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NEFORMALNO UČENJE, USPOSABLJANJA IN PRIDOBIVANJE KOMPETENC, ZNANJ 

V OKVIRU ORGANIZIRANIH UČNIH PROCESOV MLADINSKEGA DELA 

 

Med mladimi bomo še naprej promovirali uporabo indeksov neformalnega izobraţevanja 

(Nefiks, Youthpass), saj računamo, da bodo v prihodnosti neformalne izkušnje in 

izobraţevanja vse bolj cenjena. Mladi lahko indekse dobijo pri nas, pomagamo jim tudi pri 

izpolnjevanju, če imajo s tem teţave (katere kompetence so pridobili, morajo mladi opisati 

sami). 

 

Na področju zaposlovanja mladih poskušamo biti kar se da aktivni. Z namenom informiranja 

mladih bomo koordinirali aktivnosti aktivne politike zaposlovanja (društva, neorganizirana 

mladina), predvsem v okviru projekta "Jamstvo za mlade", kamor smo aktivno pristopili. 

 

Za mladinsko delo poskušamo navdušiti čim več mladih, dober odziv dosegamo predvsem 

med prostovoljci MC Velenje, saj se prostovoljci z mladinskim delom srečujejo od začetka 

svojega udejstvovanja v naši organizaciji, tudi postopoma. V nadaljevanju svojega dela 

sprotno odkrivajo svoja interesna področja, krepijo ţivljenjske kompetence, ter navadno 

kasneje delujejo na bolj specifičnih področjih, pri čemer jih podpiramo, tudi s ciljem, da v 

prihodnosti na svojih področjih interesa dobijo zaposlitev. 

 

Lignit 3 - trojni CD z lokalnimi izvajalci (ne le mladi). Pri projektu smo koproducenti, nosilec 

projekta je ŠŠK. Na CD-jih bodo posnetki preko 50 lokalnih glasbenih ustvarjalcev različnih 

ţanrov. Mladi pri projektu sodelujejo kot izvajalci, predvsem pa kot ustvarjalci samega CD-ja. 

Vso glasbo, ki jo bo potrebno posneti (nastopi), bomo snemali v zvočnem studiu v Kunigundi 

RMC, snemanja bodo izvajali in koordinirali mladi. Namen je izdelava profesionalnega izdelka, 

ki bo poleti z velikim koncertom v Letnem kinu predstavljen širši publiki. Mladi, ki sodelujejo 

pri nastajanju izdelka, bodo pridobili veliko neformalnih izkušenj in znanj. Ustvarjalci bodo 

ustvarili trajen izdelek, ki je nadaljevanje projekta izpred let (3 del, ki pa bo najbolj obširen). 

 

Mladi ostajajo steber našega delovanja tudi na področju izvedbenih dejavnosti, saj so naši 

dogodki večinoma nekonvencionalno izpeljani, pri delu se srečujemo z veliko improvizacije in 

reševanjem teţav zaradi organizacije dogodkov na odročnih prostorih. Mladi tako preko 

izkustvenega učenja poleg znanja pridobivajo tudi izkušnje v smislu improvizacije. Drţali se 

bomo načela, ki so ga ubesedili mladi, ki sodelujejo pri aktivnostih: "Vse se da, četudi na prvi 

pogled zgleda še tako nemogoče ...".  

 

Filmski maraton v okviru popoldanskega centra za mlade (zgodovinsko izobraţevalne 

tematike). Sklop dokumentarnih filmov, tematika po izboru mladih. Cilj je, da mladi kritično 

razmišljajo o polpretekli zgodovini in aktualni tematiki.  

 

V sklopu popoldanskega centra za mlade bomo mladim ponudili tudi zanimiva potopisna 



 

 

predavanja njihovih lokalnih vrstnikov, z namenom prikaza drugih kultur, atraktivnosti. 

Predavanja bomo obogatili z različnimi posebnostmi, zanimivostmi in kulinaričnimi 

značilnostmi posameznih drţav. Mladim tudi tovrstne aktivnosti vzpodbudijo zanimanje za 

spoznavanje drugačnosti, mogoče tudi v prvi osebi ...  

 

Mladim bomo tudi letos večkrat ponudili delavnice afriškega bobnanja, ki so zelo sproščujoče 

ter dobro obiskane in na mlade pozitivno vplivajo (socialni stiki, glasbeno opismenjevanje). 

 

Neformalna tehnična izobraţevanja, predvsem na področju lučna in avdio tehnike. Mladim 

bomo ponudili, da se z opremo spoznajo, naučijo se osnovne uporabe, tisti, ki jih delo 

nadalje zanima, imajo moţnost nadaljnjega sodelovanja v zvezi s tem področjem pri nas. 

 

Z mladimi iz lokalnega okolja (prostovoljci, udeleţenci popoldanskega centra za mlade) se 

bomo aktivno udeleţevali različnih vseslovenskih akcij (Festival prostovoljstva, Dan za 

spremembe, Furamo za lajf, urbane akcije in projekti ...). 

 

Trenutno se v Velenju snema film Psi brezčasja, posnet bo po romanu Psi brezčasja 

domačina Zorana Benčiča. Pri filmu MC Velenje sodeluje kot koproducent (z ekipo Viba film). 

Pri snemanju sodeluje veliko mladih iz lokalnega okolja (reţiser, scenografi, igralci, pomočniki 

reţije, luči, kamere ...). Gre za princip dela "Learning by doing", saj mlade, ki pri nastajanju 

filma sodelujejo, vodijo izkušeni filmarji. Mladi bodo skozi proces nastajanja filma pridobili 

mnogo (specifičnih) znanj in kompetenc. 

 

Vse aktivnosti za obiskovalce popoldanskega centra za mlade so brezplačne! 

 

 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, PARTICIPACIJA V DEMOKRATIČNIH PROCESIH  

 

V letu 2014 bomo z našimi partnerskimi organizacijami veliko poudarka namenili socialni 

vključenosti mladih z manj priloţnostmi, saj veliko društev, s katerimi sodelujemo, mlade z 

manj priloţnostmi zdruţuje (Srbsko, Bošnjaško, Romsko društvo). Sodelovali bomo na 

področju popoldanskega centra za mlade, kamor neorganizirano zahajajo mladi z manj 

priloţnostmi, kjer jim bomo ponudili različne medkulturne delavnice, ki jih bodo pripravili 

pripadniki različnih kultur, kot tudi naši EVS prostovoljci, ki prihajajo iz različnih evropskih 

drţav. Tudi kreativne delavnice bomo kot doslej medkulturno "obarvali" (izdelovanje 

predmetov, voščilnic, ustvarjanje, na način, kot to počno različne kulture. 

 

Velenje je etnično zelo pestro mesto, tako da bomo tudi v letu 2014 v sodelovanju s partnerji 

(predvsem Bošnjaško, Srbsko, Romsko mladinsko kulturno društvo) posebno pozornost 

namenili preprečevanju medkulturnih konfliktov, preprečevanju nestrpnosti do drugačnih, 

širjenju strpnosti. Tem ciljem bomo sledili na skupnih, medkulturnih dogodkih kulturne in 



 

 

(neformalne) izobraţevalne narave. Organizirali bomo medkulturne dneve različnih kultur, v 

okviru popoldanskega centra za mlade pa okrogle mize, kjer bodo mladi izmenjevali izkušnje 

in razbijali stereotipe. S temi aktivnostmi bomo poskušali krepiti lokalno skupnost z vidika 

mladih. 

 

V okviru popoldanskega centra za mlade se z mladimi z manj priloţnostmi dnevno 

srečujemo, jim pomagamo pri učenju, osipnike spodbujamo k ponovni vključitvi v formalno 

izobraţevanje, zanje pripravljamo kreativne delavnice. 

 

Sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo Velenje, vsak dan med tednom pri nas gostimo 

programe učne pomoči, kamor se tako zaposleni kot naši prostovoljci aktivno vključujemo. 

Udeleţencem ponujamo tudi naše vsebine, jih vključujemo v aktivnosti (počitniško dogajanje, 

terenske delavnice ...), veliko udeleţencev učne pomoči CSD svoj prosti čas aktivno preţivlja 

v popoldanskem centru za mlade. 

 

V letu 2014 bomo predvidoma v maju organizirali dogodek, povezan z aktualno tematiko 

"sovraţnega govora". Projekt še ni natančno opredeljen, verjetno bomo v povezavi z mladimi 

lokalnimi umetniki in partnerskimi društvi (Srbsko, Bošnjaško, Romsko društvo, MSV ...) 

organizirali niz dogodkov za osvetlitev tematike boja proti sovraţnem govoru. S predstavniki 

omenjenih društev se ţe dogovarjamo, pripravljeni so sodelovati, saj so nemalokrat njihovi 

člani sovraţnega govora deleţni, saj so pripadniki drugih kultur, ţivijo pa v našem okolju. 

Pripravili bomo tudi umetniško razstavo z naslovom "Tvoje besede me bolijo". Mladi umetniki 

bodo skozi svoje oči interpretirali problematiko in ponudili rešitve, ki so seveda jasne, a 

nekaterim tako nedojemljive ... Ves dogodek bo posvečen strpnosti med ljudmi, spoštovanju 

pravic in enaki obravnavi vseh, ne glede na kulturo, pripadnost, razmišljanje ...  

 

Na pobudo TIC Velenje, smo se odločili, da skupaj pripravimo Turistični vodič o Velenju 

namenjen mladim. Nalogo sta prevzeli dve zaposleni, ki sta si po posvetovanju z mladimi 

(neformalno v sklopu ostalih projektov), vodič zamislili v obliki »skicirke« - kot da gre za 

osebne zapiske naključnega obiskovalca mesta. Skice so večinoma prispevali mladi iz 

lokalnega okolja. Vodič je trenutno v fazi prevajanja, predvidevamo, da bo končan nekje do 

konca marca. Natisnili bomo 1000 izvodov v slovenskem in 1000 izvodov v angleškem jeziku. 

Predvideno je razpošiljanje po raznih slovenskih in tujih turističnih organizacijah ter 

namestitvenih obratih.  

 

V sodelovanju z Medobčinsko lokalno akcijsko skupino (LAS) smo avtorji raziskave s področja 

uporabe drog med mladimi. Raziskava je trenutno v fazi zbiranja izpolnjenih vprašalnikov. 

Podatke bomo nato obdelali in predstavili izsledke. 

 

Z namenom čim boljše obveščenosti mladih se bomo zaposleni v MC Velenje udeleţili 

usposabljanja glede urejanja naše nove spletne strani (www.mc-velenje.si). 



 

 

 

Nadaljevali bomo z aktivnostmi sledenja Lokalnemu programu razvoja delovanja mladih v 

MOV 2010 - 2015. V sodelovanju z lokalno mladino bomo izvedli več projektov (Mednarodni 

tabor, aktivnosti na mestnem kotalkališču ...), s servisno vlogo pa sodelujemo tudi z drugimi 

prijavitelji (Društvo za boj proti raku Velenje - zdravstvena izobraţevanja, učilnica v naravi, 

drsališče Velenje ...).  

Omenjena "Strategija za mlade v MOV" je zaradi načina izvedbe (delavnice z različnimi 

skupinami mladih - šolska mladina, organizirana in neorganizirana mladina, z vsako analiza 

stanja in potreb) tudi aktualna raziskava "stanja" mladih v lokalnem okolju. Osveţen 

dokument vsebuje vse izsledke, ter je dober pokazatelj stanja in potreb mladine, napisan je v 

mladim razumljivi obliki, z namenom čim večjega odziva v smislu prijav na razpis in izvedbe 

projektov. 

 

Tudi v 2014 upravljamo z LED prikazovalnikom na Rdeči dvorani (INFO točka organizacij, ki 

delujejo v javnem interesu). 

 

Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali z razpisom in izborom Naj prostovoljec v MOV, s tem 

promoviramo prostovoljstvo, namen je, da lokalni skupnosti pokaţemo, da je prostovoljstvo 

pomemben steber druţbe, da prinaša veliko pozitivnih učinkov (razvoj ţivljenjskih kompetenc 

pri prostovoljcih, nabiranje izkušenj, druţbena odgovornost, dobro delo predvsem za ljudi, ki 

pomoč potrebujejo ...). Pozitivni učinki tudi na celotno lokalno druţbo. 

 

Formalizacija na področju upravljanja večnamenske dvorane v stavbi Gaudeamus (v 

neposredni bliţini KRMC). 

 

Druţbeno kritično in hudomušno obeleţevanje drţavnih praznikov (npr kulturni praznik ...). 

http://www.youtube.com/watch?v=GlTfrSwWtsM 

 

Sodelovanje pri projektih partnerskih mreţ (MaMa, RiSi, OP ESS, MISSS, organizatorji 

festivalov, M3C ...).  

 

 

SOCIALNA VKLJUČENOST, VEČKULTURNOST, INOVATIVNOST IN KREATIVNOST 

MLADINE 

  

Največji projekt MC Velenje vsekakor ostaja festival Mladih kultur Kunigunda, ki ga bomo s 

pomočjo mladih v celoti samostojno izpeljali. Mladi z veseljem aktivno sodelujejo pri projektu 

na vseh področjih (organizacija, tehnika, logistika, priprava programa ...). V tem času ţe 

imamo osnovno programsko shemo in kopico idej, ki smo zaposleni in mladi, vodje področij, 

generirali na delovnem vikendu v januarju. Ideje sedaj med mladimi zorijo, se dodeljujejo, v 

roku dveh mesecev bomo program postavili. Seveda bomo do izvedbe festivala Kunigunda 



 

 

(22.8. - 30.8.) program glede na ideje, ţelje, ter aktualnost še dodelali. 

 

V okviru popoldanskega centra za mlade bomo še naprej organizirali klubske večere z 

različno tematiko (film, glasba, zabavne igrice, X-box, šport ...). V letošnjem letu bomo 

posebno pozornost namenili medkulturnemu dialogu in vključevanju mladih z manj 

priloţnostmi na vseh nivojih, z namenom krepitve skupnosti in širjenju socialne mreţe 

mladih.  

 

V počitniškem času bomo pripravljali celotedenske programe druţenja neorganizirane in 

organizirane mladine s poudarkom na druţenju, kvalitetnem preţivljanju prostega časa, 

medkulturnem dialogu in spodbujanju kreativnosti mladih. Tako imamo za zimske počitnice 

program ţe dodelan.  

V sklopu zimsko-počitniških aktivnosti, bomo 21.2. v Inkubusu gostili mladostnike iz 

Mladinskega središča Vič in pa mladostnike iz društva "Projekt človek" (v okviru programa 

ponujajo pomoč otrokom in mladostnikom, ki eksperimentirajo z drogami, predvsem 

marihuano, ţe redno uţivajo droge, ter imajo teţave v šoli in druge teţave v odraščanju-

http://www.projektclovek.si/).  

V petek je hkrati tudi otvoritev počitniškega programa Inkubusa, ki bo trajal do 27.2. 

Mladostniki in otroci iz Velenja bodo skupaj z omenjenimi gosti preţiveli druţaben in 

mentorsko voden popoldan, ki bo zajel druţenje v prostorih popoldanskega MCja, kosilo in 

športno obarvano druţenje na mestnem drsališču. 

Namen petkovega gostovanja je medsebojno spoznavanje in izmenjava izkušenj lokalnih ter 

ljubljanskih mladostnikov in otrok, druţenje v športnem duhu in pa seveda brezskrbno 

"počitnikovanje". 

 

Za lokalne mlade z manj priloţnostmi bomo poleti v Letnem kinu ob Škalskem jezeru izvedli 

"indijanski tabor", predvidoma bo trajal pet dni. Mladi se bodo učili veščin preţivetja v naravi, 

prenočevali bodo na prostem, organizirano jih bomo peljali na pohod, destinacijo bodo izbrali 

sami. Ponudili jim bomo tudi: osnovni tečaj lokostrelstva, šolo jezdenja konj, izdelovanje 

lončenih izdelkov, aktivnosti na vodi - kanu. V okviru tabora bo mladim na voljo veliko 

kreativnih vsebin, povezanih z naravo. Izvedli bomo tudi mini "delovno brigado" in očistili 

sprehajalne poti v okolici Letnega kina, ter izvedli izobraţevanje na temo ekologije. K 

sodelovanju bomo povabili mlade v okviru Preventivnih programov za mlade Slovenije 

(PPMS). 

 

V sodelovanju s produkcijsko skupino »Sami norci« bomo poleti izvedli kulturno-dobrodelni 

projekt "Stari Pisker".  

Gre za predvajanje 2 avtorskih filmov pri nas in sicer Stari Pisker (60 minutni igrani film, ki 

govori o pobegu iz celjskega Starega Piskra) in 38 iZvodov (17 minutni igrani film o 

Kajuhovem ţivljenju in poeziji).  

Vstopnine se ne bi pobiralo, pobirali pa se bodo prostovoljni prispevki, izkupiček prispevkov 



 

 

bomo donirali Centru Hiša (zavetišče za brezdomce).  

Projekt ţe teče po celi Sloveniji, poudarek je na kulturni vrednosti sporočila teh 2 filmov in pa 

dobrodelna pomoč socialno šibkim ljudem v lokalni skupnosti, kjer se film predvaja. 

K projektu bomo povabili tudi akterje NOB (v lokalnem okolju ţivi še edini ţiveči akter 

takratnega pobega). Filme bomo najverjetneje predvajali v Letnem kinu. 

Linka od obeh filmov: 

http://www.youtube.com/watch?v=9a9ynlIoXf0 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOKWKuaOFm8 

 

Še naprej bomo močno podpirali ustvarjalnost mladih (vaje glasbenih skupin, koncerti, 

pomoč pri opremi, Natečaj Botečaj za mlade, neuveljavljene skupine, vaje različnih izraznih 

umetnikov ...). Resne in kvalitetne skupine z avtorsko glasbo bodo dobile priloţnost nastopiti 

tudi na koncertu pri nas, pomagali pa jim bomo tudi pri gostujočih koncertih. 

 

Nadaljevali bomo plodovito sodelovanje v lokalnem prostoru z mladinskimi organizacijami in 

drugimi. Tako poskušamo uspešno opravičevati vlogo vodilne organizacije na področju 

mladinske kulture, s pestrimi vsebinami smo uspešni tudi na področju sociale (popoldanski 

center za mlade). Sledili smo smernicam, da večino organizacijskih aktivnosti izpeljemo sami 

s pomočjo lokalne mladine, ki s tem pridobivajo pomembne kompetence.  

 

V sodelovanju z mladimi bomo letos spomladi opravili vzdrţevalna dela na Vodnem mestu, 

nanj pa imamo v sodelovanju s Klubom vodnih športov in jadralnim klubom Ţivaana postaviti 

tudi vsebine (štartni objekt za jadralske regate, doţivljajski prostor, razstave, manjši kulturni 

dogodki ...). 

 

Nadaljevali bomo s konceptom, ki smo ga v sodelovanju z lokalno mladino gradili zadnja leta. 

Kulturo spravljamo izza zidov na prosto, s tem namenom poskušamo dogodke izvajati na 

nekonvencionalnih prizoriščih, odkrivati prostore, ki po naravi niso prireditveni in s tem širiti 

obzorja ljudi v lokalnem prostoru. 

 

Pekarna v starem Velenju je po ureditvi osnovnih instalacij (elektrika, voda, kanalizacija) in 

odstranitvi sosednjega razpadajočega objekta postala zelo cenjen industrijsko - razstaviščni 

in ateljejski objekt, s svojo drugačnostjo priteguje veliko umetnikov, ki bi si ţeleli tam 

razstavljati in ustvarjati. Z aktivnostmi bomo nadaljevali v sodelovanju s Kulturno umetniškim 

društvom Koncentrat, ki je nastalo z formaliziranjem skupine mladih lokalnih umetnic in 

umetnikov, ki so v lokalnem okolju na splošno zelo aktivni in druţbeno angaţirani. Interes je 

velik, tako ţe imamo dogovorjen projekt (sodelovanje s KUD Koncentrat in OPA celica) 3D 

poslikave pročelja. Dogovarjamo se tudi ţe s skupino glasbenih umetnic (DJ) za postavitev 

avdio - vizualne instalacije. 

 

V sodelovanju s Hokejskim klubom Velenje bomo na drsališču Velenje za mlade z manj 



 

 

priloţnostmi organizirali več brezplačnih drsalnih dni in osnovno šolo drsanja. 

 

Nadaljevali bomo z vključenostjo zaposlenih, ki delujejo v popoldanskem centru za mlade, v 

izvajanje supervizije v socialnem delu. 

 

Z vodstvi osnovnih šol iz lokalnega okolja smo dogovorjeni, da na razrednih urah učencem 

tretje triade predstavimo aktivnosti popoldanskega centra za mlade, z namenom aktivne 

priključitve novih obiskovalcev. S tremi osnovnimi šolami in Šolskim centrom Velenje imamo 

dogovor o informiranju mladih o aktualnem programu popoldanskega centra za mlade. 

 

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, druţbeno - kritične vsebine). 

 

Projekt »AMBASADA MLADIH KULTUR VELENJE« 

Nastanek skupnostnega projekta »Ambasada mladih kultur Velenje« ima podlago v odločitvi 

razširitve oz. razvoju dodatne dejavnosti Mestne občine Velenje in Mladinskega centra 

Velenje s partnerskimi in druţbenimi organizacijami.  

Osnovni namen je višanje kulturno druţbenih in socialnih kompetenc (narodnostnih) 

organizacij in posameznikov v regionalnem in lokalnem prostoru. Programsko in izvedbeno 

sledimo osnovnemu cilju projekta, ki predstavlja povezovanje obstoječega mladinskega 

prostora, kjer se dnevno izvajajo mladinske, socialno-preventivne, kulturne in (neformalne) 

izobraţevalne dejavnosti, z nadgrajevanjem vsebin, ki jih ponujajo narodnostna društva. Ob 

podpori predstavitvenega medija (www.tv1.si) bomo tako izobrazili kader, ki bo imel 

zadostno znanje za razvoj projekta v bodoče. Partnerji v projektu so romsko društvo Romano 

vozo Velenje, Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje, srbsko društvo dr. Mladen 

Stojanović in zaenkrat kot opazovalci Kulturno društvo Medţimurje Velenje. 

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. 

 

Posebni umetniški projekti (nekonvencionalne razstave, CUF, festival nasedlega kita, disco na 

drsalkah ...). Vseskozi bomo nudili vso podporo posameznikom in organizacijam, ki 

pripravljajo zanimive projekte, ki so izvedbeno v domeni mladih in prispevajo k razvoju 

alternativne kulture.  

 

 

 

 

 

 



 

 

MLADINSKI HOTEL IN VEČDNEVNE AKTIVNOSTI 

 

TEKOČE POSLOVANJE MLADINSKEGA HOTELA VELENJE 

S promocijo in iskanjem potencialnih gostov Mladinskega hotela Velenje bomo uspešno 

poslovali. Sodelovanje bomo podkrepili z organizatorji raznih kulturnih, športnih in 

izobraţevalnih dogodkov, ki potrebujejo tovrstne nastanitve. 

 

V letu 2014 bomo aktivno začeli trţiti in promovirati predvsem 3-dnevne pakete na temo 

energetike, ki sovpadajo z vsebinami interesnih dejavnosti izobraţevalnih programov srednjih 

šol (in tudi ostalih šol) na temo energetike. 

Paketi se natančneje oblikujejo individualno glede na potrebe ciljne skupine in so bolj ali 

manj strokovno naravnani ter tako primerni za osnovnošolce kot tudi odrasle strokovnjake s 

področja energetike. V pripravi imamo tudi druge vsebine, saj smo se povezali z različnimi 

šolami Šolskega centra Velenje, muzeji, inštituti in gospodarskimi panogami. 

Osnovni namen je povečati število gostov Mladinskega hotela ter okrepiti Velenje kot 

turistično destinacijo. 

TURISTIČNI VODNIK ZA MLADE 

Mladinski hotel Velenje bo v sodelovanju s TIC-em Velenje izdal Turistični vodnik za mlade, ki 

bo pripomogel k informiranju mladih turistov v Velenju. 

Osnovni namen je povečati razpoznavnost Velenja kot destinacije za aktivno preţivljanje 

počitnic v Velenju ter posledično krepitev prepoznavnosti Mladinskega hotela Velenje. 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ŠTUDENTSKIH DOMOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 

2014/2015 

Uspešen rezultat prijave na javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 

2014/2015 bi pomenil moţnost subvencioniranja nastanitev študentov, ki bi izpolnjevali 

pogoje za pridobitev subvencije. 

Namen je izboljšati pogoje za študente v ŠTU-DIJ domu. Reorganizirali bomo tudi razna 

področja sistema dela v študentskem domu, ki so določena z razpisom. 

IZVAJANJE PROGRAMA KAKOVOSTI HI-Q LIGHT IN PRIDOBITEV CERTIFIKATA KAKOVOSTI 

Izvajanje programa je povezana z nizom dejavnosti v Mladinskem hotelu Velenje. Zaposleni 

bomo pričeli delovati po načelih tega sistema vodenja kakovosti in tako postopoma 

izboljševali in nadgrajevali tako storitve kot ponudbo našega hotela. 



 

 

Cilj je  dodelava obstoječega sistema in pridobitev certifikata kakovosti HI-Q light. Z 

izvajanjem programa bomo pridobili: izboljšanje vodstvenih kompetenc, izboljšal se bo odnos 

do gostov in s tem dvig zadovoljstva in ratingov, optimizirali se bodo notranji procesi, ter 

okrepile naše inovacijske sposobnosti. 

V januarju in februarju v Mladinskem hotelu gostimo kompletno ekipo ustvarjalcev, igralcev 

in tehničnega osebja filma Psi brezčasja, ki se snema po Velenju in katerega koproducent 

smo. 

 

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

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

Sprotno koordiniranje kongresnih aktivnosti, tudi s prenočitvami. 

 

Festival mladih kultur Kunigunda bo tudi letos trajal 9 dni (koncerti, delavnice, gledališče, art 

projekti, šport, razstave ...). Program je v pripravi, večjih sprememb glede strukture festivala 

ne načrtujemo, sledili bomo rdeči niti s povsem novo zasedbo glasbenih skupin, novimi 

delavnicami, razstavami, predstavami in lokacijami. 

 

Počitniško dogajanje v okviru popoldanskega centra za mlade (tekom vsakih šolskih počitnic 

bomo pripravili večdnevne aktivnosti, kjer bodo mladi aktivno sodelovali) - celotedenske 

aktivnosti. 

 

Indijanski tabor v Letnem kinu ob Škalskem jezeru (poletje) - predvidoma 5 dni. 

 

PLAN DELA V KRMC: 

 

V letu 2014 bo ekipa KRMC dejavna na naslednjih aktivnostih, ki jih bomo pripravili oz. bomo 

na njih sodelovali kot podporniki projektov: 

 Snemanje avdio za potrebe projekta Lignit 3, 

 V ţivo na platno predvajanje koncertov, maturantskih plesov, video snemanje in 

produkcija (koncert ob 8. marcu, maturantski plesi Velenje, Slovenj Gradec …), 

 Snemanje video clipov in izdelava promocijskega videa za potrebe promocije projekta 

Lignit 3, 

 Priprava na snemanje in snemanje celovečernega filma Psi brezčasja, 

 Koordinacija izdelave spletne strani www.mc-velenje.si in njena dokončna postavitev, 

skrb za stran, 

 Prijava na razpise (MK, MOV, JSKD - MMC, projekti), 

 Aţuriranje objav na LED prikazovalniku na Rdeči dvorani, 



 

 

 Festival mladih kultur Kunigunda 2014 - multimedijska podpora, projekti, 

 Multimedijski dnevi, 

 Pikin festival (organizacija, izdelava dnevnih filmčkov, postavitev studia na prostem - 

delavnice ...), 

 Dnevi mladih in kulture - multimedijska podpora projektom, 

 Park s5 dogaja - medijsko pokrivanje, 

 KRMC fotokopirnica, 

 KRMC delo za trţno dejavnost (reprodukcije, tisk, snemanje prireditev, CD ...), 

 Projekcije za trţno dejavnost (Gorenje, Rdeča dvorana, Maturantski plesi,...), 

 Filmske projekcije v letnem kinu ob Škalskem jezeru - mladinska produkcija. 

 

 

PROSTOVOLJCI MLADINSKEGA CENTRA VELENJE 

DAN ŢENA, 8 MAREC 

Tradicionalna akcija prostovoljcev Mladinskega centra Velenje se bo tudi to leto odvijala. 

Začetek same akcije je izdelovanje roţic iz papirja. Prostovoljci jih bodo izdelali s pomočjo 

zunanje sodelavke Špele Amon in jih ponesli po centru mesta Velenje, in na tak način 

opomnili lokalno skupnost kako pomemben je ta dan, še posebej za ţenske. Gospe in 

gospodične so vsako leto iskreno vesele tega darila, zato lahko res rečemo, da je to ena 

najboljših in uspešnih akcij, ki jih prostovoljci izvajajo. 

FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA VELENJE – PROSTOFEST 

Prostovoljci MC Velenje ţe tradicionalno skupaj s Šolskim centrom Velenje pripravljajo 

Festival prostovoljstva na lokalni ravni. Tudi letos bodo sodelovali s Šolskim centrom Velenje. 

V dopoldanskem času bomo kakor vsako leto povabili  h sodelovanju velenjska društva, ki se 

bodo lahko predstavila na stojnicah ob zanimivem spremljajočem programom. Ker bi radi 

letos festival dvignili na višjo raven in ga res vtisnili v spomin lokalne skupnosti, bomo 

popoldanski del prestavili na območje Letnega kina, kjer bomo pripravili igre na prostem za 

prostovoljce, kreativne delavnice, ki bodo imele ekološko noto in koncert. H sodelovanju 

bomo povabili tudi EVS prostovoljce, tudi iz drugih mest po Sloveniji in na tak način zdruţili 

lokalno z mednarodnim. Projekt bo predvidoma izpeljan 17.5.2014. 

SODELOVANJE Z CENTROM ZA USPOSABLJANJE DELO IN VARSTVO DOBRNA 

V aprilu bomo prostovoljci pomagali pri organizaciji in izvajanju projekta Igre dobre volje, 

kjer bomo podrobneje spoznali ljudi, ki imajo teţave v razvoju. Na tak način bodo 

prostovoljci spoznali ljudi, ki nimajo takšne sreče in  kako se nekako spoprijemajo z 

vsakdanjimi ovirami. 



 

 

FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA LJUBLJANA   

Letos, v maju, se bo v organizaciji Slovenske Filantropije ţe 15. leto odvijal vseslovenski 

dogodek Festival prostovoljstva, ki se ga bodo, tako kot vsako leto, udeleţili tudi prostovoljci 

Mladinskega Velenja. Dogodek je dobra priloţnost samopromocije, obenem pa se prostovoljci 

druţijo in skupaj predstavljajo stališča, ki so jim skupna: ozaveščanje in pomoč ljudem. 

Obenem spoznajo tudi delovanje ostalih slovenskih društev in organizacij. Ker imamo v 

Mladinskem centru Velenje novo generacijo prostovoljcev, bo ta dogodek za njih nov. Na tak 

način bomo lahko poglobili namen prostovoljstva, prostovoljci pa bodo lahko doţiveli tudi ta 

občutek »velikosti« prostovoljnega dela v Sloveniji. 

PROMOCIJA MLADINSKEGA CENTRA IN PROSTOVOLJCEV MLADINSKEGA CENTRA NA ŠCV 

Projekt, ki kontinuirano deluje ţe od leta 2009. Z dobrim sodelovanjem s Šolskim centrom 

Velenje, nam je uspelo pridobivanje novih prostovoljcev in pa pridobivanje nove generacije v 

naše enote. Vsako leto predstavniki Mladinskega centra v razredih ŠCV predstavijo delovanje 

Mladinskega centra in programskih enot, obenem pa na zanimiv način predstavi tudi 

delovanje prostovoljcev. Predstavitve izvajamo še posebno aktivno v začetku šolskega leta. 

SODELOVANJE S ŠCV 

Sodelovanje s Šolskim centrom Velenje poteka v Mladinskem centru Velenje ţe od leta 2009. 

Sodelovanje se je začelo tako, da so dijaki šolskega centra odkrili skupino prostovoljcev v 

Mladinskem centru Velenje. Skupaj smo ugotovili, da je potreba po boljšem informiranju o 

neformalnih projektih v formalnih organizacijah, saj se je z leti pokazalo, da je neformalno 

znanje vedno bolj pomembno.   

DECEMBER – DAN BOJA PROTI AIDS-u 

Akcija prostovoljcev Mladinskega centra Velenje, ki je izvajamo vsako leto odkar se je 

formirala skupina prostovoljcev. Vsako leto 1. decembra na različne načine opozarjamo na 

bolezen, ki ima svetovne razseţnosti in ne obide nikogar. Organizirali bomo tudi testiranje 

prisotnosti spolno prenosljivih bolezni. 

DOBRODELNI KONCERT »POMAGAJMO POMAGATI« 

Prostovoljci Mladinskega centra Velenje ţe od samega začetka delovanja delujejo na 

dobrodelnem področju. Z lanskim decembrom smo projekt nadgradili in organizirali 

dobrodelno akcijo, ki je trajala celoten vikend v decembru, in se nadaljuje v januarju z 

zadnjim koncertom. Tako bomo tudi v letu 2014 nadaljevali z enakim obsegom delovanja. 

OSTALI PROJEKTI (SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC, MEDNARODNI DAN V PODPORO 

ŢRTVAM MUČENJA, SVETOVNI DAN ZEMLJE) 



 

 

Na vikendu za izobraţevanje prostovoljcev Mladinskega centra Velenje, so sami prostovoljci 

izbrali določene svetovne dneve, na podlagi katerih so naredili načrte za izvedbo. Zgoraj 

navedene dneve so tako spremenili v idejne projekte, katere bomo poskušali realizirati skozi 

leto. 

 

EVROPSKI PROJEKTI 

EVS – EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŢBA 

V Mladinskem centru Velenje ţe od leta 2008 kontinuirano izvajamo program Mladi v akciji, 

Evropska prostovoljna sluţba. Program je namenjen mladim od 18 – 30 leta, da izkoristijo 

moţnost bivanja in neformalnega učenja v drugi drţavi. V MC Velenje se je zvrstilo ţe veliko 

prostovoljcev iz različnih drţav (Srbija, Španija, Latvija,..), največ pa jih je prišlo iz Turčije, ki 

je tudi birokratsko najbolj zahtevna drţava. V letu 2013 se je v MC Velenje zvrstilo 7 

prostovoljcev. 

Z letošnjim letom se začenja novo programsko obdobje Erasmus +, ki je zdruţilo formalno in 

neformalno izobraţevanje. V Mladinskem centru Velenje bomo nadaljevali s prijavami in 

izvajanjem evropskih projektom, ter se kontinuirano prijavljali na roke, ki so razpisani, tako v 

začetku julija pričakujemo dva nova prostovoljca iz Italije. 

MLADINSKE IZMENJAVE  

Letošnji mednarodni program bomo popestrili tudi na Festivalu mladih kultur Kunigunda. 

Preko zavoda Voluntariat  bomo pridobili 10 prostovoljcev, ki jih zanima gledališče, 

kostumografija in scenografija. Skozi 10 dnevni projekt bomo postavili igro, ki bo druţbeno 

kritično nagovorila gledalce. Zgodba bo enostavna in koncept jasen, igralci pa bodo vsak 

svoje besedilo izvajali v njihovem materinem jeziku.  Druga skupina prostovoljcev bo delala 

na kostumih, ki bodo narejeni iz starih oblačil. Tretja skupina prostovoljcev pa bo pripravila 

scenske rekvizite, ki bodo prav tako pripravljeni iz odpadle embalaţe. 

Tabor bomo izpeljali v Velenju v okviru festivala Kunigunda. Ideja je, da mladi, mi prihajajo 

iz različnih, ne le evropskih drţav na desetdnevnem ustvarjalno izobraţevalnem taboru 

samostojno, ob pomoči mentorjev in lokalnih študentov umetniških smeri, pripravijo lastno 

umetniško produkcijo. Smernice bomo udeleţencem sicer pripravili, vendar v njihovo 

kreativnost nikakor ne mislimo posegati, produkt bo plod njihove kreativnosti, javno pa ga 

bodo predstavili na festivalu Kunigunda. Projekt eksperimentalnega gledališča smo prijavili 

na SCI razpis (Service civil international - mednarodni prostovoljni delovni tabori), pri 

projektu sodeluje tudi Zavod Voluntariat (pomoč pri iskanju konkretnih prostovoljcev). 

 



 

 

PROMOCIJA EVS 

V Mladinskem centru Velenje vsako leto delamo tudi na promociji evropskih projektov, kot so 

mladinske izmenjave in pa Evropska prostovoljna sluţba. V te namene se koordinatorji 

izobraţujejo tudi v tujini. Promocija poteka predvsem preko pridobljenega gradiva, od ust do 

ust in pa s promocijo v različnih organizacijah. 

 

 

 

 

 


