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Program dela zavoda je temeljni letni dokument dela javnega zavoda Mladinski center Velenje in predstavlja osnovo za kvalitetno, učinkovito in racionalno delo v letu 2015. 

Program dela Mladinskega centra Velenje temelji in se navezuje na dva nadrejena akta, to sta Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Uradni list RS, št. 

42/2010 ) in Nacionalni program za mladino 2012-2021 (NPM). 

V letu 2015 bomo program Mladinskega centra Velenje nadgradili predvsem kvalitativno. S programom smo ţe začeli (www.mc-velenje.si), izpeljali smo tudi ţe programski 

vikend za festival Kunigunda.  

 

V letu 2015 bomo še bolj intenzivno spodbujali prostovoljstvo v smislu medvrstniške pomoči mladim z manj priloţnostmi in socialno šibkim skupinam. Naši prostovoljci so 

izrazili pripravljenost in bodo na različnih področjih delovali druţbeno koristno (pomoč Centru za socialno delo, centru brezdomnih Zavetišče Hiša, projekt Pomagajmo 

pomagati, pomoč druţinam v socialni stiski ...). Na ta področja bomo vključevali tudi osebe, koristnike programa javno-koristnih del. 

 

NAMEN IN CILJI PROGRAMOV 

 

Vzpostavljeno imamo koordinacijo z večino organizacij iz lokalnega okolja, ki se ukvarjajo z mladinskim delom. Koordinacijo izvajamo na področju informiranja mladih, 

ponujanja moţnosti aktivne udeleţbe pri mladinskem delu na različnih področjih (z namenom dviga njihovih kompetenc za nadaljnje ţivljenje), dviga njihovih zaposlitvenih 

moţnosti... 

Konkreten primer je "naša" najnovejša pridobitev Hiša bendov, v kateri vadi 10 glasbenih skupin oziroma posameznikov, to je 20 mladih glasbenikov, ki so s hišo bendov 

dobili odlične pogoje za dvig svojih kompetenc na področju glasbe. Nekaterim od njih bo mogoče, tudi zaradi Hiše bendov, glasba v prihodnosti predstavljala moţnost 

zaposlitve. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih, 3.2.1 CILJ: Olajšati mladim začetek delovne kariere, 7.2.1 CILJ: Skrb za dostopnost kakovostne 

kulturne ponudbe in participacijo mladih v kulturi. 

 

Mladi se po naših izkušnjah bolj aktivno lotijo stvari, ki jih zanimajo, nekateri so na teh področjih tudi formalno izobraţeni in s takim delom pomembno prispevajo k razvoju 

svojih kompetenc in pridobivajo izkušnje, ter s tem večajo svoje zaposlitvene moţnosti. Mladim, ki so na posameznem področju aktivni, izdamo tudi potrdilo, oziroma 

priporočilo z naše strani, ki jim prav tako lahko pomaga pri izboljšanju njihovih zaposlitvenih moţnosti. 

  

Mladinske politike: zgledno in aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo (v mestnem svetu imamo člana, ki je zaposlen pri nas in mladega, ki je v preteklosti sodeloval z 

našim sistemom), Komisijo za mladinska vprašanja MOV, Mladinskim svetom Velenje, mladinskimi organizacijami lokalne skupnosti.  

Mladinski center Velenje je v lokalnem prostoru poznan kot povezovalna organizacija, zgledno sodelujemo tudi z Mladinskim svetom Velenje, ki zdruţuje tudi politične 

podmladke. Mladi iz vseh organizacij se srečujejo na različnih, tudi skupnih dogodkih. Na takih srečanjih se mladi pogovarjajo tudi o politiki, tako dnevni, kot o mladinski 

politiki, ter s tem krepijo svojo politično zavest, čeprav se včasih tega sploh ne zavedajo. 



 

 

 

S tem spodbujamo in podpiramo nekonvencionalno politično participacijo mladih. Nacionalni program mladih (NPM) 6.2.1 CILJ: Spodbujanje participacije in zastopanosti 

mladih ţensk in moških. 

 

 

Koordinacija z drugimi organizacijami v lokalnem okolju: aktivno smo in bomo vključeni v koordinacijo prireditev in ostalih aktivnosti v Mestni občini Velenje, saj za mnogo 

teh prireditev, dogodkov izobraţevalne ali kulturne narave izvajamo servisno dejavnost (vključevanje aktivnih udeleţencev, avdio, video, lučna tehnika, pomoč pri 

organizaciji in logistiki, prevzemanje odgovornosti za izvedbo ...). V veselje nam je, da smo v lokalni skupnosti priznani kot resen in zanesljiv partner, na katerega se da 

zanesti pri še tako kompleksnih nalogah, saj delujemo povezovalno in s tem pomembno prispevamo k razvoju skupnosti. Tako je naše delovanje zelo kompleksno, delujemo 

primarno na izobraţevalnem in kulturnem področju za mladino, aktivni pa smo še na področjih turizma (Mladinski hotel, aktivnosti na področju dviga kakovosti turistične 

ponudbe na področju jezer), kulture in izobraţevanja drugih skupin (starejši - Univerza za tretje ţivljenjsko obdobje, Ljudska univerza Velenje, otroci - CSD, prireditve 

Festivala Velenje - popularna kultura), sociala (obdarovanje otrok iz socialno ogroţenih skupin, Moj klub), zdrav način ţivljenja (kuharske delavnice, šport, preprečevanje 

odvisnosti) ... 

Sodelujemo tudi z nekaterimi organizacijami iz sosednjih občin (Zavod za kulturo Šoštanj, MKC Šoštanj, MC Šmartno ob Paki). 

 

 

V letu 2015 (planirano pred poletjem) bomo izvedli okroglo mizo z mladimi na temo delovanja Mladinskega centra Velenje ("Kje vidite MC Velenje v bliţnji prihodnosti"). 

Cilji so, da preko poglobljene debate mladi širše spoznajo delovanje MC Velenje, saj jih veliko pozna le del delovanja (ki njih zanima), ne pa celotnega spektra naših 

aktivnosti, da dobimo vpogled v razmišljanje mladih, ter večanje aktivno vključenih mladih v programe. NPM 6.2.4 CILJ: Okrepitev segmenta raziskav in analiz na področju 

mladine, 6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj priloţnostmi. 

 

Koncertni abonma bomo nadgradili, namenjen bo predvsem mladim z manj priloţnostmi, s ciljem, da alternativno kulturo pribliţamo tudi mladim z manj priloţnostmi, jih na 

ta način vključimo v naš sistem in spodbujamo njihovo aktivno participacijo na področjih, ki jih zanimajo. NPM 6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj 

priloţnostmi, 7.2.1 CILJ: Skrb za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe in participacijo mladih v kulturi. 

 

Področje mednarodne mobilnosti: tudi letos bomo izpeljali mednarodni delovni tabor v okviru festivala Kunigunda, ki ga ţelimo nadgraditi s še večjo mednarodno udeleţbo 

ob korektno izpeljanem delovnem taboru. Tema delovnega tabora bo zaradi dobrih izkušenj tudi tokrat gledališče, smo pa ţe stopili v kontakt z Zavodom Voluntariat, 

partnerjem pri projektu, projekt je prijavljen tudi na razpis v MOV (Lokalni program razvoja delovanja mladih v MOV).  

 

Erasmus+: v letu 2015 bomo izpeljali mednarodno mladinsko izmenjavo, nadaljevali bomo s stalno EVS sluţbo, ter ponovno, po letu 2013, poslali lokalnega mladega na EVS 

sluţbo v tujino. S tem namenom bomo na tem področju še okrepili sodelovanje s Šolskim centrom Velenje, saj tu vidimo rezerve v pomoči pri promociji teh programov za 

mlade, ter da mladi uvidijo koristnost teh programov. Izmenjave se bodo udeleţili prednostno mladi z manj priloţnostmi. NPM 6.2.3 CILJ: Spodbujanje vključevanja v 

mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihova krepitev. 



 

 

 

Nadgradnjo bomo izvedli tudi na področju informiranja mladih in sicer v osnovnih šolah - zadnja triada, promocija programov in moţnosti aktivnega vključevanja k programu 

na razrednih urah. Enako bomo aktivnosti informiranja nadgradili v srednjih šolah (ŠCV), kjer bodo naši mentorji skupaj s prostovoljci MC Velenje na razrednih urah 

predstavljali naš program, moţnosti aktivnega vključevanja k programu in k aktivnostim prostovoljcev. 

 

Aktivno sodelovanje v Lokalni akcijski skupini (LAS). Direktor MC Velenje je predsednik omenjene skupine, aktivno smo sodelovali pri izvedbi ankete o razširjenosti 

uporabe drog med mladimi, rezultati analize so bili pripravljeni v decembru 2014, javnost jih bo dobila po predstavitvi na Sosvetu za izboljšanje varnosti občanov v MOV v 

začetku leta 2015. NPM 5.2.2 CILJ: Preprečevanje kajenja in prvih poskusov kajenja, tvegane in škodljive rabe alkohola in prepovedanih drog, zagotavljanje zdrave in varne 

zabave mladih ter obvladovanje nasilja, povezanega s športom, in vandalizma. 

 

V letu 2014 je kot del zbirke Migracije pri zaloţbi ZRC SAZU izšla knjiga Aleša Bučarja Ručmana Migracije in kriminaliteta, kjer je kot analiza primera uporabljena Mestna 

občina Velenje. Pri nastajanju knjige smo aktivno sodelovali, avtor je imel "delovno pisarno" v naših prostorih, intervjuje in raziskave je opravljal tudi med našo mladino, 

predvsem med obiskovalci Središča mladih in otrok ter obiskovalci mladinskega kulturnega kluba. Knjiga bo v letu 2015 premierno predstavljena v Velenju, v naši 

soorganizaciji. NPM 6.2.4 CILJ: Okrepitev segmenta raziskav in analiz na področju mladine. 

 

Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje (Strategija mladih): v pripravi je ţe nova lokalna strategija mladih 2016-2021. Smo partnerji pri pripravi, v 

ta namen imamo konec januarja napovedan delovni vikend mladinskih organizacij, na katerega smo povabili mlade iz lokalnega okolja z namenom aktivnega sodelovanja pri 

pripravi strategije. Priprava strategije bo zajemala analizo sedanje strategije, predstavitve mladim relevantnih programov, nabor idej, snovanje smernic programov nove 

strategije mladih. NPM 6.2.1 CILJ: Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih ţensk in moških, 6.2.4 CILJ: Okrepitev segmenta raziskav in analiz na področju mladine, 

6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj priloţnostmi. 

 

Sklopi klubskih večerov: sistem, da vedno, ko v klubu ni koncerta, mladi priredijo klubski večer po svojih ţeljah, se je lepo uveljavil, idej je dovolj, uresničijo jih lahko vsi, ki 

jih ţelijo (tudi kombinirani dogodki). Sistem bi nadgradili le v smislu, da mladi malo hitreje planirajo dogodke, s tem je omogočeno boljše informiranje. Mladi s tem 

pridobivajo kompetence na področju pravočasnega načrtovanja aktivnosti (delovno - izvedbeni plan). NPM 6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj 

priloţnostmi, 7.2.1 CILJ: Skrb za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe in participacijo mladih v kulturi. 

 

Terenske delavnice: nadgradnja sistema v smislu več tovrstnih aktivnosti, saj so med mladimi lepo sprejete. Mladi, udeleţenci teh aktivnosti, so v veliki večini mladi z manj 

priloţnostmi, ki si tovrstnih izobraţevalnih izletov ne morejo privoščiti, mi jih bomo še naprej organizirali brezplačno. Ti izleti na mlade pozitivno vplivajo v smislu širjenja 

socialne mreţe, medvrstniškega dialoga pri izvajanju dodatnih delavnic, neformalnega izobraţevanja ... Izobraţevalne izlete bomo še naprej načrtovali skupaj z mladimi, saj na 

ta način kvalitetno preţivljajo svoj prosti čas. NPM 6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj priloţnostmi. 

 

 



 

 

Tabela načrtovanega programa Mladinskega centra Velenje 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

Športne vsebine Središča mladih in otrok (dnevi, posvečeni 

športu in občasni turnirji - badminton, namizni tenis in 

nogomet, košarka, nogomet, drsanje ...), tudi interaktivni šport 

(X-box kinect). Z letom 2015 smo za obiskovalce pridobili še 

biljard in pikado, saj so mladi izrazili ţeljo tudi za ta dva športa, 

razmišljamo o ligi, ki bi trajala skozi vso leto. Nacionalni 

program za mladino (NPM) 5.2.1 CILJ: Spodbujanje redne 

telesne dejavnosti, uravnoteţenega prehranjevanja in 

vzdrţevanja priporočene telesne teţe med mladimi (15–29 let). 

6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj 

priloţnostmi    

40 

   

Zdrav način ţivljenja 

in preprečevanje 

različnih oblik 

odvisnosti mladih, 

skrb za mlade z manj 

priloţnostmi v druţbi. 

   

Cilj je čim večja 

vključenost mladih, 

aktivno sodelovanje. 

Rezultat je izboljšanje 

počutja mladih, 

nadaljnje ukvarjanje z 

rekreativnim 

športom.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Lokalna mladina, 

obiskovalci 

Središča mladih in 

otrok, s 

poudarkom na 

mladih z manj 

priloţnostmi.    

100    

Izobraţevalne vsebine (Središče mladih in otrok - terenske, 

kuharske, glasbene, multimedijske, računalniške ... delavnice, 

info točke ... Program neformalno izobraţevalnih vsebin 

sestavljamo skupaj z mladimi, ki se tako na sproščen, zabaven 

način učijo različnih veščin. Mentorji poskušajo ohranjati 

zbranost mladih z različnimi sprostitvenimi vsebinami, z 

namenom, da mladi ne bi imeli občutka, da se nekaj učijo, 

ampak se zabavajo. Mentorji vzpodbujajo kreativnost mladih in 

medvrstniško sodelovanje. NPM 6.2.7 CILJ: Večja socialna 

vključenost mladih z manj priloţnostmi    

50 

   

Neformalno učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih, skrb za mlade 

z manj priloţnostmi v 

druţbi.    

Cilj je mladim 

ponuditi vsebine, ki 

jih zanimajo, 

izpeljava procesa na 

način, da mladi 

aktivno sodelujejo. 

Rezultat je dvig 

kompetenc mladih.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Lokalna mladina, 

obiskovalci 

Središča mladih in 

otrok, s 

poudarkom na 

mladih z manj 

priloţnostmi.    

150    

Kreativne aktivnosti (izdelovanje različnih izdelkov, čestitk ob 

priloţnostih, uporabnih stvari, slikarske, kiparske delavnice, 

celotedenske aktivnosti v času šolskih počitnic, origami, 

Indijanski tabor, Poletje na kotalkališču ...). Pri aktivnostih 

bomo vzpodbujali kreativnost, drugačnost, mladi si bodo lahko 

izdelke odnesli domov. Mentorji delavnic bodo prav tako 

mladi, ki obvladajo posebne veščine. NPM 6.2.7 CILJ: Večja 

40 

   

Skrb za mlade z manj 

priloţnostmi v druţbi, 

prostovoljstvo, 

solidarnost in 

medgeneracijsko 

sodelovanje mladih, 

spodbujanje 

Cilj je vzpodbujanje 

kreativnosti mladih. 

Cilj je, da mladi, ki 

posedujejo posebna 

znanja le-ta prenašajo 

na svoje vrstnike.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Lokalna mladina, 

obiskovalci 

Središča mladih in 

otrok, s 

poudarkom na 

mladih z manj 

priloţnostmi.    

80    



 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

socialna vključenost mladih z manj priloţnostmi    ustvarjalnosti ter 

inovativnosti mladih. 

   

Skrb za infrastrukturo, s katero upravljamo in jo uporabljamo 

(mladi bodo s svojo kreativnostjo in idejami soustvarjali svoje 

prostore, kjer preţivljajo prosti čas). Po naših izkušnjah tako 

"svoje" prostore cenijo in se v njih zelo dobro počutijo, saj jih 

uredijo po svojih ţeljah in v to vloţijo nekaj dela in energije.    

10 

   

Neformalno učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih, skrb za mlade 

z manj priloţnostmi v 

druţbi, spodbujanje 

ustvarjalnosti ter 

inovativnosti mladih, 

   

Cilj je čim širša 

vključenost mladih, 

izraţanje njihove 

kreativnosti. Rezultat 

je urejena mladinska 

infrastruktura.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Lokalna mladina, 

predvsem redni 

obiskovalci 

posameznih 

prostorov 

(pekarna, 

mladinski kulturni 

klub, Hiša 

bendov).    

40    

Druţbeno kritično delovanje (projekti, povezani s tematikami, 

ki jih mladi izpostavijo kot pereče). Nadaljevanje prakse, da 

nobena tema ni tabu, o vsaki se lahko pogovarjamo in če imajo 

mladi dobro idejo za izpostavljanje perečih tem, jim pri njihovi 

kreativnosti omejitev ne bomo postavljali. Pozitivno pri tem je, 

da je to pokazatelj, da mladim ni vseeno, o dogajanju okoli sebe 

razmišljajo ter so se pripravljeni deloma izpostaviti z izpeljavo 

določenih aktivnosti, ki na to tematiko opozarja širšo druţbo.    

5    

Avtonomija mladih, 

dostop mladih do 

kulturnih dobrin in 

spodbujanje 

ustvarjalnosti ter 

inovativnosti mladih, 

sodelovanje mladih 

pri upravljanju javnih 

zadev v druţbi.    

Cilj je, da mlade 

druţbeno dogajanje 

zanima, so aktivno 

soudeleţeni. Rezultat 

je vsaj 5 druţbeno 

kritičnih projektov z 

močnim sporočilom 

širši druţbi.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Lokalna mladina, 

predvsem tisti, ki 

jih nekaj v druţbi 

moti, si ţelijo 

sprememb in 

imajo ideje, kako 

stvar kreativno in 

po moţnosti čim 

širše razumljivo 

predstaviti.    

30    

Festival mladih kultur Kunigunda. Najkompleksnejši projekt 

MC Velenje, ki je v celoti izpeljan z aktivno udeleţbo mladih. 

Značilnost festivala je, da so mladi aktivni na vseh področjih, 

saj festival v celoti izpeljemo samostojno, mladi spoznajo tudi 

delo z najzahtevnejšo opremo, kreativno sodelujejo pri 

izboljšavah na področju prireditvenih prostorov in ponudbe 

obiskovalcem.    

 

30 

   

Avtonomija mladih, 

neformalno učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih, dostop 

mladih do kulturnih 

dobrin in spodbujanje 

ustvarjalnosti ter 

Cilj je izraţanje 

kreativnosti mladih, 

ki jih alternativna 

kultura zanima. 

Rezultat je pester, 

druţbeno kritičen 9 

dnevni festival, 

odkrivanje 

januar - 

september 

2015, datum 

festivala je 

21. - 29. 8. 

2015    

Lokalna mladina, 

ki jih alternativna 

kultura zanima 

/kreativni del), ter 

lokalna mladina, 

ki si ţeli 

sodelovati na 

ostalih področjih 

80    



 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

Letošnja novost je, da bomo »udarni« vikend z dogajanjem v 

letnem kinu ob Škalskem jezeru s prvega vikenda prestavili na 

zadnji vikend festivala. 

 

Festival mladih kultur je v fazi načrtovanja. Glasbeni program 

je skoraj v celoti sestavljen, tako bomo na odru pred Klubom 

eMCe plac in na Letnem kinu videli: Let 3 (HRV), Bambi 

Molesters (HRV), Kiša Metaka (HRV), Shivas (USA), Ti 

(SRB), Coogan's Bluf (Nem), Elemental (HRV), BeatMyht 

(SLO), Mrigo and Ghet (SLO) ... 

Gledališče - ponovno bomo v sodelovanju z Zavodom 

Voluntariat izpeljali mednarodni tabor eksperimentalnega 

gledališča, ulična gledališča. Ostali projekti so še v fazi 

dogovorov. 

Razstave: Velika razstava v Pekarni v memoriam Matevţu 

Času, razstava srčnih slik Kunigunde. 

Projekt poezija v velenjske lokale in na Lokalca, predstavitev 

suspenzije, Semenske bombice - ozelenimo Slovenijo,  

Streetball contest, turnir v Inline hokeju, Blade contest, 

Dokumetarni film 18 let Kunigunde, + street art, delavnice, 

preformansi ... 

inovativnosti mladih, 

mednarodno 

povezovanje (tuji 

nastopajoči, 

performerji, 

mednarodni delovni 

tabor).    

alternativnih 

kulturnih prizorišč.    

(multimedija, 

tehnika ...).    

Erasmus + (kontinuirana EVS sluţba, mladega iz lokalnega 

okolja bomo poslali v tujino na EVS sluţbo, izvedba 

mednarodne mladinske izmenjave).  

Od druge polovice julija 2014 za čas 12 mesecev smo dobili 2 

prostovoljki iz Italije (Cristina in Ilaria) - odhod imata ob koncu 

julija 2015. 

15 

   

Mobilnost mladih in 

mednarodno 

povezovanje, 

prostovoljstvo, 

neformalno učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih, skrb za mlade 

Cilj je kontinuirano 

gostiti EVS 

prostovoljce in jih 

aktivno vključevati k 

programu, korektno 

izpeljati eno 

mednarodno 

mladinsko izmenjavo 

EVS vso 

leto, do 

jeseni 

pošiljajoči 

EVS in do 

konca leta 

mednarodna 

mladinska 

Mladi iz 

partnerskih 

organizacij, ki si 

mednarodno 

izkušnjo ţelijo, 

enako lokalna 

mladina s to ţeljo. 

Poudarek na 

30    



 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

Prijava na j.r. Erasmus+ (KU1) na 1. prijavni rok - 2 

prostovoljca (1x Italija in 1x Španija). 
 

Erasmus +  (KU3) 

- prijavitelj prihaja iz Italije, udeleţenci iz Slovenije in Hrvaške 

- tematika: mladinske politike na relaciji prostovoljstvo, šport in 

demokratični procesi odločanja, 

- srečanje, ki bi moralo biti v mesecu februarju 2015 v Italiji je 

odpadlo, 

- kako naprej - čakamo na navodila … 

 

EZD (prijava 4. marec) - čakamo na rezultate 

- prijavitelj prihaja iz Italije, udeleţenci iz še 8 drţav EU 28 

(partnerstvo iz MC Velenje), 

- vsaka drţava naj bi gostila 2-3 dnevno srečanje vseh 

partnerjev na različne tematike mladinske politike. 

 

ERASMUS + (KU1 - mladinske izmenjave) - čakamo na 

rezultate 

- na ţeljo Gruzijskih partnerjev smo na 1. prijavnem roku 

prijavljali mednarodno mladinsko izmenjavo, 

- partnerji prihajajo iz: Gruzije, Armenije, Turčije, Ukrajine, 

Španije, Romunije, Azerbajana. 

 

ERASMUS + (KU1 - EVS) - čakamo na rezultate 

- partnerska organizacija iz Italije je na 1. prijavni rok 

prijavljala EVS, 

- imamo mladega Velenjčana (Miha), kandidata za opravljanje 

12 mesečne EVS sluţbe v mestu Pesaro. 

 

z manj priloţnostmi v 

druţbi.    

z udeleţbo lokalnih 

mladih z manj 

priloţnostmi, poslati 

vsaj enega mladega 

na EVS sluţbo v 

tujino.    

izmenjava.    mladih z manj 

priloţnostmi.    



 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

ERASMUS + (KU1- ) - čakamo na rezultate 

- partnerska organizacija iz Estonije je na 1. prijavni rok 

prijavljala EVS, 

- ker nimam konkretnejših podatkov - gre verjetno za 

mladinsko izmenjavo. 

 

plani za ERASMUS+  (KU1 - mladinske izmenjave)  

- MC bo prijavljal izmenjavo na temo rudarskih mest in mladih 

   + nudimo mentorstvo, tutorstvo  in izobraţevanje za 

prijavljanje projektov na program Erasmus+. 

 

Prostovoljci iz tujine, bodo tudi v letu 2015,  aktivno (dnevno)  

sodelovali v vseh fazah  (od priprav  do izvedbe)  akcij, 

projektov in programa za otroke in mladostnike v Središču 

mladih in otrok. 

Mednarodni mladinski delovni tabor: Eksperimentalno 

gledališče 

- poteklo bo v sodelovanju z Zavodom Voluntariat, 

- 20. - 31. 8. 2015 v Velenju in okolici,  

- v sklopu 18. Festivala mladih kultur Kunigunda, 

- trenutne prijave udeleţenci iz: Rusije (1x), 

- oddana prijava na MOV j.r. za sledenje ciljem lokalne 

mladinske strategije (4.000,00 €). 

 

NPM 6.2.3 CILJ: Spodbujanje vključevanja v mednarodno 

mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter 

njihova krepitev.    

Skrb za študentsko - dijaški dom in mlade, ki v njem bivajo.    1    Neformalno učenje in Cilj je aktivnost s Skozi vso Aktivni dijaki in 5    



 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih.    

strani stanovalcev 

(dijaki in študenti), 

skrb za svoj 

ţivljenjski in učni 

prostor. Rezultat je 

urejen študentsko 

dijaški dom.    

leto 2015.    študenti    

Korektno upravljanje z mladinskim hotelom.    1    

Neformalno učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih    

Cilj in rezultat so 

zadovoljni gosti 

Mladinskega hotela.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Mladi, ki bi si radi 

nabrali izkušnje na 

področju turizma. 

   

5    

Izvajanje večdnevnih dogodkov predvsem izobraţevalne narave 

(tudi okrogle mize, posvetovanja z mladimi, snovanje nove 

Strategije mladih).    

10 

   

Avtonomija mladih, 

skrb za mlade z manj 

priloţnostmi v druţbi, 

prostovoljstvo, 

solidarnost in 

medgeneracijsko 

sodelovanje mladih.    

Cilj je čim bolj pestra 

ponudba za mlade, 

zanimive aktivnosti, 

široka vključenost na 

strani mentorjev. 

Rezultat so 

zadovoljni udeleţenci 

aktivnosti.    

Marec - 

oktober 

2015    

Mladi, ki 

posedujejo 

posebna znanja in 

imajo veselje ta 

znanja predajati 

mladini in 

otrokom, EVS 

prostovoljci (na 

področjih, ki so 

jim blizu).    

40    

Izvajanje servisne dejavnosti (obdrţati vodilno vlogo na 

področju koordinacije informiranja mladih, avdio servisa video 

servisa - produkcija post produkcija).    

150 

   

Neformalno učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih    

Cilj in rezultat je 

korektna servisna 

dejavnost na vseh 

področjih.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Mladi, ki jih 

zanima delo s 

tehniko.    

10    

Avdio snemalna dejavnost (podpora lokalnim umetnikom pri 

njihovi podjetniški poti). Uveljavitev avdio studia v KRMC tudi 

na trgu.  Z marcem bomo na delovno mesto Oblikovalec zvoka 

in video opreme zaposlili novega sodelavca Roka Kugoniča, ki 

se bo poleg dela na prireditvah primarno ukvarjal z dejavnostjo 

20 

   

Dostop mladih do 

kulturnih dobrin in 

spodbujanje 

ustvarjalnosti ter 

inovativnosti mladih    

Cilj je pridobitev 

kompetentnega vodje 

snemalnega studia. 

Rezultat je lastna 

produkcija vseh avdio 

Skozi vso 

leto 2015.    
Mladi glasbeniki.    20    



 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

avdio studia. posnetkov zase, vsaj 

10 avdio posnetkov 

lokalnih mladih 

skupin glasbenikov.    

Povezovalna dejavnost (ohranjanje vloge koordinatorja 

prireditev na mladinskem področju, aktivna pomoč mladinskim 

organizacijam pri njihovem delovanju, skupni mladinski 

projekti). NPM 6.2.2 CILJ Spodbujanje ustanavljanja in razvoja 

organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij 

mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane 

mladine.    

10 

   

Avtonomija mladih, 

sodelovanje mladih 

pri upravljanju javnih 

zadev v druţbi.    

Cilj je ohranitev 

vloge povezovalne 

organizacije, pomoč 

lokalnim 

organizacijam z 

namenom izboljšanja 

kvalitete ţivljenja 

mladih. Rezultat so 

skupni projekti.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Prostovoljci MC 

Velenje, mladi, ki 

so v organizacijah 

aktivni in 

odločevalci v teh 

organizacijah.    

5    

Medgeneracijsko delovanje (po svojih močeh bomo s svojimi 

izkušnjami, tehniko ... pomagali drugim lokalnim 

organizacijam pri njihovem programu, povezovalna dejavnost, 

prostovoljstvo).    

10 

   

Prostovoljstvo, 

solidarnost in 

medgeneracijsko 

sodelovanje mladih.    

Cilj je korektno 

sodelovanje z 

organizacijami iz 

lokalnega okolja, ki 

ne delujejo na 

mladinskem 

področju, da se mladi 

aktivno vključijo tudi 

na področja "resne, 

popularne" kulture, 

izobraţevanja. 

Rezultat je 

medgeneracijsko 

sodelovanje.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Prostovoljci MC 

Velenje.    
20    

Sodelovanje na različnih nacionalnih projektih in programih 

(Festival prostovoljstva, Trţnica prostovoljstva, Igraj se z 

mano, izobraţevanja, aktivnosti drugih organizacij ...).    

5    

Skrb za mlade z manj 

priloţnostmi v druţbi, 

prostovoljstvo, 

Cilj je aktivna 

udeleţba predvsem 

mladih z manj 

April - 

december 

2015    

Aktivni mladi, 

vključeni v 

Središče mladih in 

20    



 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

solidarnost in 

medgeneracijsko 

sodelovanje mladih.    

priloţnostmi na 

dogodkih zunaj 

Velenja, širjenje 

obzorij. Rezultat je 

udeleţba na vsaj 5 

nacionalnih 

dogodkih.    

otrok, prostovoljci 

MC Velenje, EVS 

prostovoljci.    

Prostovoljstvo (trend prostovoljcev MC Velenje se obrača v 

druţbeno koristno delovanje, ozaveščanje mladih, kar 

podpiramo, priključitev javno koristnih delavcev tem 

aktivnostim). V letu 2015 bomo na področju promocije 

prostovoljstva ţe četrtič zapored izvedli projekt (izbor in 

prireditev ob razglasitvi) Naj prostovoljec v MOV. NPM 6.2.5 

CILJ: Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.    

10 

   

Prostovoljstvo, 

solidarnost in 

medgeneracijsko 

sodelovanje mladih, 

skrb za mlade z manj 

priloţnostmi v druţbi. 

   

Cilj je promocija 

prostovoljstva, 

vključitev čim več 

mladih, sodelovanje s 

partnerji, 

medvrstniški dialog, 

vključevanje mladih z 

manj priloţnostmi. 

Rezultat so druţbeno 

koristne akcije v 

organizaciji mladih.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Prostovoljci MC 

Velenje in 

partnerskih 

organizacij (ŠCV, 

ŠŠK).    

25    

Program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 

(sledenje strategiji po področjih, na katerih delujemo, pomoč 

mladim, ki se individualno ali organizirano prijavljajo na te 

razpise).    

10 

   

Avtonomija mladih, 

sodelovanje mladih 

pri upravljanju javnih 

zadev v druţbi, 

dostop mladih do 

kulturnih dobrin in 

spodbujanje 

ustvarjalnosti ter 

inovativnosti mladih. 

   

Cilj je, da strategija 

upošteva kar se da 

veliko predlogov, idej 

s strani mladih, 

predvsem vključenost 

neorganizirane 

mladine in mladih z 

manj priloţnostmi, 

dokument, ki ga 

mladi z veseljem in 

ponosom vzamejo za 

svojega. Rezultat so 

Januar - 

junij in 

september - 

december 

2015    

Mladi iz lokalnega 

okolja (šolska, 

organizirana in 

neorganizirana 

mladina). 

Vključevanje 

mladih z manj 

priloţnostmi.    

20    



 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

aktivnosti na 

področju prijave na 

razpis in izvedbe 

projektov.    

Zaposljivost (zaposlitveni kotički v okviru Središča mladih in 

otrok, pomoč pri pisanju prošenj za delo, CV-jev, izpostavljanju 

osebnih kompetenc, ki se jih mladi niti ne zavedajo, pomoč pri 

iskanju ponudb za delo, izvajanje programa javna dela - v letu 

2015 odobreni 4 javni delavci na različnih programih). NPM 

6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj 

priloţnostmi    

10 

   

Dostop mladih do 

trga delovne sile in 

razvoj podjetnosti 

mladih, neformalno 

učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih.    

Cilj je vključitev čim 

večjega števila 

mladih z manj 

priloţnostmi, večanje 

kompetenc mladih in 

zaposlitvenih 

moţnosti. Rezultat je 

dvig zaposljivosti 

med mladimi.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Obiskovalci 

Središča mladih in 

otrok, predvsem 

mladi z manj 

priloţnostmi.    

30    

Aktivnosti na področju alternativne kulture (cikli klubskih 

večerov, koncertni cikel, posebni kulturni dogodki - jamm 

session, performansi ...).    

 

eMCe plac - mladinski kulturni klub, ki se upravlja v 

sodelovanju Mladinskega centra Velenje, Šaleškega 

študentskega kluba in Zavoda eMCe plac. Partnerji bomo v 

klubu tudi večinsko pripravljali program v sodelovanju z 

mladimi, organiziranimi v različna društva, ter tudi 

neorganizirano mladino, ki ima ideje in interes za pripravo 

dogodkov. 

Klub bomo tudi v letu 2015 urejali skupaj z lokalno mladino, ki 

so klub vzeli za svojega, se v njemu dobro počutijo in z 

veseljem aktivno pripomorejo k njegovi podobi.  

 

V klubu deluje tudi galerija, v kateri bomo še naprej mesečno 

na ogled postavljali različne razstave domačih in gostujočih 

50 

   

Avtonomija mladih, 

dostop mladih do 

kulturnih dobrin in 

spodbujanje 

ustvarjalnosti ter 

inovativnosti mladih. 

   

Cilj je vključitev čim 

več mladih k 

aktivnostim, 

zadostitev potreb 

mladih po kulturi, 

širjenje kulturnih 

obzorij mladih, 

kvalitetni dogodki. 

Rezultat je kvaliteten 

koncertni cikel, 

klubski večeri v 

organizaciji mladih.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Mladi, ki jih 

zanima 

alternativna 

kultura.    

50    



 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

avtorjev. 

Aktivnosti na področju umetniškega ustvarjanja (galerijski 

cikel, Pekarna - razstave lokalnih in drugih mladih umetnikov). 

   

20 

   

Avtonomija mladih, 

dostop mladih do 

kulturnih dobrin in 

spodbujanje 

ustvarjalnosti ter 

inovativnosti mladih. 

   

Cilj je vključitev čim 

večjega števila 

mladih umetnikov 

(širok nabor). 

Rezultat kvalitetne, 

alternativne 

umetniške vsebine, z 

druţbeno kritično 

noto.    

Skozi vso 

leto 2015.    
Mladi umetniki.    30    

Zasledovanje ciljev iz nacionalnega programa za mladino (3.2.1 

CILJ: Olajšati mladim začetek delovne kariere, 3.2.2 CILJ: 

Izboljšanje kakovosti zaposlitev, 3.2.3 CILJ: Omogočiti laţje 

usklajevanje poklicnega ter zasebnega in druţinskega ţivljenja 

). Gre za to, da smo uspeli zaradi povečanega obsega dela v MC 

Velenje (Hiša bendov, Pekarna, Avdio studio, kulturna 

produkcija in postprodukcija ...) po več let trajajočih 

pogajanjih, pridobiti sredstev iz občinskega proračuna za 

zaposlitev dveh mladih oseb v MC Velenje (kulturno področje 

in neformalno izobraţevanje).    

1    

Dostop mladih do 

trga delovne sile in 

razvoj podjetnosti 

mladih.    

Cilj je zaposlitev 

dveh mladih oseb. 

Rezultat je bolj 

kakovostno delo na 

področju mladinskega 

sektorja.    

Februar - 

december 

2015    

Dve mladi osebi z 

specifičnim 

znanjem.    

2    

Sodelovanje pri projektu UNICEF-ove Varne točke (vse 

programske enote). NPM 5.2.2 CILJ: Preprečevanje kajenja in 

prvih poskusov kajenja, tvegane in škodljive rabe alkohola in 

prepovedanih drog, zagotavljanje zdrave in varne zabave 

mladih ter obvladovanje nasilja, povezanega s športom, in 

vandalizma.    

1    

Skrb za mlade z manj 

priloţnostmi v druţbi. 

   

Cilj je zmanjšanje 

medvrstniškega 

nasilja med mladimi. 

Rezultat je ničelna 

toleranca do 

medvrstniškega 

nasilja med mladimi. 

   

Skozi vso 

leto 2015.    

Mladi, 

izpostavljeni 

medvrstniškemu 

nasilju.    

5    

MOJ KLUB (dnevni center, namenjen osebam s teţavami v 

duševnem zdravju, ki so zaključili hospitalizacijo in se ponovno 
50  

Skrb za mlade z manj 

priloţnostmi v druţbi, 

Cilj je vključitev vseh 

mladih, ki so v ciljni 

Skozi vso 

leto 2015.    

Mladi s teţavami 

v duševnem 
10    



 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

vključujejo v druţbo).  

Zaradi velike potrebe in s tem tudi pomembnosti obstoja 

dnevnega centra v lokalnem okolju, bomo z njim nadaljevali 

tudi v prihodnje. Program bomo dopolnjevali, razvijali, 

prilagajali in ga spreminjali glede na potrebe skupine. Plan za 

naprej je tudi, da bi se osebe vključile v kulturne aktivnosti v 

lokalnem okolju. Pomeni, da bi si skupaj ogledali razstave, 

gledališke in kino predstave, obiskali glasbene koncerte in 

prireditve. Na ta način bi osveščali in informirali tudi širšo 

skupnost ter prispevali k zmanjševanju diskriminacije. Prav 

tako se ţelimo povezati in vzpostaviti sodelovanje s 

psihiatrično bolnico Vojnik. 

NPM 5.2.4 CILJ: Krepitev pozitivnega duševnega zdravja med 

mladimi in zmanjševanje umrljivosti zaradi samomora med 

mladimi. 6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj 

priloţnostmi    

zdrav način ţivljenja 

in preprečevanje 

različnih oblik 

odvisnosti mladih.    

skupini. Rezultat je 

kvalitetnejše ţivljenje 

oseb s teţavami v 

duševnem zdravju.    

zdravju.    

Javno dostopne točke do interneta (brezplačen WiFi v 

seminarskih prostorih, Mladinskem hotelu, Kunigundi RMC, 

kulturni klub, fiksne javno dostopne točke + računalnik - 

Kunigunda RMC - 6 računalnikov, Središče mladih in otrok - 1 

računalnik).    

1    

Skrb za mlade z manj 

priloţnostmi v druţbi. 

   

Cilj je splošna 

dostopnost mladim 

do svetovnega spleta, 

širjene socialne 

mreţe. Rezultat je 

zasedenost, uporaba 

dostpnih točk.    

Skozi vso 

leto 2015.    

Mladi, ki imajo 

omejen dostop do 

svetovnega spleta 

in računalnika na 

splošno.    
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Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  
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Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

Poletne počitnice v SREDIŠČU MLADIH IN OTROK 

Po temeljitem razmisleku smo se odločili, da bodo imeli mladi 

moţnost, letošnje poletne počitnice preţivljati na trenutni 

lokaciji Središča mladih in otrok, saj ta ponuja veliko različnih 

moţnosti  za preţivljanje prostega časa. V središču mladih in 

otrok imamo na voljo tako notranje, kot tudi zunanje prostore. 

Notranji prostori so lepo opremljeni z različnimi športnimi 

pripomočki (namizni tenis, ročni nogomet, biljard, pikado, x – 

box), katere lahko koristimo ves čas, še posebej takrat, ko nam 

vreme ni najbolj naklonjeno. Prav tako si lahko mladi krajšajo 

čas s številnimi drugimi druţabnimi igrami. Ob lepem vremenu 

pa lahko preţivljamo čas zunaj na sveţem zraku (atrij 

Mladinskega centra), kjer lahko igramo različne športne in 

druţabne igre (balinčki, badminton, frizbi, Ristanc, Zemljo 

krast, itn.), na voljo pa imamo tudi igrišče osnovne šole Livada, 

kjer lahko igramo različne športne igre, kot so nogomet, 

košarka, rokomet, boj med dvema ognjema itd. Poleg športnih 

aktivnosti bodo dnevno na voljo tudi različne ustvarjalne 

delavnice. Sama lokacija je tudi dobro izhodišče za različne 

pohode in izlete v bliţnjo okolico, da se malo razgibamo in 

nadihamo sveţega zraka. Mladina, ki ţe obiskuje naš center 

stanuje v neposredni bliţini in prav zaradi tega je ta lokacija 

ugodnejša in primernejša. Programa Poletje na Kotalkališču 

tako predvidoma ne bomo izvajali, oziroma bomo aktivnosti 

izvajali na »domačem terenu«.    
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Skrb za mlade z manj 

priloţnostmi v druţbi. 

  

Mladim ponuditi 

kvalitetne vsebine 

med poletjem. 

Poletje 

2015. 

Otroci in mladi 

(predvsem z manj 

priloţnostmi). 

20 
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Sklop filmskih projekcij mladinskega filma v letnem kinu ob 

Škalskem jezeru bomo verjetno reorganizirali, saj je bil obisk 

slab. Razmišljamo, da bi sklop izpeljali v bolj zgoščeni obliki, 

da bi v enem tednu predvajali tudi po več filmov na dan. Ţanre 

in konkretne filme bomo določili v sodelovanju z lokalnimi 

študenti AGRFT in podobnih smeri. 

5 

Dostop mladih do 

kulturnih dobrin in 

spodbujanje 

ustvarjalnosti ter 

inovativnosti mladih 

Boljša obiskanost. 
Junij, julij 

2015. 

Mladi iz lokalnega 

okolja. 
10 

OTROŠKO - MLADINSKI POČITNIŠKI TABOR 

V prejšnjem letu se je indijanski tabor izkazal za otrokom 

potrebnega, kvalitetnega in zelo dobro obiskanega, zato se bo 

izvedel in nadaljeval svojo zgodbo tudi v tem letu.   

Otroško‐mladinski  projektni  tabor INDIKAMP  MC  

VELENJE  2015, se bo odvijal v času poletnih počitnic,  s  

tematiko  preţivetja  in  uţivanja  lepot  v  naravi.  Potekal bo  

v Letnem kinu ob Škalskem jezeru od 6.7. do 10.7. Sama 

izvedba in organizacija dogodka bo potekala ob pomoči MC  

prostovoljcev  in  v  sodelovanju  z  društvi (Lokostrelski  klub  

Sokol,  Konjeniški  klub Velenje, Ribiška  

druţina Velenje, Klub  vodnih  športov Velenje, Ribiški  

dom Velenje, itn.). Ţelimo si, da bi se tabora udeleţili otroci 

in mladi po srcu  vseh  generacij,  saj  pripravljamo  zanimiv  

teden  ţivljenja  z  naravo.  V  postavljenem  taboru  

z indijanskim šotorom, ognjiščem in »totemom«, bomo ob spre

mljavi bobnov meditirali in spoznavali zdravilne moči narave.    

Izvajali delo z naravnimi materiali, lovili ribe, streljali z  

loki, jezdili konje in še mnogo drugega. 

 

Skrb za mlade z manj 

priloţnostmi v druţbi. 

  

Dobro počutje otrok, 

zanimive vsebine. 

6. - 10.7. 

2015 

Otroci iz 

lokalnega okolja 

(predvsem z manj 

priloţnostmi), 

mladi (mentorji), 

ki so kreativni in 

radi delajo z 

otroci. 
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KUNIGUNDA, REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER 

V letu 2015 bo ekipa KRMC dejavna na naslednjih aktivnostih, 

ki jih bomo pripravili oz. bomo pri njih sodelovali kot 

podporniki projektov: 

- Maturantski plesi (Velenje, Slovenj Gradec). Predvajanje 

dogajanja v ţivo na veliko platno, 

- Koncerti (Dan ţena …). Predvajanje dogajanja v ţivo na 

veliko platno, 

- Sodelovanje pri projektu ples ob vodi (izdelava filma plesne 

produkcije), 

- Snemanje predstave in izdelava dokumentarnega posnetka, 

produkcije gledališča Velenje 2015, 

- Snemanje in izdelava dokumentarnega posnetka , produkcije 

Lutkovnega gledališča Velenje (Svinjski pastir in Bikec 

Ferdinand), 

- Snemanje in izdelava dokumentarnega posnetka 'Borci 

pripovedujejo', v sodelovanju z Muzejem Velenje, Knjiţnico 

Velenje in OZZB NOB (serija pogovornih večerov z arhivskimi 

posnetki in izdelava zaključnega videa zanimivih posnetkov iz 

vseh večerov), 

- Sodelovanje pri projektu BMKD (gledališka predstava z 

30 

Avtonomija mladih, 

neformalno učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih. 

Korektno izpeljan 

celoletni plan. 

Skozi vso 

leto 2015 
Partnerji. 10 



 

 

Opis aktivnosti  
Število 

dogodkov 
Področje (po ZJIMS)  Cilji in rezultati  

Datum ali  

obdobje 

izvajanja  

Opis  

ciljne skupine  

Št. aktivnih  

mladih 

udeleţencev  

filmskimi vloţki v produkciji KRMC), 

- Snemanje finala natečaj Botečaj, 

- Izdelava zgoščenke zmagovalcu natečaja Botečaj, 

- Produkcija videospota zmagovalcu natečaja Botečaj, 

- Izdelava zgoščenke zmagovalcu Beatbox battle 2015,  

- Izdelava videospota zmagovalcu Beatbox battle 2015,  

- Aţurira objavljanje na LED prikazovalnik na Rdeči dvorani, 

- Festival mladih kultur Kunigunda 2015, 

- Pikin festival (organizacija, izdelava dnevnih filmčkov, 

izdelava Pikinih darilc - video, kako izdelati izdelek ...), 

- Dnevi mladih in kulture (strim na gradu ...), 

- Park s5 dogaja (posoja opreme, filmski večeri ...), 

- Avdio studio, 

- KRMC delo za trţno dejavnost (KRMC fotokopirnica, 

digitalizacija, tiskanje CD in DVD-jev ...), 

- Trţno: izdelava promocijskega spota za podjetje STROJ d.d., 

Radlje ob Dravi, 
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- Projekcije za trţno dejavnost (Rdeča dvorana, Celjski sejem 

...), 

- Filmske projekcije v letnem kinu ob Škalskem jezeru, 

- Produkcija videospota Mrigo - Lahk bi, 

- Sklop multimedijskih delavnic, ki jih bomo delali v 

sodelovanju s ŠCV (priznanje obveznih izbirnih vsebin za 

dijake): delavnice snemanja, montaţe, fotografije, oblikovanja 

... 

- Aktivnosti na področju grafičnega oblikovanja, priprave za 

tisk, za naše in partnerske dogodke, ter na trgu. Zaradi velike 

količine dela na tem področju smo uspeli pridobiti soglasje za 

dodatno zaposlitev, Jure Sirše se nam bo na mestu tehničnega 

koordinatorja pridruţil z mesecem marcem. 

Sound Arson, Musixperiment, Park S5 dogaja … Aktivno 

sodelovanje pri mini festivalih in projektih posebnega 

kulturnega pomena, tako s programskega, kot s finančnega in 

izvedbenega vidika. 

10 

Dostop mladih do 

kulturnih dobrin in 

spodbujanje 

ustvarjalnosti ter 

inovativnosti mladih, 

neformalno učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih 

Mladim pomagati pri 

njihovem kreativnem 

umetniškem 

udejstvovanju. 

Skozi vso 

leto 2015. 

Mladi iz lokalnega 

okolja. 
30 
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IZVAJANJE PROGRAMA SPLOŠNO KORISTNO DELO in 

HUMANITARNO DELO ZA MLADOLETNE.  

Javno koristno delo poteka v sodelovanju organizacij s 

koristnikom programa, ki je določen preko ukrepa sodišča, na 

podlagi javnih pooblastil, v zadolţitvi centra za socialno delo 

Velenje in izvedbeni funkciji Mladinskega centra Velenje. V 

letu 2015 bomo program realizirali v obliki mentorstva za 

kliente, ki sodelujejo oziroma pomagajo, kot skupna pomoč pri 

organizaciji prireditev in laţjih pomoţnih del.  

10 

Neformalno učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih, dostop 

mladih do trga 

delovne sile in razvoj 

podjetnosti mladih. 

Pomoč predvsem 

socialno ogroţenim, 

splošno koristno delo. 

Skozi vso 

leto 2015.   

Koristniki 

programa javno-

koristnih del, 

prostovoljci MC 

Velenje. 

5 

Skrb za urejenost prostorov, s katerimi upravljamo (eMCe plac, 

Mladinski hotel, seminarski prostori, KRMC, stara pekarna, 

letni kino ob Škalskem jezeru, vodno mesto). V sodelovanju z 

mladimi bomo skrbeli za vzdrţevanje, kozmetične izboljšave 

ter program na omenjenih lokacijah. 

1 

Neformalno učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih, dostop 

mladih do kulturnih 

dobrin in spodbujanje 

ustvarjalnosti ter 

inovativnosti mladih. 

Urejeni, programsko 

izpopolnjeni prostori. 

Skozi vse 

leto 2015. 

Mladi iz lokalnega 

okolja. 
50 
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UDARNIK MC VELENJE 

UDARNIK MC Velenje je skupina PROSTOVOLJCEV, ki 

druţinam ali posameznikom v Velenju ali okolici brezplačno 

ponuja kakršnokoli pomoč na domu, okoli hiše, v gozdu 

(selitve, adaptacije stanovanj, košenja trave, čiščenja gozdov, 

urejanja okolice ...). Pomoč ponujamo tistim, ki si zaradi 

slabšega socialnega stanja ne morejo privoščiti dodatne pomoči, 

starejšim osebam in tistim, ki zaradi zdravstvenih omejitev dela 

ne zmorejo opraviti sami.  

Na pomoč priskočimo tudi raznim organizacijam,zavodom in 

društvom, ki delujejo v korist lokalne skupnosti. 

Skupina deluje od začetka leta 2015. 

30 

Neformalno učenje in 

usposabljanje ter 

večanje kompetenc 

mladih, skrb za mlade 

z manj priloţnostmi v 

druţbi, 

prostovoljstvo, 

solidarnost in 

medgeneracijsko 

sodelovanje mladih, 

sodelovanje mladih 

pri upravljanju javnih 

zadev v druţbi. 

Pomoč pomoči 

potrebnim. 

Skozi vse 

leto 2015. 

Mladi iz lokalnega 

okolja. 
10 

 

 

Število aktivnih mladih udeležencev: 953     

Delež mladih z manj priložnostmi: 100  

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DELA V MLADINSKEM HOTELU VELENJE ZA LETO 2015 

 

TEKOČE POSLOVANJE MLADINSKEGA HOTELA VELENJE IN TRŽENJE NASTANITEV 
 

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 2015 bomo aktivno nadaljevali s promocijo pomoči pri izvajanju 3 in 2-dnevnih paketov na temo energetike, ki sovpadajo z vsebinami interesnih dejavnosti 

izobraţevalnih programov srednjih šol (in tudi ostalih šol) na temo energetike. 

Prav tako bomo nadaljevali sodelovanje z izobraţevalnimi ustanovami in drugimi, ki se ukvarjajo s področjem neformalnega izobraţevanja (in so vključeni v programe 

Erasmus +), v smislu nudenja nastanitvenih kapacitet mladim sodelujočim, ki prihajajo v Velenje na izmenjavo. 

UČNA BAZA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 

V Mladinskem hotelu Velenje smo učna baza in nudimo dijakom in študentom turistične smeri izvajanje obvezne učne prakse.  

HQ-LIGHT 

V letu 2014 smo pričeli z uvajanjem sistema HQ-LIGHT, ki je zasnovan tako, da zagotavlja konstantno rast in napredek za Mladinski hotel Velenje. Gre za standarde 

kakovosti, ki so v veljavi v več kot 1000 mladinskih hotelih po svetu. Z izvajanje HQ-LIGHT bomo nadaljevali v letu  2015. 

Izvajanje programa je povezana z nizom dejavnosti v Mladinskem hotelu Velenje. Zaposleni smo pričeli delovati po načelih tega sistema vodenja kakovosti in tako 

postopoma izboljševali in nadgrajevali tako storitve kot ponudbo našega hotela. 

Sistem zahteva celostni pristop od začetne priprave dokumentacije do izvajanja. V letu 2015 imamo namen pridobitve certifikata. 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MLADINSKEGA HOTELA VELENJE 

V letu 2015 imamo v načrtu tudi osveţevanje sob Mladinskega hotela Velenje, kot je beljenje posameznih sob in poslikave ter ureditev male terase v atriju.  


