z namenom, da
dobijo občutek pripadnosti in širše koristnosti. Imamo primer fanta, ki se je z našim sistemom
spoznal preko javno - koristnih del, delo pri nas nadaljeval v okviru študijske prakse in kot
prostovoljec, trenutno pa je pri nas zaposlen na programu javnih del. V letu 2012 smo
sodelovali z 22 klienti, ki so opravili skupno 1800 ur družbeno koristnih del na različnih
področjih.
•Družabni dnevi ob spremljanju športnih prireditev z animacijo. Ogledi večjih športnih
dogodkov v živo, nagradne igre, programska izpopolnitev na zabavnem področju.
•Tematske delavnice neformalnega učenja z namenom druženja (glasbene, kuharske,

ustvarjalne, kostanjev piknik ...).
• Program dela v popoldanskem centru za mlade (socialno izključeni so ciljna skupina).
Video: http://www.youtube.com/watch?v=J7HRgLgyS8E.
•Stalne izboljšave na prostorih, kjer se zadržujejo mladi (mladi soustvarjajo svoj življenjski
prostor).
•"Mladi smo zakon - furamo za lajf 2012" (PPMS). Aktivno sodelovanje naših udeležencev
popoldanskega centra za mlade pri projektu (aktivni kolesarji, snemalno - montažna ekipa,
pomoč pri organizaciji - logistika). Odisejada mladih po Sloveniji je potekala kot športni
izziv, mladi so 7-dnevno kolesarjenje iz Lendave do Strunjana zaključili z dvodnevnim
druženjem na slovenski obali. Video: http://www.youtube.com/watch?v=8pgugG72J4A.
Aktivno državljanstvo, participacija in informiranje
•Šahovski vikend v organizaciji EVS prostovoljca. EVS prostovoljec Oktay, šahovski mojster
iz Turčije, je pripravil in izvedel projekt predstavitve in izpopolnjevanja šahovske igre,
udeleženci so izdelali XXL šahovnico s figurami, ki je v uporabi v popoldanskem centru za
mlade.
•Pomoč pri izpeljavi festivala DMK (Šaleški študentski klub) - servisna dejavnost (avdio,
video, tehnična podpora, multimedija ...).
•Projekt Igraj se z mano (priprava delavnic, kulturnega programa, razstava, udeležba učencev
iz dveh razredov dveh osnovnih šol).
•Gledališče (stand up komedija, gledališče za dijake v izvedbi dijakov, predstava za
najmlajše). V preteklosti smo opustili Mladinski gledališki abonma in se osredotočili na
stand-up komedijo in domačo gledališko produkcijo.
•Sodelovanje pri projektih partnerskih mrež (MaMa, RiSi, OP ESS, MISSS, organizatorji
festivalov, M3C ...).
•Info točke (pomembni svetovni in mednarodni dnevi, delavnice, pogovor in kritično
razmišljanje o obravnavani problematiki).
•Sodelovanje v projektu Varna točka (vsi prostori).
•Izvedba natečaja za naj prostovoljca/ko (nad in pod 30 let) in prostovoljsko organizacijo v
MOV (v partnerstvu z MSV). Namen je promocija prostovoljstva, zavedanje pomena
prostovoljstva ter prostovoljstvu »pripeti« konkretna imena, da se ljudi, ki so aktivni na
področju prostovoljstva, izpostavi in pohvali.
•Javna tribuna - Pekarna, nov prostor kulturi (sodelovanje z mrežo MaMa). Predstavitev
projekta in debata o smislu, namenu, prihodnosti Pekarne s strani predstavnikov lokalne
samouprave, gospodarstva, mladih, zainteresirane javnosti, umetnikov.
•Pomoč študentom, najemnikom dijaško - študentskega doma (povečanje števila postelj).
Servis najemnikom.

•Mladinski center Velenje kot servis (avdio, video, lučna tehnika, svetovanje, reprodukcija,
produkcija in postprodukcija, multimedija - Avdio servis in KRMC).
•Ažuriranje spletnih strani www.mc-velenje.si, www.kunigunda.org, www.emceplac.si,
www.kunigunda.si.
•Izdajanje mladinske tiskovine INFO Kunigunda (3 številke v 2012).
•Informiranje o lastnih in partnerskih dogodkih - koordinatorji (internet, e-pošta, art plakati in
letaki, digitalne info table, interaktivna socialna omrežja).
•Radijska oddaja Frekvenca mladih, vključevanje v radijsko oddajo V imenu sove (ŠŠK).
•WiFi na vseh lokacijah pod okriljem MC Velenje (objekti, brez letnega kina in Pekarne).
•Sweet sixteen (retrospektiva 16-letnega delovanja mladinskega kulturnega kluba in Javnega
zavoda). Obeležitev delovanja za nazaj, art razstava tiskovin iz preteklosti, povabljeni so bili
vsi deležniki delovanja od začetkov delovanja Mladinskega centra Velenje do aktualnih
snovalcev programa (zaposleni in mladi).
•Občasna potopisna predavanja in filmski večeri.
•Tematska obnova mladinskega kulturnega kluba (mladi s svojimi idejami, ob pomoči in
tehnični podpori). Izkušnje so pokazale, da če mladostniki prostor uredijo sami, ga potem tudi
vzamejo za svojega in ga pazijo.
•Pomoč pri Pikinem festivalu (idejna, izvedbena, tehnična, servisna).
•Spletno informiranje o mladinskem programu (facebook, twitter).
•Ozaveščanje mladih (ekologija, obnašanje, zdravo življenje, medosebni odnosi ...) je sestavni
del projektov (npr. projekt Stop steklo, s katerim smo izničili razbijanje steklovine pred
mladinskim kulturnim klubom, gre za to, da mladi steklo oddajo v klub in zato dobijo 2dcl
pijače, s tem poskusimo mlade spodbujati, da skrbijo za okolje in ločujejo odpadke).
•Klasično art oglaševanje (mladi sami naredijo plakate za dogodke, ki so privlačne oblike,
mladim zanimivi za pogledat).
•Promocijski videi (KRMC - http://www.youtube.com/watch?v=Dl9u3eYZYVk, Festival
Kunigunda
http://www.youtube.com/watch?v=0x72rqFpFG4,
http://www.youtube.com/watch?v=9oOA3A9VJxE,
Razno:
http://www.youtube.com/watch?v=03LLajlbbmc,
http://www.youtube.com/watch?v=2rE7u8LEEjk.
•Sodelovanje pri projektu »72 ur brez kompromisa« (projekt aktivacije mladine, cilj dokazati,
koliko se da narediti, če se stopi skupaj). Video:
http://www.youtube.com/watch?v=5v1VskIjOD8.
•Filmček o ozaveščanju o revščini ob svetovnem dnevu boja proti revščini (prostovoljci MC):

http://www.youtube.com/watch?v=rYgQEmOLRlc, http://www.youtube.com/watch?v=6DpZBd4DLw.
•Predstavitev projekta, ki ga razvijamo, Ambasade mladih kultur Velenje, ter aktivnosti na
Ključni konferenci mladih v Ljubljani.
•Sodelovanje pri projektu »JA POHAĐAM ŠKOLU BOSANSKOG JEZIKA« (Bošnjaško
mladinsko kulturno društvo Velenje, Bošnjaška kulturna zveza Slovenije s podporo Swiss
Contribution).
•Sodelovanje ekipe Velenjska Kunigunda na Red Bull Flugtag-u v Ljubljani (prostovoljska
izdelava letalne naprave, promocija festivala Kunigunda).
•Sodelovanje v mrežnih dejavnostih: Društvo M3C – društvo multimedijskih centrov
Slovenije, Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva, Zavod RiSi - izstop novembra
2012, projekt »Club health« - varnejša in bolj zdrava zabava mladih, projekti Zavoda
CNVOS, projekt »Opolnomočenje NVO«, mreža MaMa.
Mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih
•EVS služba (6 prostovoljcev iz evropskih držav aktivnih na vseh področjih, primarno v
popoldanskem centru za mlade).
•Stalni stik z bivšimi EVS prostovoljci (komunikacija, obveščanje o aktivnostih, medsebojni
obiski predvsem projektne in počitniške narave ).
•Prijava mednarodne mladinske izmenjave na nacionalno agencijo MvA. Vsako leto
poskušamo s prijavo (različnih projektov), v 2012 smo bili zaradi pomanjkanja sredstev na
MvA neuspešni.
•Mladinska ambasada medkulturnega dialoga (sodelovanje z narodnostnimi društvi,
delavnice, ozaveščanje). Glede na to, da je Velenje zelo multikulturno mesto, je namen
projekta krepitev pozitivnega medkulturnega dialoga, spoznavanje drugih kultur, krepitev
zavesti o strpnosti med mladimi, skupne večkulturne akcije, ki imajo močno pozitivno
sporočilno moč - npr. kulturni projekt »S plesom in glasbo skozi kulturo« v Glasbeni šoli
Velenje.
•Sodelovanje z narodnostnimi društvi (pomoč, skupni projekti na vseh področjih ...).
•Skrb za goste (predvsem mladi) v mladinskem hotelu (pomoč, informiranje ...).
•Stalna komunikacija s partnerji iz tujine (priprava novih skupnih projektov, sodelovanje pri
projektih).
•Stalna izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja (neformalna, formalna, projektna ...).
Udeležba predvsem vodje, ki se ukvarja z mednarodnim področjem, včasih tudi
prostovoljcev, bodočih mladinskih delavcev. Udeležili smo se seminarja v okviru Razvojne
pobude 2012-2013: Razvoj lokalnih instrumentov spodbujanja in podpore učnim mobilnostim
v mladinskem delu.

•Sodelovanje pri organizaciji na »Simpoziju medkulturnega dialoga« v Velenju (Hotel Paka).
Članki:
http://www.mladina.si/116073/romski-intelektualci-se-ne-opredeljujejo-kot-romi/,
http://www.zivljenjenadotik.si/info/tekst/prikaz/article/ce-bi-lahko-caral-bi-najraje-bilodvetnik/,
http://sokultura.si/wp/aktualno/simpozij-medkulturnega-dialoga/
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/6634/cid/99,
Video:
http://www.tv1.si/ViewNews.aspx?newsid=10111&katid=1 .
Inovativnost in kulturna ustvarjalnost
•Natečaj Botečaj - natečaj za mlade, neuveljavljene glasbene skupine s partnerji (Murska
Sobota, Krško, Slovenj Gradec) pod našo koordinacijo. Najboljšim skupinam (strokovna
komisija)
se
omogočijo
nastopi
po
partnerskih
mestih.
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=jP9_AwqJZaE,
http://www.youtube.com/watch?v=CzZNHBotItY,
•Koncertni cikel (42 koncertov) - alternativna glasba, pestra žanrska zastopanost, upoštevanje
(realnih) želja mladih. Info: www.emceplac.si, www.mc-velenje.si.
•Made in Velenje (cikel koncertov priznanih lokalnih umetnikov, izvajalcev klasične glasbe).
Pilotno smo se poskusili na področju klasične glasbe, namen je bil predvsem v izključni
prisotnosti domačih mladih umetnikov, ki žanjejo velike uspehe predvsem v tujini, v
domačem kraju pa so neprisotni. Videi: http://www.youtube.com/watch?v=6mm0kXVf9d4,
http://www.youtube.com/watch?v=6NleqJ9mOfs,
http://www.youtube.com/watch?v=ydelBk0JQo,
http://www.youtube.com/watch?v=aXGR4wg6N1A,
http://www.youtube.com/watch?v=6eD5LQzvQXY.
•Stenske poslikave pred klubom - razpis in izvedba (Kunigundin predfestivalski projekt). Art
ureditev razširjenega pročelja mladinskega kulturnega kluba eMCe plac.
•Podpora umetniškim projektom (svetovanje, tehnična, organizacijska pomoč projektom, ki so
idejno zasnovani s strani lokalne mladine - npr. Festival nasedlega kita, Wimpy-jev memorial,
zanimivi, drugačni, kulturni večeri, Sveto dripovškovo …).
•EPK 2012 (lastni projekti, pomoč pri ostalih lokalnih projektih v sklopu EP 2012, servis
drugim producentom). Največji projekt je festival mladih kultur Kunigunda (9 dni, okrog 100
dogodkov), Vodno mesto, Promenada - urbana revitalizacija, Raziskovalni tabor. Značilnost
naših EPK projektov je lastna produkcija, večina aktivnosti je nastala pri nas s sodelovanjem z
mladimi lokalnimi umetniki. Festival Kunigunda je največji alternativni mladinski festival v
razširjenem prostoru in je še posebej v letu 2012 v lokalni skupnosti pustil velik pečat. Vodno
mesto je postavljeno na Velenjskem jezeru, projekt bomo v 2013 razvijali naprej. Produkt
projekta Promenada je urbani element, postavljen k mostu na promenadi Velenje, v letu 2013
bo MOV promenado korenito spremenila v moderni park, ki bo vsesplošno uporaben.
•Aktivnosti na področju snovanja 15. festivala mladih kultur Kunigunda (+ predfestivalsko
dogajanje), izvedba festivala. Program na www.kunigunda.si.
Retrospektiva:
http://www.youtube.com/watch?v=IuMDMDmwyE0.
•Zastopanje široke palete umetnostnih žanrov (koncerti, klubski večeri, uprizoritvena
umetnost, razstave …).

•Mesečni jam sessioni (na odru se lahko poskusi vsakdo).
•Koncert v letnem kinu ob Škalskem jezeru: Tribute to legends. Bili smo soorganizatroji
dogodka: http://www.youtube.com/watch?v=IHHn-Wm9q8M.
•Posebni umetniški projekti (nekonvencionalne razstave, CUF, festival nasedlega kita, disco
na drsalkah ...).
•Mladi v Vele'ju s5 delajo video (somrežni projekt EPK za dijake in študente). Produkcija
KRMC.
•Sodelovanje pri projektu Flashmob Velenje
http://www.youtube.com/watch?v=bNOPCy3iD5A.

(Šaleški

študentski

oktet).

Video:

•Fast art kiosk - natečaj poslikave kioska kot aktiven prostor medkulturnega dialoga (posoja
za izvedbo LirikonFest-a: Branje poezije iz kioska). Članek:
http://www.cnvos.si/article/id/6566/cid/97
Zdravje in zdrav življenjski stil
•Športne aktivnosti v sklopu popoldanskega centra za mlade (namizni tenis, ročni nogomet,
badminton v in pred Mladinskim centrom Velenje).
•Športni turnirji (namizni tenis, ročni nogomet) - tekmovalnost ni v ospredju, poudarek je na
druženju spoznavanju sovrstnikov, zabava, izmenjava izkušenj.
•Športne in plesne vsebine na igralni konzoli X-box kinect (interaktivnost, mladim izredno
zanimivo). Neverjetni športni učinki, doseženi z zabavnim igranjem interaktivne igrice.
•Kulinarične delavnice s poudarkom na zdravi prehrani.
•SOS kotiček - mladostniške težave, pogovori o duševnem zdravju.
•Filmski večeri na teme zdravega življenjskega sloga.
•Predavanje o nevrologiji.
•Delavnice in pogovori na temo zdravega načina življenja.
•Tedenske športno - gibalne vsebine (gibanje za zdravje, prostočasne športno tekmovalne
vsebine).
•Tematski filmski popoldnevi na teme zdravega življenjskega sloga s pogovorom o tematiki.
•Športne aktivnosti popoldanskega centra za mlade na bližnjem šolskem igrišču.
•Poletje na kotalkališču (selitev popoldanskega centra za mlade na zunanjo lokacijo, športne
vsebine, vključitev otrok). Za popestritev mladinskih in otroških prostočasnih dejavnosti v
času poletnih počitnic smo tudi v letu 2012, skupaj s ŠRZ Rdečo dvorano Velenje, Športno
zvezo Velenje in Mestno občino Velenje poskrbeli strokovni delavci in mentorji Mladinskega

centra Velenje in DPM Edvarda Kardelja, praktikanti ter prostovoljci v sklopu preventivnih
dejavnosti popoldanskega centra za mlade- INKUBUS. Program Poletje na Kotalkališču 2102
je bil letos dodatno popestren z učnimi vsebinami projekta »Mladinske ambasade
medkulturnega dialoga Velenje«.
•Sodelovanje pri projektu BICY - v letu 2012 je bil projekt avtomatizirane izposoje koles za
prebivalce udejanjen, ena postaja za izposojo koles se nahaja neposredno pred Mladinskim
centrom in Mladinskim hotelom Velenje.
Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012
•Festival prostovoljstva 2012 - NIKOLI PRE(malo)STARI – ZA PROSTOVOLJSTVO.
Medgeneracijsko druženje, skupna predstavitev projektov posameznih organizacij, ki se s
prostovoljstvom ukvarjajo na enem mestu, tudi z namenom, da različne generacije vidijo, s
čim se druge generacije ukvarjajo, okrogla miza.
•Bogračijada 2012 (medgeneracijsko druženje s kulinaričnimi vsebinami). Organizirali smo
sproščeno medgeneracijsko tekmovanje v kuhanju bograča. Zmagali so vsi udeleženci, ki so
med poizkušanjem vseh bogračev obujali spomine, se medsebojno seznanjali v čudovitem
ambientu letnega kina ob Škalskem jezeru.
Festival mladih kultur Kunigunda 2012
15. festival mladih kultur Kunigunda 2012, ki je največji projekt Mladinskega centra Velenje,
je bil glasbeni presežek festivala skozi njegovo celotno zgodovinsko obdobje. Na odrih se je
zvrstilo ogromno glasbenih izvajalcev iz vsega sveta. Predstavili so najrazličnejše glasbene
zvrsti, ki so jih podali na najbolj nevsakdanji način. Nekatere izmed njih so bile izvedene tudi
na nevsakdanjih lokacijah urbanega mestnega jedra, kot je podhod, park ipd.
Osnovni namen festivala je predstaviti alternativno kulturo v smislu ulične umetnosti, kot tudi
dati možnost in priložnost različnim predvsem mladim umetnikom tako iz lokalnega okolja,
kot širše.
Festival se je v preteklih letih razvil in je bil prepoznan kot nadstandardni projekt ter je tako
eden izmed treh nosilnih projektov v projektu EPK 2012.
Dobil je naziv vodilni festival mladinske alternativne kulture v projektu EPK.
Predfestivalsko dogajanje:
Program smo pričeli izvajati že v začetku leta, poimenovali pa smo ga predfestivalsko
dogajanje. Najprej smo v sodelovanju z Mladinskimi centri po Sloveniji (Slovenj Gradec,
Murska Sobota in Krško) ter Šaleškim študentskim klubom pripravili že tretji zaporedni
'natečaj Botečaj'. Z natečajem smo dali mladim neuveljavljenim glasbenim skupinam možnost
predstavitve, najboljšim pa nastope na velikih koncertnih odrih festivalov: mladih kultur
Kunigunda Velenje, Dnevi mladih in kulture Velenje, festivalu Generator v Krškem, Proštok,
ter festivalu Medkulturni dnevi Slovenj Gradec. Potekali so štirje predizbori in veliko finale.
Med dvaintridesetimi glasbenimi skupinami so si nastop na Kunigundi prislužili kranjski
psihadelični rokerji Applesauce Lorraine, ki so ogrevali publiko pred nastopom Kultur Shockov.

Velenje je bilo leta 2012 partnersko mesto Evropske prestolnice kulture, zato smo želeli naš
festival napovedovati skozi vse leto. Odločili smo se za izvedbo koncertnega cikla, ki smo ga
poimenovali Made in Velenje, nanj pa smo povabili uspešne lokalne glasbenice in glasbenike,
ki so svojo glasbeno pot začeli v Velenju in jo nato nadaljevali izven Velenja. S klasičnimi
inštrumenti se nam je malo drugače predstavilo osem odličnih mladih velenjskih
glasbenikov: Nina Tafi, Jože Rošer, Neva Beriša, Katja Skrinar, Pascal Vehovec, Janez Uršej,
Aleksandra Šuklar in Izidor Kokovnik. Cikel smo mesečno razporedili in ga pripravljali vse
od marca do junija 2012 v Vili Bianca.
Koncertno poletno dogajanje smo pričeli z velikim julijskim open air koncertom v letnem
kinu ob Škalskem jezeru, kjer smo se poklonili legendam in pripravili koncert »Tribute to
legends: Nirvana, Guns 'n' Roses in Queen«. Sledil je še en predfestivalski open air dogodek
in sicer elektronski, na katerem so se obiskovalci pred eMCe plac-om (kjer je bil kasneje
postavljen tudi glavni festivalski oder) zamajali v ritmih elektronike izpod prstov odličnih
izvajalcev in sicer: Kevin Over, Kashmire, Rubb Surr, Jamie Ricaro, ter Tejch & Dexa.
Odličen dogodek je potekal 13.7.2012 na prostem, pod šotrom. 28.7.2012 pa smo pripravili še
zadnji open air koncertni dogodek, kjer smo pripravili »Festival nasedlega kita«, kjer so mladi
ustvarjalci iz Slovenije izdelovali reciklirane nasedle kite iz smeti. Skozi ves dan in večer pa
so se zvrstili nastopi: New wave syria, DJ Borka in DJ Bakto ter Some1else, MMBasa in
Carman energy.
Devetdnevno strnjeno glavno dogajanje:
24.8.2012: Izložbeno okno Kunigunde – regionalni multimedijski center
Razstava: Angažirane ARTikulacije - House Mouse
24.8.2012: Letni kino ob Škalskem jezeru
Otvoritveni koncert so v letnem kinu ob Škalskem jezeru pričeli Senser (GB), Bilk (CRO),
ZircuS (SI), Oknai (SI) in Karman energy (SI).
25.8.2012: Stara pekarna, zapuščen industrijski objekt
Otvoritev 15. Festivala mladih kultur KUNIGUNDA in PEKARNE. Otvoritveni video je
pripravil avdio vizualni umetnik House Mouse.
25.8.2012: Titov trg
Koncert Jani Kovačič & Kar češ brass band.
25.8.2012 – še traja: Otvoritev razstave: Kunigunda XXL, dnevno smo na dom kulture
izobešali fotografije velikega formata (2 x 1,5 m) iz dnevnih dogodkov festivala.
25.8.2012: Glavni oder pred klubom eMCe plac
Koncert Reggae z nastopajočimi Daba za Džaba (SI), Freedom Fighters Soundsystem (SI) in
gostoma Mrigo&Ghet (SI).
25.8.2012 – 1.9.2012, spletni pa skozi celo leto: Kunigundin radio je bil letos postavljen iz
atraktivnega vozila (oldtimer Zastava), preko katerega se je na Titov trg predvajal program
radia (intervjuji z nastopajočimi, glasba s festivala, ter reklame za festival). Radio je skozi
celo leto oddajal tudi preko spleta www.kunigunda.si in dnevno tudi v klubu eMCe plac ter na
open air dogodkih v sklopu predfestivalskih dogodkov ob menjavi nastopajočih. Na radiu je

bilo mogoče slišati drugačno glasbo, kot jo je mogoče slišati na komercialnih ali nacionalnih
radijskih postajah.
25.8.2012 – 1.9.2012 in nato še med vikendi skozi cel september: Stara Pekarna
Ogled 13-ih umetniških projektov.
26.8.2012: Stara Pekarna
Delavnica pohištva; izdelovale in obnavljale so se svetilke in izdelala sedala iz kartona.
26.8.2012: Galerija eMCe plac
Provokativna razstava, kdo ima jajca, avtorja Primož in Matevž Čas.
Ustvarjena je bila platforma za spletno (in anonimno) nalaganje moških mod, oblikovanih v
srce. Prispele fotografije smo nato tudi razstavili in so bile na ogled v galeriji, do 1.9.2012.
26.8.2012: klub eMCe plac
Nedeljski koncert smo zaradi slabega vremena pripravili v klubu eMCe plac. Zaradi bolezni v
skupini Melodrom smo poiskali zamenjavo in tako so namesto Melodroma nastopili Ludovik
material (SI). Kot glasbeni eksperiment pa se nam je predstavila odlična francozinja Perrine
En Morceaux (FR).
27.8.2012 – 30.8.2012: Kunigunda – regionalni multimedijski center
STROJNICA - glasbena delavnica, avtorja Primoža Oberžana.
27.8.2012 – 30.8.2012: Park pred gimnazijo Velenje
PARKART – sklop delavnic (jam session tam tam bobenčkov, izdelovanje zvočne skulpture,
Capoeira, tunel iz šib, mozaiki na klopeh, poslikava kavčev in zof …).
27.8.2012: Čolnarna ob velenjskem jezeru
Otvoritev VODNEGA MESTA, skupaj z avtorjem Elvisom Halilovićem.
27.8.2012: Titov trg
Lastna produkcija, gledališka predstava: S kot SVOBODA
27.8.2012: Glavni oder pred klubom eMCe plac
Ponedeljkov koncert so pripravili domačini Entheogen (SI) in Avstrijci The Striggles (A).
28.8.2012: Sončni park Velenje
Skok iz kože
Gledališka predstava po knjižni predlogi domačina Petra Rezmana, na avtentični lokaciji
Sončnega parka Velenje. Zgodba govori o rudarskem življenju malo drugače in je družbeno
kritična za velenjsko okolje.
28.8.2012: Veliki oder pred eMCe placom
Torkov koncert je bil rezerviran za legende Kultur Shock (USA) in zmagovalce natečaja
Botečaj, že omenjeni Applesauce Lorraine (SI).
28.8.2012 – 1.9.2012: Velenjsko jezero
VODNO MESTO - ogled plavajočih geodezičnih kupol, kamor je brezplačno vozil tudi
električni čoln.

29.8.2012: Titov trg Velenje
Provokativni performance z naslovom 'Ni nas še zadelo', kjer smo neuporabljene predmete
(TV sprejemnike, monitorje, računalnike ...) podarjali ali dali možnost udeležencem, da jih
demolirajo.
29.8.2012: Pekarna
Performance: Večer kruha in iger.
29.8.2012: Glavni oder pred klubom eMCe plac
Sredo smo glasbeno začinili z rock'n'roll-om. Nastopili so Damir Avdić (BIH), Lombego
Surfers (ŠVI) in Cyphre Louis (SI).
30.8.2012: Sončni park Velenje
Slackline - delavnica hoje po vrvi.
30.8.2012: Atrij velenjskega gradu
Gledališka predstava: PES, PIZDA in PEDER.
30.8.2012: Glavni oder pred klubom eMCe plac
Četrtek je Velenje dihalo hip hop. V goste je prišel General Woo (CRO), kasneje pa še
domačini Nemir (SI) z bendom, kot gostje pa še Mrigo & Ghet ter Princip.
31.8.2012
Zaradi dežja smo v petek popoldan pospravili glavni oder pred eMCe placom (prav tako so ta
dan odpadle predvidene aktivnosti: Blade Session, ParkArt se je z delom programa prestavil v
pekarno, ogled vodnega mesta pa je zaradi želje obiskovalcev potekal kljub slabemu
vremenu).
31.8.2012: Rdeča dvorana
Petkov koncert smo pripravili v Rdeči dvorani. Nastopili so Disciplin A Kitschme (RS),
Golem (CRO) in Stranci (SI).
1.9.2012: Pekarna
EKO ART - umetniška inštalacija
Retrospektiva Park Arta.
1.9.2012: Podhod Cankarjeve ulice
KUNIGUNDIN BAZAR, v stilu srednjeveške tržnice
Nastop Horda grdih, jam session tam tam bobenčkov in glasbeni nastop didžedidu Črta
Valenčaka in Borisa Oblišarja.
1.9.2012 : Galerija eMCe plac
Postavitev zvočne skulpture avtorja Primoža Oberžana, ki je v sklopu projekta ParkArt ves
teden nastajala v obliki delavnice.
1.9.2012: Klub eMCe plac
Zaključni koncert, tradicionalno posvečen metalu smo pripravili v eMCe placu, zažigali pa so
Inmate (SI), Hellcats (SI) in Megalopolis (SI).
V petek in soboto so urbano mestno jedro preplavili še ulični glasbeniki (Horda grdih), ki so

cel dan preigravali pod strehami na najrazličnejših lokacijah po Velenju.
Splošno o Kunigundi 2012:
V veliko veselje je poročati tudi o dejstvu, da smo celotni festival, od ideje do same izvedbe,
izvedli sami. Oseminosemdeset mladih je pripravljalo in izvedlo celotni festival. Mlade smo
povprašali, kaj si želijo slišati. Program je bil sestavljen tako rekoč na njihov predlog. To
dejstvo pa priča tudi o odličnem obisku na slehernem dogodku festivala. 15. festival mladih
kultur Kunigunda se je tako zaključil z bogatim obiskom, saj smo na vseh dogodkih skupaj
našteli preko enajst tisoč obiskovalcev, kar je precej več, kot pretekla leta. Prav tako smo
skupaj pripravili dvakrat več dogodkov kot leto poprej. Festival je prerasel lokalne okvire, saj
smo na festivalu kot obiskovalce lahko srečevali tudi tuje govoreče obiskovalce. Verjamemo,
da bo v letu 2013 enako, saj smo s projektom EPK dodali še zadnji kamenček v mozaik
prebijanja meja lokalnega okolja.

4. MLADINSKA INFRASTRUKTURA, VEČDNEVNE
AKTIVNOSTI
Kratek opis nastanitvenih zmogljivosti v upravljanju
V upravljanju imamo Mladinski hotel.
V septembru 2012 je minilo drugo leto od uradne otvoritve Mladinskega hotela Velenje. V
drugem letu delovanja Mladinskega hotela Velenje s kapacitetami 58 postelj zasedenost ni
upadla in je ponovno dosegla 10%.
Gostje so bili predvsem udeleženci raznih izobraževalnih, kulturnih ali športnih dogodkov,
kot so Mednarodno odprto prvenstvo v namiznem tenisu, Šoštanjski pustni karneval,
Konferenca plesne pedagogike (s souporabo seminarskih prostorov), ženski teniški turnir in
drugi. Le 5% gostov je bilo turistov, ki so prišli v Velenje naključno, v lastni režiji. Gostili
smo tudi skupine dijakov in študentov, ki so prišli v Velenje na dvodnevne ekskurzije. Prav
tako je del gostov povezanih tudi z delom Mladinskega centra Velenje, gre predvsem za
mednarodne mladinske izmenjave, ustvarjalce raznih dogodkov (Festival Kunigunda,
koncertni cikel, pri lastni in partnerski produkciji gostujoči umetniki). V letošnjem letu je
pomembno poudariti tudi raznolikost gostov tako po mednarodni ravni kot po starostnem
razponu.
V upravljanju imamo tudi dijaško - študentski dom z 94 posteljami, ki je dobro zaseden,
vendar prinaša tudi slabe stvari (nočni red, čistoča). Ves čas se trudimo mlade, ki so pri nas
nastanjeni, spodbujati k urejanju svojega življenjskega okolja, v dogovoru s ŠCV bomo
uredili tudi nočno recepcijo.
Pri aktivnostih, katerih partner smo, se praviloma za nastanitve in sestanke uporablja
mladinska infrastruktura (različne koordinacije, projekti). V začetku marca 2013 bomo tako
za razširjeno ekipo snovalcev festivala Kunigunda (zaposleni in mladi) organizirali delovni
vikend v Mladinskem centru Šmartno ob Paki (hostel in seminarski prostori). Tudi na

področju mednarodne dejavnosti deležniki uporabljamo mladinsko infrastrukturo (razni
medsebojni izobraževalni in delovni obiski, večstranske mednarodne mladinske izmenjave).
Večdnevne programske aktivnosti v 2012
V širšem lokalnem prostoru postajamo vse bolj prepoznavni na področju večdnevnih
nastanitev s programskimi vsebinami v naših seminarskih prostorih. Odprti smo za vse, tako
da gostimo od verskih, turističnih, poslovnih, študentskih, zabavnih skupin, ki v večjem
številu izvajajo svoje dejavnosti pri nas. Vedno plodnejše sodelujemo tudi s študentskimi
klubi iz vse Slovenije ter z njihovo krovno zvezo ŠKIS, ki bodo tudi letos pri nas izvedli več
večdnevnih delovnih srečanj in sestankov.
V letu 2012 smo pripravili in natisnili nove in atraktivnejše letake, ki smo jih postavili na več
prepoznavnih točk po Velenju.
Pripravili smo predstavitev in oglas za popotno brošuro Velenje In your pocket, ki bo izšla v
začetku 2013.
Odločili smo sodelovati pri knjižici z ugodnostmi Družinske dogodivščine 2013, kjer smo
pripravili kupon z ugodnostjo za družine in sicer 1+1 nočitev gratis. Knjižica prav tako izide
2013.
V času Pikinega festivala smo skupaj s TIC Velenje pripravili posebno ponudbo namenjeno
obiskovalcem festivala – Pikasta pustolovščina za družine.
V preteklem letu so prav tako stekle priprave za skupno promocijo hostlov, ki delujejo v
okviru Mladinskih centrov (preko Sekcije Mama), za katero prav tako verjamemo, da bo v
letu 2013 pripomogla k večji prepoznavnosti in obiskanosti našega hostla.
V okviru večdnevnih programskih aktivnosti, ki jih organiziramo ali gostimo, vedno sledimo
in bomo sledili širjenju prepoznavnosti naše organizacije. Vsako skupino, ki jo gostimo v
okviru Mladinskega hotela ali v kombinaciji s programskimi vsebinami v naših seminarskih
prostorih, povabimo na večerne dogodke v mladinski kulturni klub eMCe plac, razkažemo jim
infrastrukturo s katero upravljamo (letni kino, pekarna, KRMC), ter jim predstavimo
delovanje in aktivnosti, ki jih izvajamo. Predstavimo tudi aktivnosti partnerjev, saj je v našem
lokalnem okolju mladinsko delo dobro razvito in ponuja kvalitetne programe.

