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VELIKOST, ČLOVEŠKI VIRI IN REDNO DELOVANJE  

Prostori, s katerimi stalno razpolagamo: 

Zap. 

št. 
Prostor  Kvadratura  Formalna oblika  

1. Pisarna Mladinskega centra Velenje    145    Najemniki  

2. Seminarski prostori    406    Najemniki  

3. Kunigunda - regionalni multimedijski center    150    Najemniki  

4. Mladinski hotel    1048    Najemniki  

5. Letni kino ob Škalskem jezeru    1000    Upravitelji  

6. eMCe plac    420    So-najemniki  

7. Pekarna v Starem Velenju    1200    Upravitelji  

 

Organiziranost javnega zavoda ter vloga mladih  

 

Mladinski center Velenje je javni zavod, ustanovljen s strani Mestne občine Velenje. Pri 

svojem delovanju smo avtonomni (programsko in izvedbeno). 

 

Mladinski center Velenje je programsko v osnovi razdeljen na naslednje enote: kultura, 

druţba, Kunigunda RMC, mladinski hotel. Delo je večinoma projektno, tako se tudi 

programske enote prepletajo med sabo. 

Notranja organizacijska shema: 

Direktor JZ: Marko Pritrţnik 

MC Velenje - programske enote - Vodja programa in projektov Janez Slivar: 

- kultura - vodja Janez Slivar, 

- druţba - vodja Mitja Gregorič, 

- Kunigunda regionalni multimedijski center (KRMC) - vodja Dimitrij Amon, 

- Mladinski hostel - vodja Metka Rupreht, 

- prostovoljska dejavnost - vodja Melita Kovač, 

- mednarodna dejavnost - vodja Melita Kovač, 

- servisna dejavnost (ozvočevanje) - 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 

deleţnike 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 določi struktura izvedbe. 

 

Za koordinacijo celotnega programa je zadolţen 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 zadolţeni  

 

sami, sami kadrovsko in izvedbeno planirajo aktivnosti, 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 zadolţen direktor MC Velenje.  

 

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 zadolţitve (od vodenja projekta, do najmanjših zadolţitev), pri katerih so 

samostojni, seveda z našo pomočjo v smislu sestankov, poročanja o napredku, teţavah, 

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 ob morebitnih teţavah 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 mreţo 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 udejanjijo. 

 

V letu 2013 je članom SZ MC Velenje potekel mandat, izbran je bil nov sestav. 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 dva svoja 

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 splošnega 

programa Mladinskega centra Velenje, ter seznanjen s potekom izvedbe. Člani lahko 

podajajo smernice. 

 

Mladi, ki si ţelijo aktivno sodelovati pri projektih, so vedno dobrodošli, vese projekte večinsko 

izpeljejo sami (mladi za mlade). Mladim poskušamo od podajanju smernic in opozarjanju na 

morebitne teţave pri izvedbi projekta pustiti čim bolj proste roke, da lahko izraţajo svojo 

kreativnost in pridobivajo pomembne ţivljenjske izkušnje. Sledimo filozofiji, da mladim 

pustimo proste roke pri izvedbi, ko se dogovorimo, kaj je potrebno narediti, so poti izvedbe 

seveda različne. Ker mladi nimajo toliko izkušenj, znajo aktivnosti za pot k cilju trajati dlje 

časa, vendar se mladi pri tem veliko naučijo.  

 

Avtonomija mladih v naši 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, razstave, projekti ...), ki se 

dokončno idejno izoblikujejo tekom leta in za katere so idejno in izvedbeno zasluţni 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. 

 

Letni program dela je potrjen tudi s strani Sveta zavoda MC Velenje in programskega sveta, 

kjer so mladi v veliki meri zastopani. Pozvani so tudi k dopolnitvam, predlogom, mnenjem. 

 

Tesno sodelujemo z mnogimi lokalnimi organizacijami, ki vključujejo izključno mlade. Na 

voljo smo jim tako kot partner pri projektih, kot pri pomoči na vseh nivojih (tehnična, 

izvedbena, servisna ...). 

 

Ves čas se trudimo predvsem, da mladi z manj priloţnostmi, obiskovalci popoldanskega 

centra za mlade, postanejo aktivni udeleţenci, saj jih vzpodbujamo, da s svojimi predlogi 

izboljšujejo projekte, ter generirajo svoje aktivnosti, ki jih nato skupaj izpeljemo, mladi pa s 



 

 

tem pridobijo pomembne ţivljenjske izkušnje in predvsem občutek, da so nekaj dosegli. 

 

Najbolj samostojni pri pripravi in izvedbi programa so prostovoljci MC Velenje, saj se mnogi 

izmed njih s prostovoljskimi aktivnostmi ukvarjajo ţe dolgo časa, imajo ţe določene izkušnje, 

s svojim vzorom pa vlečejo tudi ostale, predvsem nove prostovoljce. Največ idej za projekte 

pride prav iz njihove strani. Prostovoljci MC Velenje se tedensko dobivajo na skupnih 

sestankih, kjer generirajo programske ideje, organizacijsko shemo, zadolţitve in izvedbeni 

plan, ki ga nato predstavijo vodji prostovoljcev, ki jih pri nadaljnjem delu usmerja. 

 

Mlade iz lokalnega okolja v projekte ves čas vključujemo glede na njihove interese, saj 

poskušamo večino aktivnosti izvesti samostojno, tako vsi mladi, ki ţelijo sodelovati pri 

pripravi in izvedbi programa, sodelujejo glede na svoje ţelje in spektre zanimanja, nekateri 

tudi na več področjih (kreativne delavnice, umetniški projekti, tehnična dela na vseh 

področjih ...). Mlade, ki pri programu sodelujejo ves čas spodbujamo, da k sodelovanju 

pritegnejo svoje vrstnike. 

 

V okviru popoldanskega centra za mlade imajo obiskovalci moţnost podajanja svojih idej, 

pripomb anonimno v skrinjico, predloge sprotno beremo in upoštevamo. S tem ţelimo ponudi 

moţnost sooblikovanja programa tudi tistim, ki se ne ţelijo osebno izpostavljati. 

 

Število organiziranih dogodkov v letu 2013: 398.     

 

Program je namenjen preteţno mladim in sicer v starosti od 13     

do 29 let.  

 

Število aktivnih udeleţencev: 550     

 

Urnik delovanja Mladinskega centra Velenje 

 

Vsakotedenske aktivnosti potekajo skozi celo leto brez daljših terminskih presledkov. 

Vsakodnevne aktivnosti potekajo od ponedeljka do nedelje.  

Dejavnosti centra se izvajajo v:  

  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   2:00   

sobota   10:00   2:00   

nedelja   10:00   22:00   



 

 

 

Dejavnosti mladinskega centra se izvajajo 99 ur tedensko. 

  

Število redno zaposlenih in rednih usposobljenih programskih delavcev.  

Vodstveni delavci  

Zap. 

št. 

Ime in 

priimek  
Izobrazba  

Število let 

delovnih 

izkušenj  

Dodatna usposobljenost  Področje dela  

1. 

Marko 

Pritrţnik 

   

Profesor 

zgodovine in 

geografije    

13    

Strokovni izpit za strokovne 

delavce na področju vzgoje in 

izobraţevanja pri Ministrstvu za 

šolstvo in šport, vodnik 

inštruktor prve stopnje gozdna 

šola Zveze tabornikov Slovenije, 

mentor raziskovalnih dejavnosti 

na osnovnih šolah, izprašani 

vodja odraslih folklornih skupin 

in inštruktor.    

Direktor Javnega 

zavoda Mladinski 

center Velenje, 

vodja festivala 

Kunigunda    

2. 

Metka 

Rupreht 

   

Profesor biologije 

in gospodinjstva 

   

8    

Izobraţevanja s področja 

mladinskega in kongresnega 

turizma.    

Vodja 

Mladinskega 

hotela.    

3. 
Dimitrij 

Amon    
Kmetijski tehnik    9    

Certificirana znanja na področju 

IKT, študent DOBA, bolničar pri 

Civilni zaščiti.    

Vodja Kunigunde 

RMC, vodja 

projektov, skrbnik 

prostora letni 

kino.    

4. 
Janez 

Slivar    

Profesor športne 

vzgoje    
6    

Udeleţba na izobraţevanjih o 

mladinskem delu in seminarju 

za mladinske delavce ter 

mladinske vodje, dodatna 

strokovna izobraţevanja s 

športnega in zdravstvenega 

področja.    

Vodenje programa 

in projektov, 

tehnika.    

5. 
Tjaša 

Selić    

Univerzitetna 

diplomirana 

etnologinja in 

kulturna 

antropologinja    

4    
Multimedijska znanja, 

računalništvo.    

Nadomeščanje 

Vodje 

Mladinskega 

hotela (porodniški 

dopust).    

 

 

 



 

 

Programski sodelavci  

Zap. 

št. 

Ime in 

priimek  
Izobrazba  

Število 

let 

delovnih 

izkušenj  

Dodatna usposobljenost  Področje dela  

1. 
Mitja 

Gregorič    

Naravoslovno 

matematični 

tehnik    

13    

Usposobljen za delo na 

zaupnem telefonu, mentor na 

področju komunikacij, 

certificiran in usposobljen 

svetovalni delavec in izvajalec 

terenskega dela (FSD), pri 

Inštitutu za razvoj osebne 

kakovosti usposobljen kot 

svetovalni delavec v vzgoji in 

izobraţevanju, kot somentor za 

program Razvijanje pozitivnega 

samovrednotenja otrok in 

mladostnikov, pridobljen EU 

certifikat multiplikatorja 

projektov v programih 

čezmejnega sodelovanja 

(Cross-border).    

Vodja 

popoldanskega 

centra za mlade, 

javno - koristna 

dela.    

2. 
Melita 

Kovač    

Ekonomsko-

komercialni 

tehnik    

7    
Absolventka Teološke 

fakultete.    

Vodja 

prostovoljskih in 

mednarodnih 

dejavnosti.    

3. 

Aleksander 

Saša Misja 

   

Prometni 

tehnik    
23    

Stalna dodatna izobraţevanja s 

področja avdio tehnike in 

mešanja zvoka in slike    

Oblikovalec zvoka 

in video povezav, 

vodja servisne 

dejavnosti na 

avdio področju.    

4. 
Jasmina 

Imširovič    

Ekonomsko-

komercialni 

tehnik    

9    

Predsednica Bošnjaškega 

mladinskega kulturnega 

društva Velenje.    

Sodelavka v 

popoldanskem 

centru za mlade.    

5. 
Domen 

Vodlan    

Gostinski 

tehnik    
4    Študent gostinstva.    

Vodja delavnic 

kulinarike v 

popoldanskem 

centru za mlade.  

 

   



 

 

Zap. 

št. 

Ime in 

priimek  
Izobrazba  

Število 

let 

delovnih 

izkušenj  

Dodatna usposobljenost  Področje dela  

6. 
Ira 

Preininger    

Diplomirana 

socialna 

delavka    

6    

Dodatna izobraţevanja v zvezi 

s socialnim delom, predvsem 

na področju duševnega 

zdravja, delo z osipniki.    

Popoldanski 

center za mlade, 

mladi z manj 

priloţnostmi, 

delavnice.    

7. 
Mitja 

Švener    

Turistični 

tehnik    
5    

Izobraţevanja iz javnega 

nastopanja in oblikovanja 

zvoka.    

Oblikovanje 

zvoka, tehnika.    

8. 
Urška in 

Bernardka   

Gimnazijski 

maturantki   
3    

Študentki Medicinske fakultete. 

   

Izvajalka 

zdravstvenih 

izobraţevanj v 

popoldanskem 

centru za mlade.    

9. 
Andrej 

Cvernjak    

Ekonomsko-

komercialni 

tehnik    

3    

Študent organizacije socialne 

mreţe, dodatna izobraţevanja 

(delavnice socialnega kapitala, 

mentor študijskih delavnic).    

Pomoč pri izvedbi 

programa 

popoldanskega 

centra za mlade.    

10. 
Dejan 

Poţegar    

Ekonomski 

tehnik    
18    

Glasbenik, monter energetskih 

naprav.    

Glasbeni 

strokovnjak, 

tehnična podpora 

projektom, glavni 

vzdrţevalec MC 

Velenje.    

11. 

Lucia 

Fernandez 

Fernandez 

   

Profesorica 

razrednega 

pouka, Španija 

   

2    
Izobraţevanja za delo z 

mladimi, umetnost.    

EVS sluţba, 

pomoč pri vseh 

aktivnostih, 

multimedija.    

12. Ugur Uslu    

Študent 

Fakultete za 

znanost in 

komunikacije, 

Turčija    

2    

Izobraţevanja za delo z 

mladimi, multimedijska znanja, 

delo v turizmu.    

EVS sluţba, 

pomoč pri vseh 

aktivnostih, 

multimedija.    

13. 
Hasan 

Baldan    

Študent 

Fakultete za 

znanost in 

komunikacije 

2    

Izobraţevanja za delo z 

mladimi, multimedijska znanja, 

gledališki organizator.    

EVS sluţba, 

pomoč pri vseh 

aktivnostih, 

multimedija.    



 

 

Zap. 

št. 

Ime in 

priimek  
Izobrazba  

Število 

let 

delovnih 

izkušenj  

Dodatna usposobljenost  Področje dela  

 

14. 
Filipa 

Matias    

Diplomirana 

multimedijka, 

Portugalska    

1    

Certifikat iz angleškega jezika, 

Univerze Cambridge, 

izobraţevanja za delo z 

mladimi, multimedijska znanja. 

   

EVS sluţba, 

pomoč pri vseh 

aktivnostih, 

multimedija.    

 

 

 

 

Skupnostno delo in obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnične, 

organizacijske, strokovne, svetovalne ali finančne narave 

 

Velenje je v mladinskem sektorju eno izmed bolje organiziranih mest, tako lahko ob odlični 

podpori lokalne skupnosti tudi sami neorganiziranim mladim in organizacijam za izvedbo 

dogodkov ponujamo lepo infrastrukturo (Letni kino ob Škalskem jezeru, Pekarna, KRMC, 

seminarski prostori MC Velenje). 

 

Reciklarna (sodelovanje s KUD Koncentrat in CPU Velenje, tehnična in multimedijska 

podpora) - art predelava starega pohištva. 

 

Pomoč mladinskim organizacijam, kulturnim in umetniškim društvom in posameznikom (vaje 

glasbenikov, kulturnih društev, sestanki, seminarji ...).  

 

Neformalna pomoč mladim na vseh področjih in na vseh naših lokacijah - veseli smo, da 

imamo v lokalnem okolju s partnerji velik renome, saj se vedno več mladih obrača na nas, ko 

naletijo na teţave (organizacijsko, tehnično, razpisi, sodelovanja ...).  

 

Izvajanje avdio servisa za ostale organizatorje v MOV (tehnično in kadrovsko pokrivamo 

večino prireditev v MOV, v letu 2013 preko 120).  

Avdio sluţba MC Velenje je v letu 2013 delovala na 129-ih prireditvah za 14 organizatorjev. 

Bile so tudi prireditve, kjer smo opremo samo posojali, saj poskušamo tudi na področju avdio 

sluţbe delovati druţbeno koristno za dogodke v javnem interesu. Pri tretjini zabeleţenih 

prireditev je bil organizator dogodka MC Velenje.  

 

Izvajanje lučnega servisa zase in za partnerje v MOV. V začetku leta 2014 smo dobili nov, 

moderen in kvaliteten lučni park, vendar je prišlo do okvare zaradi električnega udara. 



 

 

Oprema je trenutno na servisu, ko bo popravljena, bo zelo pripomogla k kvaliteti dogodkov 

za mlade. 

 

Video servis zase, za partnerje in na trgu (prenos slike v ţivo, reportaţe, produkcija, 

postprodukcija).  

 

Seminarska aktivnost (nudenje seminarskih prostorov in tehnične ter organizacijske pomoči 

različnim subjektom).  

 

Upravljanje z Mladinskim hotelom (redno vzdrţevanje, čiščenje, priključitev booking.com, 

skrb za goste ...).  

 

Urejanje in upravljanje nastanitvenih zmoţnosti za dijake in študente (stalno urejamo nova 

stanovanja, odpravljamo napake, skrbimo za dobro počutje gostov).  

 

Produkcija promo videa za nove prostore Kunigunda - regionalni multimedijski center 

(http://youtu.be/Dl9u3eYZYVk).  

 

Produkcija videa predstave Gledališča Velenje, lutkovna predstava z naslovom: Frdamana 

pravljica. 

 

Produkcija videospota Davida Slatenika za tekmovanje MANIC drum competition 2013, 

22.2.2013 (https://www.youtube.com/watch?v=vT1e6db62Ks).  

 

Produkcija live spota Varni Paljak (Parni Valjak cover band), v klubu Max Velenje 

(http://youtu.be/SUeL52idTaY).  

 

Prenos na veliko platno v ţivo (koncert Eroika, 8.3.2013; Giboni, 20.4.2013; Maturantski 

plesi: Šolski center Velenje Velenje, 1.3.2013, 2.3.2013, 9.3.2013; Šolski center Slovenj 

Gradec in Ravne na Koroškem, 15.3.2013, 16.3.2013, 22.3.2013).  

 

Video beleţenje mladinskega dogajanja v Velenju (koncerti, delavnice ...), kontinuirano skozi 

celotno obdobje 

(https://www.youtube.com/user/kunigundammc/videos?sort=dd&tag_id=&view=0).  

 

Video beleţenje in postprodukcija festivalskega dogajanja Dnevi mladih in kulture (ŠŠK) (maj 

2013). 

 

Produkcija video reportaţe dogodka MLADI O OKOLJU - Nacionalno srečanje; 15.4.2013 

(https://www.youtube.com/watch?v=nUmg3cJ9mSw). 

 



 

 

Produkcija promo spota za revidiranje strategije za mlade v Velenju; Mladeţ govori zdaj!, 

7.5.2013 (https://www.youtube.com/watch?v=idzqpLm5XrA).  

 

Podpora multimedijskemu projektu Stane Špegel Tito nas gleda, 31.5.2013.  

 

Pomoč pri izvedbi projektov partnerjev - posoja multimedijske opreme, tehnično svetovanje 

in pomoč (ŠŠK, Zavod eMCe plac, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Festival 

Velenje, Muzej Velenje, Knjiţnica Velenje, Galerija Velenje ...).  

 

Kunigunda - regionalni multimedijski center nudi celotno logistično tehnično podporo 

multimedijskim projektom Mladinskega centra Velenje, prav tako celotno tiskanje 

promocijskega materiala, vstopnic za dogodke, letaki ...  

 

V letu 2013 smo imeli obilo teţav z našo spletno stranjo (hekerski vdor), tako, da nekaj časa 

sploh ni delovala, ker je bila zaznana kot okuţena. V začetku leta 2014 smo postavili novo, 

moderno spletno stran www.mc-velenje.si. 

 

S Šolskim centrom Velenje sodelujemo na večih področjih. Na področju prostovoljstva 

pripravljamo skupne akcije, ki so druţbeno - kritične, dobrodelne ali izobraţevalne narave 

(Pomagajmo pomagati, Svetovni dan boja proti AIDS-u, Festival prostovoljstva, pomoč 

socialno ogroţenim skupinam, učna pomoč, aktivnosti v popoldanskem centru za mlade, 

predvsem z mladimi z manj priloţnostmi, dan ţena ...).  

 

S Šolskim centrom Velenje imamo dogovor, da aktivnosti, ki jih dijaki opravljajo kot 

prostovoljci štejejo za obvezne izbirne vsebine. S tem nekako poskušamo formalizirati 

neformalne izkušnje, ki jih dijaki pri prostovoljskih aktivnostih pridobijo. Tudi dijaki s tem 

vidijo, da tudi prostovoljstvo šteje in da tovrstno delo pomembno vpliva k njihovemu 

nadaljnjemu razvoju. 

 

S ŠCV sodelujemo na področju dijaškega doma, kjer se sproti usklajujemo glede zasedenosti, 

popravil, teţav ...  

 

Naši prostovoljci s Šolskim centrom Velenje sodelujejo tudi na področju trajnostnega razvoja 

na področju ekologije, se udeleţujejo različnih ekoloških akcij (čiščenje okolice, reke Pake, 

delavnice z ekološko tematiko, recikliranje ...). 

 

Z umetniško in športno Gimnazijo Velenje sodelujemo v okviru festivala Kunigunda 

(umetniške delavnice, instalacije) in Pikinega festivala, pri katerem kot partner sodelujemo 

(športne delavnice za otroke, animacija). 

 

V letu 2013 sta v lokalnem okolju zaradi medsebojnega sodelovanja s strani mladih 



 

 

ustanovljeni dve društvi, s katerima nadalje sodelujemo. Mladim, organiziranim v teh 

društvih, ponujamo vso podporo pri njihovem ustvarjanju.  

Društvo Koncentrat je nastalo z "zdruţitvijo" mladih lokalnih umetnikov, ki od začetka 

delujejo v Stari Pekarni, tam ustvarjajo, pripravljajo delavnice in razstave (festival 

Kunigunda, samostojne). Trenutno so neformalno nastanjeni v Pekarni, tam ustvarjajo, 

vendar v mrzlih mesecih to ni mogoče, saj je stavba neogrevana, pomagamo jim tudi pri 

aktivnostih za pridobitev "celoletnih" prostorov. 

Člani društva DUŠA (društvo za razvoj urbanih športov) je nastalo v sestavu mladih, ki ţe več 

let aktivno sodelujejo tudi pri projektu rolkarskega ali rolerskega tekmovanja (v okviru 

festivala Kunigunda). Pomagamo jim tudi pri aktivnostih za pridobitev tovrstnega parka v 

Velenju.  

 

Organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, ali organizacijam, ki izvajajo aktivnosti v 

javnem interesu, nudimo podporo za izpeljavo njihovih projektov na vseh nivojih (posoja in 

upravljanje tehnike, storitve reproduciranja in snemanja (KRMC), logistika, svetovanje, 

promocija dogodkov. V lokalnem okolju smo v 2013 na različnih področjih pomagali preko 20 

organizacijam. Vse organizacije, ki delujejo v javnem interesu imajo za svoje aktivnosti 

brezplačno na voljo tudi vse naše prostore.  

Tesno sodelujemo tudi z Mladinskim svetom Velenje, medsebojno sodelujemo pri projektih 

organizacij članic MSV, s tem poskušamo prispevati k razvoju organizacij v mladinskem 

sektorju. 

 

V letu 2013 smo pri nas gostili 6 EVS prostovoljcev, ki so bili najbolj dejavni v popoldanskem 

centru za mlade in na področju multimedije, tako, da so bili mladi pri servisnih dejavnostih s 

strani EVS prostovoljcev deleţni tudi medkulturne note, komunicirali pa so v angleškem 

jeziku.  

 

Varne točke – 4 kratki igrani filmčki 

Nasilje nad otroki ni dopustno in zanj ni opravičila! je slogan Unicefovih varnih točk, ki svoje 

varno zavetje, z mreţo dvajsetih naslovov, ponuja otrokom v Velenju. Varne točke so del 

projekta Otrokom prijaznega Unicefovega mesta Velenje, v katerem je Mestna občina 

Velenje ţe od leta 2008. Regionalni multimedijski center Kunigunda je v sodelovanju s štirimi 

osnovnimi šolami (OŠ Anton Aškerc, OŠ Gustav Šilih, OŠ Šalek in CVIU – Center za vzgojo, 

izobraţevanje in usposabljanje) ter Glasbeno šolo Fran Korun Koţeljski Velenje pripravil 

kratke promocijske spote, ki prikazujejo različne situacije, v katerih bi se otroci lahko zatekli 

v varne točke. 

Tematiko in scenarij so si določile same OŠ, Kunigunda je poskrbela za snemanje, reţijo, 

montaţo ter postprodukcijo.  

 

V letu 2013 smo z vzgojno-izobraţevalnimi institucijami sodelovali tudi na področju izvajanja 

prakse: oktober in november (4 dijakinje turistične šole), junij - september (študent višje 



 

 

šole za multimedijsko produkcijo), april (14-dnevna praksa dijaka elektrotehnike). 

 

Pri nas sta bila v program Usposabljanje na delovnem mestu (Zavod za zaposlovanje) 

vključeni dve osebi (po tri mesece). 

 

Vsa naša video produkcija se nahaja na Kunigundinem kanalu: http://www.mc-

velenje.si/arhiv/video/ 

 

KOORDINACIJA INFORMIRANJA ZA MLADE 

 

Koordinacija mreţe izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade: kot koordinator zbiramo 

informacije (komunikacija predvsem po elektronski pošti), ter skrbimo za to, da informacije o 

za mlade aktualnih dogodkih mlade dejansko doseţejo (objava na spletnih straneh vseh 

partnerjev, informiranje preko socialnih omreţij). V današnjem času je najpomembneje, da 

se informacije širijo preko elektronskih medijev, saj po naših izkušnjah tako najlaţje doseţejo 

mlade. Mladim poskušamo posredovati čim več zanje relevantnih informacij, a jih vseeno ne 

zasititi z njimi, saj se v poplavi informacij potem ne znajdejo. Uporabljamo tudi druge 

metode informiranja (plakati za dogodke, regijski zaposlitveni kotiček, osebni prenos 

informacij ...). Na področju informiranja poskušamo vzajemno sodelovati s kar se da veliko 

organizacijami iz vse Slovenije (ne le s partnerji na področju informiranja, letni program 

opisan v izjavah) in s tem mlade čim bolje informirati o njim namenjenih aktivnostih. 

Aktivnosti na tem področju so se nam izplačale, saj mladi iz različnih organizacij medsebojno 

obiskujejo dogodke in jih skupaj tudi organizirajo. 

 

Koordinirali in izvedli smo izdelavo promocijskega filmčka Sekcije Hostli Mreţe MaMa. 

 

V okviru Pikinega festivala 2013 je bila naša zaposlena mentorica skupini udeleţencev 

mednarodnega tabora, ki so sodelovali pri izvedbi programa festivala. 

 

Stalno delo z EVS prostovoljci (ves čas gostimo v povprečju 2 tujca iz evropskih drţav), 

koordiniramo vse od njihove prijave do odhoda, prostovoljci se ves čas aktivno vključujejo v 

naše projekte (generiranje delavnic, klubski večeri kulture, iz katere EVS prostovoljec izhaja). 

 

Od oktobra leta 2013 naša EVS prostovoljka opravlja evropsko prostovoljno sluţbo v 

Budimpešti (1 leto). Projekt koordiniramo od začetka, s prostovoljko smo ves čas v stiku. Z 

aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letu 2014. 

 

Musixperiment - koordinacija prenočevanja in terminov glasbenih vaj za domače in bolgarske 

udeleţence (sodelovanje s partnerji - ŠŠK, Društvo Jupiter, Špil)..  

 

V mladinskem kulturnem klubu eMCe plac organiziramo in soorganiziramo veliko koncertov 



 

 

tujih izvajalcev. Pri organizaciji vsakega koncerta sledimo temu, da se z glasbeno skupino 

dogovarjamo kar se da direktno, brez posrednikov. To prinese niţje 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 ...). 

 

Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali z različnimi projekti mobilnosti mladih (Erasmus+, 

mednarodne izmenjave ...). 

 

PROGRAMI  

Popoldanski center za mlade 

 

Tečaji španskega in turškega jezika, vključevanja v neformalna izobraţevanja, izobraţevalni 

seminarji, potopisna predavanja, okrogla miza na temo teţav v duševnem zdravju, 

gastronomsko predavanje, zdravstveno predavanje.  

 

Terenske delavnice v okviru popoldanskega centra za mlade z izobraţevalnimi vsebinami : 

Gradovi Kralja Matjaţa (Črna na Koroškem), GREMO V KINO (Kino Velenje), Čudovit ţivalski 

svet: (ZOO Ljubljana), Piran, Mini ZOO land, izlet v divjino.  

 

Kulturno-umetniške delavnice: Lutkarske delavnice, delavnice afriškega bobnanja, hip hop 

delavnice, delavnice trebušnega plesa ...  

 

Neformalne izobraţevalne vsebine (afriško bobnanje, lučna tehnika, vodenje projektov, 

mednarodni projekti, multimedija ...).  

 

Snovanje in izvedba Festivala mladih kultur Kunigunda - mladi aktivno soustvarjajo festival in 

se s tem učijo pomembnih kompetenc, spretnosti ... (www.kunigunda.si). 

 

Delavnica za čim boljšo prijavo na razpise (praktični primeri, konkretna vprašanja ...).  

 

Cikel zdravstvenih izobraţevanj (sodelovanje z Društvom za boj proti raku Velenje): Priprava 

na potovanje z zdravstvenega vidika, prva pomoč, droge ...  

 

Izvajanje prakse (praksa študentov, v okviru formalnega izobraţevanja pri nas delujejo na 

različnih področjih). 

 

Nudenje prostora, tehnike, pomoč različnim mladinskim umetniškim skupinam, društvom in 

drugim (dve lokaciji za vaje glasbenikov, izraznih umetnikov, kulturnih društev, sestanki, 



 

 

predavanja, seminarji ...).  

 

Stalna neformalna izobraţevanja v okviru popoldanskega centra za mlade (učna pomoč, 

kreativne delavnice - ustvarjanje, kuhanje, zdravstvo, šport, medkulturni dogodki, jezikovni 

tečaji z EVS prostovoljci, umetnost, računalništvo, multimedija ...).  

 

Izvajanje prakse in usposabljanj na delovnem mestu. 

 

Ustvarjalne delavnice v času krompirjevih počitnic) - tematska poslikava predelnih sten, 

osnove likovnega udejstvovanja, v sodelovanju s CSD Velenje.  

 

Infrastrukturne izboljšave (vodno mesto, eMCe plac, Pekarna, letni kino) - mladi umetniško 

soustvarjajo lokalno okolje (kreativnost, ročne spretnosti, urejanje lastnega okolja po svojem 

okusu ...).  

 

Kulturna pečica (sodelovanje s KUD Koncentrat) - umetniške delavnice pred in v Pekarni. 

 

Multimedijski dnevi (predstavitev multimedijskih vsebin, delovanja in aktivnosti KRMC).  

 

EVS prostovoljci, ki jih gostimo stalno aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi programa, s 

tem dvigujemo kvaliteto programa za lokalno mladino. Obenem pa tudi tuji prostovoljci 

pridobijo veliko neformalnih izkušenj, znanj, saj delujejo na različnih področjih. Vsi so 

vključeni tudi v tečaje slovenščine. 

 

 

Aktivno drţavljanstvo, prostovoljstvo 

 

Festival prostovoljstva (organizacija in koordinacija dogodka, predstavitev "lastnih" 

prostovoljcev).  

 

EVS: Pri nas smo v letu 2013 gostili 6 EVS prostovoljcev (Aysel, Lucia, Berna). Aysel in 

Berna, ki sta bili iz Turčije sta opravljali 3 mesečno EVS sluţbo, Lucia iz Španije pa 6 

mesečno. Dekleta so delovala predvsem v okviru popoldanskega centra za mlade, kjer so 

pripravljale, izvajale in pomagale pri izvedbi različnih delavnic za obiskovalce popoldanskega 

centra za mlade. V februarskem prijavnem roku MvA smo prijavljali nov EVS projekt za 3 

prostovoljce (Iz Portugalske in Turčije), s prijavo smo bili uspešni, 3 prostovoljce gostimo v 

tem času (do 31.5.2014). 

 

Kontinuirana EVS sluţba (ves čas gostimo vsaj dva EVS prostovoljca iz Evrope, novembra 

2013 pa smo v tujino prvič poslali svojo EVS prostovoljko, kljub večletnemu trudu). Med 

lokalno mladino sicer ves čas promoviramo Evropsko prostovoljno sluţbo, beleţimo tudi 



 

 

odziv, vendar se je do sedaj vedno nekje zalomilo, saj po naših izkušnjah mlade EVS zanima 

predvsem iz vidika potovanja na določeno zanimivo destinacijo (drţavo, mesto), kjer pa ni 

nujno, da jim je projekt blizu … 

 

Na majski prijavni rok MvA smo prijavili mednarodno multilateralno izmenjavo z naslovom 

ART IN RESIDENCE. Projekt temelji na tematski poslikavi sob Mladinskega hotela. Vendar s 

prijavo nismo bili uspešni, zato smo projekt v sodelovanju z mladimi lokalnimi umetniki 

izpeljali samostojno. 

 

Prostovoljci MC Velenje pripravljajo razne akcije kontinuirano skozi vso leto, v prvi polovici 

leta 2013 so ob dnevu ţena delili papirnate roţe, ki so jih naredili sami, pomagali pri 

Festivalu prostovoljstva, Festivalu DMK, sodelovali pri programu popoldanskega centra za 

mlade, sodelovali s ŠCV ...  

 

Udeleţba prostovoljcev MC Velenje na nacionalnem Festivalu prostovoljstva in okrogli mizi na 

temo prostovoljstva v Ljubljani.  

 

Skupaj z MSV smo aprila 2013 tretjič izvedli natečaj Naj prostovoljec MOV 2012. Nastopili so 

Rythm Factory.  

 

Revidiranje (osveţitev) Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MOV 2010 - 2015, 

strategije za mlade (izvedba dvo-dnevnih delavnic, kjer smo mlade ponovno vprašali, česa si 

ţelijo v svojem okolju, nastal je osveţen dokument z novimi smernicami, ustvarjen glede na 

izraţene potrebe mladih, področja, ki jih mladi ne prepoznavajo več kot prednostna, smo iz 

dokumenta umaknili). http://www.mladizaveleje.si/p/projekti/mladinska-strategija/ 

 

Aktivno sodelovanje pri projektih (EU si ti – posvet o pravici izobrazbe in poklicni kvalifikaciji, 

Ţe pri šestnajstih?, Nacionalno srečanje – zasadimo ideje, Obisk skupine mladinskih delavcev 

iz Srbije, Mladi o okolju v Velenju - delavnica).  

 

Dvodnevno izobraţevanje na temo izvedbe projektov (od snovanja do poročanja) - bili smo 

partner pri izobraţevanju (MSV, ŠŠK), zaposleni smo bili tudi predavatelji, kjer so mladi, 

udeleţenci izobraţevanja dobili vse informacije o vodenju projektov, prikazali smo jim 

praktične primere dobrih in slabih praks, tudi sami so na delavnici pripravili manjši projekt. 

Delavnica se je dotikala vseh sfer pri ukvarjanju s projekti (načrtovanje, timsko delo, delitev 

vlog, promocija, tehnične vsebine, izvedba, poročanje, finančna konstrukcija in finančno 

vodenje …). 

 

Cikel INFO točk (obeleţevanje pomembnih svetovnih in mednarodnih dni, izobraţevalni in 

kreativni dogodki).  

 



 

 

Stalno obveščanje o lastnih dogodkih in dogodkih partnerjev (spletne strani: www.mc-

velenje.si, www.emceplac.si, www.kunigunda.si ..., plakati, letaki, ki jih umetniško naredijo 

mladi sami socialna omreţja, obveščanje preko partnerjev iz lokalnega okolja, ter omejeno 

tudi z vse Slovenije, objave na www.mlad.si ...).  

 

Redna odprtost naše mladinske infrastrukture, stalno nudenje pomoči mladim na vseh 

lokacijah. 

 

WiFi na vseh lokacijah pod okriljem MC Velenje. 

 

Informiranje mladih o aktivnostih, dogodkih (info točke KRMC, Šolski center, eMCe plac, 

veliki LED prikazovalnik na Rdeči dvorani, spletne strani, FB ...), sodelovanje s partnerji na 

področju informiranja mladih (društva, ŠCV, MC Šmartno ...). 

 

Radijske oddaje mladih za mlade (Frekvenca mladih, V imenu sove, Kunigundin radio) - 

sodelovanje z MSV in ŠŠK. Prostovoljci MC Velenje v oddajah nastopajo kot voditelji in kot 

gostje ob projektih. 

 

Pomagajmo pomagati - odmeven projekt pomoči deklici s cerebralno paralizo (trije koncerti, 

dobrodelni umetniški bazar) v samostojni izvedbi prostovoljcev MC Velenje.  

 

Kontinuirano prostovoljstvo (predstavitve prostovoljstva po šolah z novih šolskim letom, 

širjenje baze, urbane akcije, pomoč pri projektih, plodno sodelovanje s prostovoljci Šolskega 

centra Velenje - skupne akcije, medkulturni dialog ...).  

 

Sodelovanje pri pripravi brošure Kam se dat (izdajatelj Mladinski svet Velenje). Mladim 

privlačna knjiţica z zborom mladinskih aktivnosti, prostorov v lokalnem okolju … 

 

V začetku marca v seminarskih prostorih gostimo okroglo mizo 'Delam, da lahko študiram: 

pomen študentskega dela za socialni poloţaj študentov in laţje vključevanje na trg dela' v 

organizaciji ŠOS. Pri dogodku bomo tehnično sodelovali, tematika pa je aktualna za celotni 

mladinski sektor. 

 

Sodelovanje v projektu Varna točka (vsi prostori).  

 

Ponosni smo, da sta se v letu 2013 v času festivala Kunigunda k nam vrnili 2 EVS prostovoljki 

iz Španije, ter pomagali pri izvedbi festivala in se udeleţevali dogodkov v okviru festivala. 

 

 

 

 



 

 

Socialna vključenost, večkulturnost, inovativnost in kreativnost mladine 

 

Odprtost vseh prostorov mladini (pomoč, pestrost moţnosti kulturnega, organizacijskega 

udejstvovanja ...). Dnevno se srečujemo predvsem z mladimi z manj priloţnosti, mladimi, ki 

se še »iščejo«, v dejavnosti popoldanskega centra za mlade se vključujejo predvsem zato, da 

nekaj ustvarijo, da se poskusijo v stvareh, ki so jim nove. Pri večini aktivnosti hitro obupajo, 

vendar z vsakim mladim skupaj vedno poiščemo aktivnost, ki ga veseli, izpopolnjuje in ki jo 

je pripravljen nadgrajevati. 

Popoldanski center za mlade je v lokalnem okolju prepoznan kot kvaliteten prostor za aktivno 

preţivljanje prostega časa neorganizirane mladine. 

 

Kulturni dnevi Ambasade mladih: Turški dan, srbski dan, romski dan, Portugalski dan - 

medkulturni dialog, širjenje strpnosti.  

 

Ustvarjalne delavnice popoldanskega centra za mlade: Izdelovanje modularnih origamijev, 

izdelovanje ročnih izdelkov, grafitarske delavnice, filmske delavnice, kuharske delavnice, 

barmanske delavnice, bolšji sejem, gostujoči prostovoljci iz lokalnega okolja in izven s svojimi 

vsebinami ...  

 

Druţabni dnevi v popoldanskem centru za mlade (spoznavanje novih mladostnikov, 

izmenjava izkušenj, druţenje, sodelovanje, filmski popoldnevi, druţabne igre ...).  

 

Festival mladih kultur Kunigunda (vodilni alternativni festival, v celoti načrtovan in izpeljan v 

sodelovanju z lokalno mladino, ki dejansko izbere vsebine, in festival v vseh fazah pomaga 

izpeljati). 

 

Pomoč pri pisanju prošenj, individualna pomoč obiskovalcem popoldanskega centra za mlade 

v zvezi z izobraţevanjem, zaposlitvijo, učna pomoč … 

 

Koncertni cikel (pestrost glasbenih zvrsti doseţena v sodelovanju z lokalno mladino in 

organizacijami), izvedli smo 38 klubskih koncertov (brez Festivala Kunigunda).  

 

Izvedba Natečaj Botečaj, natečaj za mlade neuveljavljene glasbene skupine (izvedba s 

partnerji po Sloveniji).  

 

Jam Session (mesečni cikel, odprti za vsakogar), sodelovanje s ŠŠK.  

 

Klubski večeri v mladinskem kulturnem klubu eMCe plac (vsak večer, ko ni koncerta ali 

kakšnega drugega dogodka), sodelovanje s ŠŠK.  

 

Cikel druţbeno kritičnih dokumentarnih filmov (na aktualne teme).  



 

 

 

Galerijski cikel (galerija eMCe placa vsak mesec ponuja novo razstavo mladih umetnikov 

različnih spektrov ustvarjanja, stalna razstava v hostlu, povezana s festivalom Kunigunda), 

sodelovanje s ŠŠK.  

 

Cikel stand up komedije (stand up večeri, stand up na velikem platnu, sodelovanje pri 

projektu stand up v Muzeju premogovništva Velenje - sodelovanje).  

 

Prireditev ob Svetovnem dnevu Romov. 

 

Sound Arson (celodnevni druţbeno kritično - zabavni projekt: koncert, veganska kuhinja, 

natečaj za druţbeno kritične plakate, performens, second hand stojnice), sodelovanje s ŠŠK.  

 

Urejanje prostorov (z mladimi stalno izboljšujemo in urejamo prostore, ki jih imamo v 

upravljanju z namenom, da se v njih dobro počutijo).  

 

Pekarna v Starem Velenju (uredili smo elektriko, vodovod, kanalizacijo z namenom, da bodo 

mladi lokalni umetniki v prostorih ustvarjali, prostori pa bodo zaţiveli tudi kot drugačno, 

industrijsko razstavišče). 

 

Športne aktivnosti: ping pong liga, ročni nogomet, turnir v virtualnem bowlingu, badminton, 

druţabne igre.  

 

"Dedek Mraz je zakon" - obdarovanje otrok, medkulturni druţenje, nastopi, donacije ...  

 

Lignit 3 (koproducenti nastajajočega CD-ja z avtorsko glasbo lokalnih glasbenikov). Projekt 

se je začel v letu 2013, končali ga bomo v 2014 z velikim koncertom.  

 

Poletje na Kotalkališču (kreativne delavnice na prostem, aktivno preţivljanje prostega časa, 

šport, sodelovanje s soorganizatorji ...).  

 

Lastni art plakati za vse prireditve (mladi sami oblikujejo vse naše tiskovine).  

 

MusiXperiment (v sodelovanju z društvom Jupiter, Špil, ŠŠK) - mednarodna glasbena 

izmenjava s končnim koncertom po desetdnevnem »jammanju« . 

 

Reciklarna (sodelovanje s KUD Koncentrat in CPU Velenje) - art predelava starega pohištva.  

 

INFO Kunigunda (art revija - plakati, v letu 2013 ena izdaja).  

 

Tematska poslikava sob Mladinskega hotela (mišljeno je bilo kot mednarodna mladinska 



 

 

izmenjava, ki je bila na MOVIT-u zavrnjena, aktivnost smo z lokalnimi mladimi umetniki 

vseeno izpeljali samostojno).  

 

Vključevanje na področju učne pomoči (CSD Velenje), kadrovsko, tehnično in izvedbeno 

sodelovanje. Koristnike učne pomoči CSD, ki so sicer malo mlajši od obiskovalcev 

popoldanskega centra za mlade, vabimo na vse naše projekte, vključujemo jih tudi v 

terenske aktivnosti.  

 

Ureditev Vodnega mesta. Vremenska ujma je s sidrišča odtrgala vodno mesto, ki se je ob 

nasedanju na obalo poškodovalo. V sodelovanju s Klubom vodnih športov Velenje smo Vodno 

mesto privlekli do obale, tel ga sami (mladi ob našem vodstvu) popravili in ponovno zasidrali 

bliţje obali. Postal je prava vodna atrakcija in edinstven druţabni prostor ter umetniška 

instalacija. 

 

Promo kolesarski filmček - produkcija (ideja in ţelja je prišla s strani našega dolgoletnega 

prostovoljca in obiskovalca popoldanskega centra za mlade). 

http://www.youtube.com/watch?v=NrJvgj-UcxQ 

 

V program se vključujejo predvsem mladi, ki izhajajo iz ne spodbudnega druţinskega okolja, 

bodisi zaradi slabše materialne situacije ali neurejenih medsebojnih odnosov oz. imajo teţave 

v procesu odraščanja. V dele programa in po potrebi vključujemo tudi starše mladostnikov. 

Veliko pozornost namenjamo medvrstniškemu sodelovanju, saj se v program vključujejo tudi 

otroci in mladostniki, ki nimajo posebnih teţje rešljivih teţav, a s svojo prisotnostjo, delom in 

vedenjem pozitivno vplivajo na druge. Tako imamo tudi za leto 2013 z Uradom za delo in 

Šolskim centrom Velenje sklenjen dogovor o medsebojnem sodelovanju, kar pomeni, da 

mlade usmerjajo v naš program, mi pa jih o poteku in rezultatih dela obveščamo na 

koordinacijah. Z aktivnostmi bomo v letu 2014 nadaljevali. 

 



 

 

POMEN PROGRAMA ZA RAZVOJ MLADINSKEGA DELA  

MLADINSKA INFRASTRUKTURA 

Kratek opis nastanitvenih zmogljivosti v upravljanju ali soupravljanju 

  

V upravljanju imamo Mladinski hotel. 

Mladinski hotel je v isti stavbi kot so seminarski prostori in zato privlačen za kongresne goste 

in njihove najrazličnejše aktivnosti. 

Mladinski hotel Velenje upravljamo od otvoritve septembra 2010. V tretjem letu delovanja 

Mladinskega hotela Velenje s kapacitetami 58 postelj zasedenost raste in je v letu 2013 

dosegla 11%. Na voljo imamo tako skupna leţišča s do šestimi posteljami in skupno 

kopalnico, kot TWC sobe z enojnimi ali zakonskimi posteljami. V avli hotela so gostom na 

uporabo trije računalniki, televizijski kotiček z velikim kavčem, vsi prostori in sobe so pokriti z 

WiFi omreţjem. Imamo tudi lastno pralnico in sušilnico perila. Gostom je na voljo velika 

skupna kuhinja z vso opremo in jedilnica. Zaposlenima so na voljo servisni prostori, pisarna 

in sprejemni pult. 

Gostje so predvsem udeleţenci raznih izobraţevalnih, kulturnih ali športnih dogodkov, kot so 

modelarsko tekmovanje, Dnevi civilne zaščite in reševanja, pustni karneval, rokometne 

tekme, gostujoči kulturni ustvarjalci, Adventure race Slovenia ... Le dobrih 5% gostov je bilo 

turistov, ki so prišli v Velenje naključno v lastni reţiji. Del gostov je povezanih tudi z delom 

Mladinskega centra Velenje, gre predvsem za ustvarjalce raznih dogodkov (Festival 

Kunigunda, koncertni cikel, pri lastni in partnerski produkciji gostujoči umetniki). S hotelom 

upravljamo samostojno, z lastnimi kadrovskimi zmoţnostmi se ves čas trudimo, da se gostje 

pri nas dobro počutijo. Zunanjo pomoč najemamo pri čiščenju za večjimi skupinami. 

 

Mladinski hotel je vključen v različne rezervacijske sisteme (bookonline, youth hosteling 

international ...). Smo člani Mreţe MaMa - sekcija hostli, v letu 2013 smo bili tudi producenti 

skupnega promocijskega filma Youth hostlov Slovenije, Mladinski centri hostli – odkrij 

neodkrito. 

 

V upravljanju imamo tudi dijaško - študentski dom s 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 ţivljenjskega okolja, v dogovoru s ŠCV smo v letu 

2013 uredili tudi nočno recepcijo. Samostojno opravljamo vsa hišniška opravila in popravila, 

ki jih ni malo. Z novim šolskim letom je prišlo do manjših prerazporeditev pri delitvi 

posameznih sob z dijaškim domom. Trenutno je v domu nastanjenih 64 študentov in 26 

dijakov.  

 

Pri aktivnostih, katerih partner smo, se praviloma za nastanitve in sestanke uporablja 

mladinska infrastruktura (različne koordinacije, projekti). Tudi na področju mednarodne 



 

 

dejavnosti deleţniki uporabljamo mladinsko infrastrukturo (razni medsebojni izobraţevalni in 

delovni obiski, večstranske mednarodne mladinske izmenjave). 

 

Tudi za prostovoljce Evropske prostovoljne sluţbe imamo na voljo dvosobno stanovanje, ki 

jim ponuja vso udobje. 

 

V juniju smo se s sekcijo MCH udeleţili enotedenskega študijskega obiska na Finskem, kjer 

smo si ogledali pet Mladinskih centrov z nastanitvenimi kapacitetami. Namen študijskega 

obiska je bil, da spoznamo način delovanja nacionalnih mladinskih centrov na Finskem; 

delovanje njihove nacionalne mreţe; programe, ki jih izvajajo za mlade; načine, kako 

povezujejo mladinsko delo s turističnim principom; predvsem pa, kakšno je razmerje in 

sodelovanje z drţavo kot ustanoviteljico.  

 

Trenutno je v sekciji Mladinskih centrov – hostlov v pripravi prodajna strategija, ki jo za njo 

pripravlja mreţa MaMa. V načrtu je priprava skupnih (in posameznih) produktov, ki bodo 

povezovali posamezne hostle. 

 

V letu 2014 bomo Mladinski hotel vključili v projekt kolesarski hotel (potrebna določena 

infrastruktura, kolesa za izposojo) in s tem razširili ponudbo za goste. 

 

OPIS VEČDNEVNIH PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI 

 

Pri vseh večdnevnih aktivnostih, ki jih gostimo in so navadno izobraţevalne narave, poleg 

seminarskih prostorov, nastanitve in prehrane udeleţencem ponudimo dodatne aktivnosti 

(večerna druţenja z različnim programom v katerem od naših prostorov - letni kino, eMCe 

plac, KRMC ..., oglede zanimivosti in različnih kulturnih dogodkov v lokalnem prostoru, 

muzejev). Nudimo jim vso podporo, ki jo potrebujejo (tehnično, organizacijsko, vodiči, 

posebne ţelje in zahteve ...). 

 

Beleţimo rast aktivnosti na tem področju, seminarske prostore in mladinski hotel imamo lepo 

zasedene, organizatorji z nami radi sodelujejo, saj jim za ugodno ceno veliko ponudimo, 

cenijo tudi, da jim poleg osnovne aktivnosti ponujamo in organiziramo dodatne, prostočasne 

aktivnosti. 

 

Kljub temu, da nismo uspeli z mednarodno mladinsko izmenjavo Art in residence, smo 

aktivnost z mladimi lokalnimi umetnicami vseeno izpeljali, tematsko so poslikali en sklop 

mladinskega hotela in hodnik. S tem je hotel po izgledu bliţje mladim, tematika poslikav pa 

je lokalno zanimiva (rudarjenje, gradovi, Velenje ...). 

 

 

 



 

 

FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA 

23.8.2013, Letni kino ob Škalskem jezeru – BEATBOX BATLLE 

Slovenska hip-hop publika bo imela moţnost prvič spremljati in sodelovati na beatbox 

drţavnem prvenstvu. Mednarodna ţirija pa bo med samim tekmovanjem poskrbela tudi za 

zanimiv vmesen program.  

23.8.2013, Pekarna, OTVORITEV RAZSTAVE KULTURA KOT 5. ELEMENT 

V razstavnih prostorih stare pekarne bodo umetniki iz cele Slovenije prispevali svoj 5. 

element in svoja dela predstavili širšemu občinstvu na festivalu Kunigunda. Umetniki, ki 

razstavljajo so zmagovalci vseslovenskega razpisa.   

23.8.2013, Letni kino ob Škalskem jezeru, KONCERT VELEBOR 

Otvoritev festivala Kunigunda, tokrat v hip hop duhu, ki je ţe tradicionalno najbolj obiskan 

ţanr na festivalu. Finale  prvega drţavnega prvenstva v Beatbox Battle-u in premierni koncert 

skupine Velebor (Emkej, Mrigo, Ghet in Mito) v Velenju. 

24.8.2013, Cankarjeva ulica, PREDSTAVA DVOJNI AKSEL 

Zalka Grabnar Kogoj 

Reţija: Boţica Cerar 

 

Igrata: Miha Šilc in Ţan Goltnik 

 

Aleks se umakne v svojo bio-kočo ob ribniku, ker se je spričkal z ţeno. Ljubi mir zmoti 

prijatelj Drago in tako druţno in čisto po moško rešujeta probleme in preganjata dolgčas z 

lovljenjem "rib" ter nenazadnje … ah, kaj bi napletali, predstava se konča. Ali pač? 

24.8.2013, Travnik pred Domom kulture, SOBOTNE LUTKARIJE-SILNO VLJUDNA 

PREDSTAVA 

Spoznaj Silno vljudnega pujsa, čigar vljudnost je prav nalezljiva, deklico Nadjo in Toţibibo. 

Preplet pesmic in zgodbic na vljuden, sproščen in zabaven način te bo popeljal v svet omike 

in lepega vedenja.  

24.8.2013 ob 20:00, galerija eMCe plac, OTVORITEV RAZSTAVE GIF 

V sklopu razstav bomo v galeriji eMCe plac pripravili razstav GIF animacij, prekimajočih (se) 

slik, ki skupaj nosijo posebno sporočilo. Gife največkrat poznamo iz spletnih strani, meţikanja 



 

 

na vsakem koraku, kjer nas skorajda posiljujejo. Le redko pa jih srečamo kot umetniški 

projekt. To boste lahko spoznali na Kunigundi. 

24.8.2013 ob 21:00, veliki oder eMCe plac, KONCERT: MOVEKNOWLEDGEMENT, 

EKSTRAVAGANZA, RAGGALUTION 

Moveknowledgement so novomeška skupina, ki pluje med hip-hop-om, soul-om, dub-om, 

funk-om in tudi post-punk-om. V zadnjih letih so dosegli ţe skoraj kultni status na slovenski 

sceni, prav tako kot njihov frontman N'Toko. 

Raggalution je mlada Kranjska skupina, ki igra raggae, ki je malo jazzovsko obarvan. Prvič jih 

imamo priloţnost slišati tudi v Velenju. 

Ekstravaganza so novi velenjski Dubioza Kolektiv, čeprav je njihova glasba še širša in bolj 

razgibana od omenjenega bosanskega benda. Vsak njihov nastop do sedaj je do vrha 

napolnil dvorano, na Natečaj-u Botečaj-u, kjer so si priigrali ta nastop pa so zmagali na 

predtekmovanju in se uvstiil v finale. 

25.8.2013 ob 18:00, Vila Bianca, MADE IN VELENJE PIHALNI TRIO EOLUS 

Made in Velenje predstavlja sklop koncertov, katerih namen je mladim velenjskim 

glasbenikom, ki ţe osvajajo evropske odre, omogočiti predstavitev pred domačim 

občinstvom. Tokrat se nam bo predstavil pihalni trio Eolus v zasedbi Anţe Koren, Gregor 

Dermol  in Tadej Piko. 

25.8.2013, Galerija Vila Bianca, Cladocera: literarni večer 

 Avtor: Špela Petrič 

Inštalacija je poetični inštrument, pri katerem obiskovalec preko gibanja vodnih bolh po 

petrijevki posega v strukturo obstoječih pesmi in jih na ta način permutira.  

Literarni večer se sprašuje, ali je moč s spreminjanjem osvetlitve doseči, da se vodne bolhe 

odzivajo »na ukaz«? Kako natančna in ponovljiva je tovrstna manipulacija? 

25.8.2013, veliki oder eMCe plac, Koncert Kampec Dolores (Mad) 

Kampec Dolores je Madţarska etno skupina, ki pa ima svoje korenine v eksperimentalnem 

roku. Nastala je ţe davnega leta 1984, njihov stil pa se je čez čas razvijal do multikulturne 

etno skupine, ki zna presenetiti z zlomljenimi ritmi in občasnimi izleti v jazz vode, ter dobro 

merico eksperimentiranja.  

26.8.2013, Park pred gimnazijo , Park Art – ZRAK 



 

 

Kreativne delavnice in umetniški performansi. 

26.8.2013, atrij velenjskega gradu, Otvoritev razstave Raz-rez 

Razstava kolaţev. 

avtor: Urška Mazej 

podnaslov: Kaj sestavlja tvoj pogled? 

26.8.2013, Park pred gimnazijo,  Lucidno sanjanje - predavanje 

 

Čeprav znanost še danes ne zna pojasniti, kaj sanje so in čemu so namenjene, v sebi nosijo 

neprecenljiv potencial. Ţe skozi njihovo interpretacijo lahko dobimo vpogled v svojo psiho in 

osebnost, če pa jih ''vpreţemo'', lahko v njih celo aktivno (so)delujemo. Ta fenomen 

imenujemo LUCIDNO SANJANJE. 

Več o tem, kaj so lucidne sanje, kako jih doseči in kaj v njih početi, na predavanju. 

26.8.2013, Mozaik-vrtnice, Poletni kino: Filmi Jake Šuligoja 

V drami Kekec, tri dni pred poroko, se odrasli pastir odloči poročiti z Mojco, ki je zapustila 

planine in se zaobljubila svojemu šefu. V kratkem filmu Klinci pa mulci sanjarijo, kako bi 

poloţili novo seksi prodajalko iz trgovinice na mestni ploščadi. 

 

26.8.2013, veliki oder eMCe plac, Koncert New Wave Syria, Ewok 

New Wave Syria - aktualen dvojec, ki zgodbe ne izda vnaprej. Energična elektronika, vpeta v 

strukturo synthpopa. 

Ewok - reformirana izkušnja sodobnih elektronskih smernic, ki jo ne gre zamuditi v ţivo. 

Društvo COGO predstavlja zvočno podobo aktualnih svetovnih trendov. 

27.8.2013, park pred gimnazijo, Park Art – ZEMLJA 

Kreativne delavnice in umetniški performansi. 

27.8.2013, Gledališče – Čisti performans 

Igra: Jaka Lah 

»Vseeno mi je, od kod prihajate. Vseeno mi je, ali si rit brišete s papirjem ali sploh ne pucate 

sranja za sabo. Ni pomembno, da smo si všeč, pomembno je, da ni nobenega sranja med 

nami.«  

27.8.2013, veliki oder eMCe plac, Koncert Trus!, Coma Stereo, Man Zero (HRV) 



 

 

Trus! je skupina, ki se opisuje kot 45% Alter, 20% Garage, 17% Punk, 10% SynthRock, 8% 

Electo New Wave. Njihov letošnji album, ki so ga v svet poslali brezplačno je doţivel zelo 

dobre odzive, kašni pa so u ţivo pa preverite na Kunigundin torek. 

Coma Stereo so mariborski space rockerji, ki so večje uspehe doţiveli v tujini kot doma, kjer 

jih (pre)redsko srečujemo na alterntivnih odrih. Njihova glasba je intrušmentalni post-rock, z 

redkimi vokali. 

Man Zero so post-rock in instrumentalna skupina izH ki pluje blizu Mogwai in Mono, čeprav je 

v zgodnjih letih imela surovejši in teţji zvok. Kot smo ţe vajeni od juţnih sosedov, še ena 

zelo kvaliteten alternativna rock skupina.  

28.8.2013, Titov trg, Predstavitev Centra ponovne uporabe 

Predstavitev Centra ponovne uporabe Velenje. 

28.8.2013, park pred gimnazijo, Park Art – VODA 

Kreativne delavnice in umetniški performansi. 

28.8.2013, Dvorana centra Nova, Predavanje Dragana Ţivadinova 

Dragan Ţivadinov je od leta 1980 do 1984 na AGRFT v Ljubljani študiral gledališko reţijo. 

Leta 1985 je bil soustanovitelj umetniškega gibanja Neue Slowenische Kunst, ter idejni 

konstruktor stilne formacije retrogardizma. Leta 1983 je ustanovil retrogardistično Gledališče 

sester Scipion Nasice ter leta 1987 kozmokinetično gledališče Rdeči pilot. V začetku 

devedestih letih je Rdeči pilot transformiral v kozmokinetični kabinet Noordung. Leta 1995 je 

s stilno formacijo telekozmizem vstopil v petdesetletni gledališki projektil  »1995-2045 - 

Noordung«. Leta 1998 je postal kandidat kozmonavt, leta 1999 pa je realiziral »Biomehaniko 

Noordung« prvo celovito predstavo v pogojih brezteţnosti. Leta 2005 je prvič ponovil po 

desetih letih petdesetletni projektil »1995-2045-Noordung«. Druga ponovitev projektila bo 

leta 2015. V osemdesetih letih je gradil retrogardistične dogodke in observatorije. V 

devetdesetih letih je gradil informance. V prvem desetletju tretjega tisočletja pa gradi 

postgravitacijske gledališke abstrakte. 

28.8.2013, veliki oder eMCe plac, Koncert Fake Orchestra 

V sredo razmišljamo tudi o malo starejših in resnejših obiskovalcih Kunigunde, saj glasba 

Fake Orchestra, ki ga vodi Igor Leonardi, potuje od starih slovenskih popevk preko big 

bandovskega občutka do čistega etno/narodnega dogajanja. Zvoki italijanskih popevk, 

brazilske sambe in bosanskih sevdalink se prepletajo z odmevi jazzovskih evergreenov, 

afriških ritmov ter z energijo rocka in funka. 



 

 

29.8.2013, park pred gimnazijo– Park Art – OGENJ 

Kreativne delavnice in umetniški performansi. 

29.8.2013, Titov trg, SVETLOBA OGNJA IN ELEMENTALI – ognjeni performance 

Zadnji dan Park arta bo predstavljen element ogenj, na Titovem trgu pa bodo na ogled 

ognjene inštalacije in performansi.  

29.8.2013, veliki oder eMCe plac, Koncert Djevara (VB), Dredd Up (SRB) 

Dredd up! je srbska industrial rock crossover skupina, ki spominja na srbsko verzijo 

Rammsteinov, čeprav zna njihova glasba biti še mračnejša, včasih tudi mirnejša v stilu NIN, 

včasih pa bolj elektronska z break beat ritmi. 

Djevara je hardcore punk/alternative metal skupina iz Londona. Njihova glasba vsebuje 

vplive psihadeličnih skupin kot so Tool ali Isis po eni strani, po drugi pa enegričnost skupin 

Rage Against The Machine ali Deftones ali At the Drive-In. Kamerunec, Turk in Kanadčan pa 

v tej angleški skupini poskrbijo, da jih lahko opredelimo za svetovno skupino. 

30.8.2013, Sončni park, Slackline 

Poišči popolno ravnovesje med mislijo in telesom ter gibanjem in mirovanjem.  

Slacklining je šport, ki se je začel v plezalni skupnosti. Zaradi svoje vsestranskosti postaja 

vedno bolj samostojen šport, ki se lahko uporablja kot telesna in mentalna vadba, športni 

trening, oblika meditacije, terapija ravnoteţja, druţabni dogodek in veliko več. 

30.8.2013, Titov trg,  Svatba – praznovanje ljubezni 

Poroka- praznovanje ljubezni se bo izvedla kot performans na Titovem trgu kot komentar na 

sodobna druţbena dogajanja pri nas. Tema in sporocilo le - te pa je potreba po svobodi, 

pravičnosti in enakopravnosti. 

30.8.2013, veliki oder eMCe plac, Koncert Tuxedo (AVS), Hog meets Frog (AVS), 

Chimera 

Chimera je mlada skupina iz Velenja, ki je nastala leta 2009. Po preigravanju različnih priredb 

so začeli igrati in ustvarjati lastno glasbo, ki je najbolj doma v thrash metalu. V zadnjem letu 

so imeli kar nekaj nastopov in dvignili svojo prepoznavnost na domači metal sceni. 

Hog meets Frog je sveţ avtrijski projekt z mednarodno zasedbo. Sami glasbo postavljajo 

nekje med Primus in Franka Zappo, na odru so zamaskirani, glasba in nastop pa vsebujeta 

veliko humorja. 



 

 

Tuxedo so crossover metalcore skupina iz severne Avstrije. Njihova posebnost sta dva 

bobnarja, glasba pa gre od tribalne metal glasbe v stilu Chaos AD pa do modernih riffov 

hardcora in metala. Poleg tega pa s seboj nosijo še kanček avstrijske kulture. 

31.8.2013, Cankarjeva ulica, Iz odra na ulico 

Plesna predstava. Mladi plesalci bodo na tlakovanem odru ulice odplesali svojo pripoved o 

Plesnem poletju za otroke.  

31.8.2013, Cankarjeva ulica, Kunigundin bazar 

Poskusi zvarke in priboljške, zamenjaj umetnine za uroke, bukve za ljubezenska pisma, 

dragocenosti za kletve, zbarantaj pravdne nasvete, davčno napoved, psihoanalizo ali načrt za 

hišo. Na Kunigundinem bazarju najdeš vse, od ptičjega mleka do dlak iz jajc.  

 

V sodelovanju z mladimi člani Bošnjaškega mladinskega kulturnega društva bomo prikazali 

podobnosti in razlike v kulturah. 

31.8.2013, Travnik pred Mozaikom, Sobotne lutkarije: Sovica Okica 

Svetlana Makarovič 

Radovednost jo odpelje v dan, čeprav je nočna ptica. Na pot se odpravi ustrezno 

"naštimana" - tudi sove imajo čut za moderno. Na svojem dnevnem potovanju skozi gozd 

spozna nove prijatelje in tudi nekoga, ki ima figo v ţepu. V domačem gnezdu jo pričaka 

strogi oče Sovir mehkega srca in sestrica. Vso zgodbo poznata le dva: gospa Luna, ki zna 

prešteti do mnogo in naprej ter gospod Medved, ki je celo glasbeno nadarjen. 

Skratka, v gozdu ni nikomur dolgčas, zato vabljeni na sprehod z Oko. 

31.8.2013, oder v Sončnem parku, Improvizacijski šov 

V repertoarju bo 10 improvizacijskih skečev, kjer publika s svojimi predlogi (ţanr, prostor, 

predmet, čustvena stanja igralcev, naslov zgodbe ...) kroji dogajanje na odru. 

Pričakujejo se izredno inovativne, provokativne in zanimive predloge publike, ki bodo 

nagrajeni … včasih tudi z nagrado. 

31.8.2013, glavni oder eMCe plac, Koncert Jimmy Barka Experience, ABOP (HRV) 

After je bolji od partija je sedemčlanska hrvaška skupina, ki elektronsko glasbo izvaja v ţivo. 

Njihove člane smo v Velenju ţe videli, saj o med drugim člani tudi skupin Lolobrigida, 

Elemental ter Pips, Chips & Videoclips. V glavnem, glasba za ples! 



 

 

Jimmy Barka Experience so Borka in Bakto, dva izmed najboljših slovenskih Dj-jev, ki jima ni 

tuj skoraj noben ţanr, saj rolata od drum'n'bassa do funka (Zeleno sonce), tokrat pa sta k 

sodelovanju povabila Maria Staniča, enega najboljših slovenskih bobnarjev in nastali so 

Jimmy Barka Experience. Primerna skupina za zaključek Kunigunde 2013. 

 

VIDNOST DELOVANJA MC VELENJE V LETU 2013 

Jutri dopoldne bo potekal projekt Mladi o okolju v Velenju, Radio velenje, 25. 1. 2013, 

Potekal je projekt Mladi o okolju v Velenju, Radio Velenje, 28. 1. 2013, 

V Velenju pripravili lokalno srečanje projekta Mladi o okolju, VTV Velenje, 29. 1. 2013, 

Mladi so sadili staronove ideje, Naš Čas, 31. 1. 2013, 

Kar štiri mesece je trajal ponoven zagon regijskega multimedijskega centra Kunigunda, 

Radio Velenje, 31. 1. 2013, 

Izbira naj prostovoljca in naj prostovoljne organizacije leta 2012, Radio 1, 26. 2. 2013, 

Na velenjski občini zbirajo predloge za naj prostovoljce, Radio Velenje, 12. 3. 2013, 

Tretji izbor naj prostovoljec, Radio Velenje, 13. 3. 2013, 

Nacionalno srečanje mladi o okolju, www.cnvos.si, 25. 3. 2013, 

Mestna občina Velenje se je tudi letos pridruţila projektu Dan za spremembe, VTV Velenje, 

4. 4. 2013, 

Mladi sami predlagali spremembe, Radio Velenje, 4. 4. 2013, 

Projekt Dan za spremembe, Radio Velenje, 5. 4. 2013, 

Zaključek nacionalnega projekta mladih o okolju, Radio Velenje, 5. 4. 2013, 

V Velenju o pravicah evropskih drţavljanov do izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, www.sta.si, 

19. 4. 2013, 

V Velenju o pravicah evropskih drţavljanov do izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, 

www.iusinfo.si, 19. 4. 2013, 

V Velenju o pravicah evropskih drţavljanov do izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, 

www.dnevnik.si, 22. 4. 2013, 

Sodelovali smo v nacionalnem projektu Mladi o okolju „Zasadimo ideje!“, www.mlad.si, 23. 

4. 2013, 

V Mladinskem centru Velenje pripravili prvi posvet o prihodnosti Evropske unije, VTV 

Velenje, 23. 4. 2013, 

Pravica do izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, Dnevnik, 13. 4. 2013, 

Pravica do izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, www.cnvos.si, 15. 4. 2013, 

Priznanja kot lepa zahvala za prostovoljstvo, Naš Čas, 18. 4. 2013, 

Spoznajte srbsko kulturo, Naš Čas, 9. 5. 2013, 

Mladinski center Velenje (tradicionalni festival prostovoljstva), www.tv1.si, 11. 5. 2013, 

Kultura kot 5. element – javni razpis za sodelovanje na področju likovne umetnosti, 

www.cnvos.si, 13. 5. 2013, 

Letos v Velenju spet festival prostovoljstva, www.velenje.com, 13. 5. 2013, 

Festival prostovoljstva tudi v Velenju, www.mlad.si, 13. 5. 2013, 

http://www.cnvos.si/
http://www.sta.si/
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Prostovoljci, nosilci sprememb, Naš Čas, 16. 5. 2013, 

Ţelijo si še več takšnih dogodkov, Naš Čas, 16. 5. 2013, 

Mladinski center Velenje, sporočilo za javnost: NOČ – moč neformalnega, www.tv1.si, 17. 5. 

2013, 

Javni razpis za sodelovanje na področju likovne umetnosti na festivalu mladih kultur 

Kunigunda, www.sentjur.si, 18. 5. 2013, 

V soboto je k ţivahnemu mestnemu utripu prispeval tudi festival prostovoljstva, Radio 

Velenje, 20. 5. 2013, 

V soboto je bil v Velenju festival prostovoljstva, VTV Velenje, 20. 5. 2013, 

V Velenju potekal tradicionalni festival prostovoljstva, VTV Velenje, 20. 5. 2013, 

Mladinski center Velenje in Mladinski svet Velenje pripravila delavnico, Radio Velenje, 22. 5. 

2013, 

Prostovoljci dajejo, a dobijo dvakrat več, Naš Čas, 23. 5. 2013, 

Mladinski center Velenje, 2. dobrodelni tek migaj z mano Velenje, Dob'r tek – zdrav tek, 

www.tv1.si, 24. 5. 2013, 

Prevetrili bodo strategijo za mlade, Naš Čas, 30. 5. 2013, 

2. dobrodelni tek Migaj z mano Velenje, Dob'r tek – zdrav tek, www.si21.com, 31. 5. 2013, 

2. dobrodelni tek Migaj z mano Velenje, Radio 1, 3. 6. 2013, 

Uspel tudi 2. dobrodelni tek Migaj z mano Velenje, www.lifestylenatural.si, 10. 6. 2013, 

Mestna občina Velenje, Sporočilo za javnost: Delo Mladinskega centra Velenje v letu 2012, 

www.tv1.si, 17. 6. 2013, 

Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje, VTV Velenje, 20. 6. 2013, 

Za velenjskim mladinskim centrom je uspešno leto, Radio 1, 19. 6. 2013, 

Letni kino, ki ni le kino, Poletje v Šaleški dolini, 20. 6. 2013, 

Koncert Tribute to legends v Velenju, www.si21.com, 29. 6. 2013, 

MOV, Sporočilo za javnost: Poletje na kotalkališču 3102, www.tv1.si, 3. 7. 2013, 

Mladinski center Velenje, Poletje na kotalkališču 3102, www.tv1.si, 5. 7. 2013, 

Ne zamudite današnjega koncerta Tribute to legends, www.si21.com, 5. 7. 2013, 

Poletje na kotalkališču 3102, Naš Čas, 11. 7. 2013, 

Mladinski center Velenje, četrtkove filmske projekcije v letnem kinu, www.tv1.si, 17. 7. 

2013, 

Kiti bodo nasedali tretjič, Naš Čas, 18. 7. 2013, 

Obujena stara pekarna v Velenju, Radio Velenje, 19. 7. 2013, 

V Šaleški dolini bodo spet nasedli kiti, Radio Velenje, 24. 7. 2013, 

Tudi letos nasedajo kiti, Radio Velenje, 24. 7. 2013, 

Kulturna pečica bo še pekla, Naš Čas, 25. 7. 2013, 

Mladi obudili Staro pekarno v Starem Velenju, Radio velenje, 25. 7. 2013, 

Na kotalkališču v Sončnem parku v velenju potekajo pestri in zabavni popoldnevi, VTV 

Velenje, 31. 7. 2013, 

Skrivnost velenjskega kulturnega uspeha, Večer, 3. 8. 2013, 

Mesto, ki plava, Večer, 9. 8. 2013, 
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Mestna občina Velenje, Sporočilo za javnost: Več prostora za študente, 9. 8. 2013, 

16. festival Kunigunda pripravljen, www.velenje.com, www.nascas.com, 12. 8. 2013, 

16. festival Kunigunda je pripravljen, Radio1, 13. 8. 2013, 

Mlade kulture poleti dobijo krila, Naš Čas, 14. 8. 2013, 

Festival Kunigunda je pripravljen, Radio1, 14. 8. 2013, 

Velenjski Mladinski center upravlja dijaško-študentski dom, Radio velenje, 14. 8. 2013, 

Festival Kunigunda je pripravljen, Radio1, 19. 8. 2013, 

V prihodnjem študijskem letu v velenjskem študentskem domu več več stanovalcev kot 

doslej, Radio Slovenia 1, 19. 8. 2013, 

Kunigunda, SPOROČILO ZA JAVNOST: 16. festival mladih kultur kunigunda od 23. 8. do 21. 

8. v Velenju, www.tv1.si, 21. 8. 2013, 

Kunigunda ponovno prihaja v Velenje, Naš Čas, 22. 8. 2013, 

MC Velenje, Jutri se začne največji projekt MC Velenje, to je festival mladih kultur 

Kunigunda, www.tv1.si, 22. 8. 2013, 

V Velenju se začenja 16. festival mladih kultur Kunigunda, www.sta.si, 23. 8. 2013, 

Na Kunigundo v Velenje, www.siol.net, 23. 8. 2013, 

Festival Kunigunda v polnem zamahu, Radio Slovenija 1, 24. 8. 2013, 

V Velenju ponovno organizirali festival mladih kultur Kunigunda, Radio Slovenija 1, 24. 8. 

2013, 

Otvoritev razstave Kultura kot 5. element, www.si21.com, 25. 8. 2013, 

Tudi drugi festivalski dan je bil pester, www.si21.com, 25. 8. 2013, 

MC Velenje, Kunigunda: včeraj se je na Kunigundi končala tudi nedelja, ki je postregla z 

dvema zanimivima dogodkoma, www.tv1.si, 26. 8. 2013, 

Park pred Gimnazijo Velenje bodo prevzeli umetniki in mimoidoči ustvarjalci, www.si21.com, 

26. 8. 2013, 

Za nami je ţe tretji dan, www.si21.com, 26. 8. 2013, 

MC Velenje, Peto odprto športno prvenstvo – Kunigunda 3102, www.tv1.si, 27. 8. 2013, 

Koncert skupine Djevara (ang) in Dredd up jutri, v četrtek, 29. avgusta ob 21.30 na Velikem 

odru eMCe placa, www.tv1.si, 28. 8. 2013, 

Fake Orchestra, www.tv1.si, 28. 8. 2013, 

MC Velenje, Kunigunda: torkov dan je bil na Kunigundi zelo uspešen. V slogu čistega 

perfomaca smo odplaknili vso ''sranje''stran, www.tv1.si, 28. 8. 2013, 

Z vami bomo vse do sobote, www.si21.com, 28. 8. 2013, 

Torkov dan na Kunigundi v znamenju čistega performaca Jake Laha, www.si21.com, 28. 8. 

2013, 

V Velenju vlada kunigunda, Novi tednik, 29. 8. 2013, 

MC Velenje, Sporočilo za javnost: sreda v znamenju predavanja Dragana Ţivadinova, 

www.tv1.si, 29. 8. 2013, 

MC Velenje, Sporočilo za javnost: svatba- praznovanje ljubezni, www.tv1.si, 29. 8. 2013, 

16. festival mladih kultur Kunigunda vabi na današnjo svatbo,www.si21.si, 29. 8. 2013, 

Tudi predzadnji festivalski dan je bil izreden, www.si21.si, 31. 8. 2013, 
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Poslovila se je Kunigunda, Novi tednik, 5. 9. 2013, 

MC Velenje, Počitniška voţnja z inku-busom, www.tv1.si, 26. 10. 2013, 

Mladinski center Velenje pripravlja slovo od leta, Radio Velenje, 18. 11. 2013, 

V Mladinskem centru Velenje bodo popoldne pripravili predavanje (Zlatko Blaţič), Radio 

Velenje, 20. 11. 2013, 

Pomagajo premagovati ovire mladosti (V dnevnem centru za mladostnike na Efenkovi 61 se 

mladi druţijo, učijo in zabavajo - V MC Velenje jim pripravljajo tudi izlete in druţabne 

dogodke), 

Glasbeniki se zdruţujejo za deklico, ki potrebuje terapije, www.rockonnet.com, 12. 12. 

2013, 

MC Velenje, Dedek Mraz = zakon!, www.tv1.si, 18. 12. 2013, 

Dobrodelni projekt za 10 letno Anito, Naš Čas, 19. 12. 2013, 

Dobrodelni koncert Mladinskega centra Velenje, Radio velenje, 20. 12. 2013, 

Prostovoljci Mladinskega centra Velenje organizirali dobrodelni projekt, VTV velenje, 24. 12. 

2013. 
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