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UVOD 

Poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto 2014 

zajema poročila o dogajanju na posameznih področjih in doseţke. Poročilo 

se vsebinsko navezuje na dokument Program dela Mladinskega centra 

Velenje v letu 2014. 

Namen dokumenta je strnjen prikaz vsebin,  cilj pa je informiranje 

javnosti, še posebej članov Sveta zavoda.  

 



VELIKOST, ČLOVEŠKI VIRI IN REDNO DELOVANJE  

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 pri svojem delu 

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 (Središče mladih in otrok) - vodja Mitja Gregorič, 

- Kunigunda regionalni multimedijski center (KRMC) - vodja Dimitrij 

Amon, 

- Mladinski hotel - vodja Metka Rupreht, 

- prostovoljska dejavnost - vodja Melita Kovač, 

- mednarodna dejavnost - vodja Melita Kovač, 

- socialna dejavnost - vodja Ira Preininger, 

- servisna dejavnost (ozvočevanje) - vodja Aleksander Sašo Misja, 

- avdio studio - potreba po dodatni zaposlitvi, 

- tehnični koordinator (grafično oblikovanje) - potreba po dodatni 

zaposlitvi. 

 

Na tedenskih delovnih sestankih (TDP) se projekti in programi predstavijo, 

potrjujejo, dopolnijo, 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. Ţe tukaj 

mlade vključujemo (saj so ideje za projekt njihove), sicer na sestanke 

navadno niso vabljeni, prisotni so predvsem zaposleni. Z mladimi se 

sestanki izvajajo individualno, tudi zato, da so bolj sproščeni in kreativni 

(da ne dobijo občutka, da jih omejujemo). 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 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. 

 

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

vse 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 in kompetence. 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 

Zaposleni se vloge mladih zavedamo, ves čas jih aktivno priključujemo k 

načrtovanju in izvedbi programa s ciljem, da mladi pridobijo čim več 

kompetenc za nadaljnje ţivljenje. Opaţamo, da mladi največ pomoči in 

konzultacij potrebujejo pri tehničnih zadevah projektov (pravočasnost, 

zakonske ovire in zahteve ...). S tem mislimo na aktivnosti pri projektih, ki 

so nekako naporne, vendar za izvedbo projekta potrebne (obrazci, 

dovoljenja ...). Tako se mladi učijo kako celovito pristopati k projektom. 

Nacionalni program za mladino (NPM) 2.2.1 CILJ: Izboljšanje 

kompetenčne opremljenosti mladih. 

Letni program dela MC Velenje usklajujemo zaposleni. Končni predlog 

programa se posreduje na Svet zavoda Osnutke programa pa zaposleni 

predhodno tekom preteklega leta, črpamo od aktivnih mladih.. Veliko je 

tudi projektov (npr. Središče mladih in otrok, 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 programskega 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. Nimamo teţav, če 

mladi zaradi pomanjkanja lastnega zanimanja projekt popolnoma 

preoblikujejo, saj je pomembno, da se ukvarjajo s stvarmi, ki jih zanimajo. 

 

Tesno sodelujemo z mnogimi lokalnimi mladinskimi organizacijami. 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 

Središča mladih in otrok, 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, 

da so pomembni, s čimer jim raste tudi samozavest. Posebno pozornost 

namenjamo mladim z manj priloţnostmi. 

 

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 MC 

Velenje, ki jih pri nadaljnjem delu usmerja in jim pomaga. 

 

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 Središča mladih in otrok imajo obiskovalci moţnost podajanja 

svojih idej, pripomb anonimno v "nabiralnik", predloge sprotno 

pregledujemo in upoštevamo. S tem ţelimo ponudi moţnost sooblikovanja 

programa tudi tistim, ki se ne ţelijo osebno izpostavljati. 

 

Mladi so pomemben člen pri snovanju programa našega največjega 

projekta, festivala mladih kultur Kunigunda, vabljeni so na vse sestanke, 

kjer aktivno sodelujejo pri izboru in kasneje pri izpeljavi programa 

festivala. Prevzemajo tudi vloge vodij posameznih projektov. 

 

Lokalni program razvoja delovanja mladih (Strategija mladih): sledenje 

strategiji in s tem potrebam in ţeljam mladih. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje 

kompetenčne opremljenosti mladih. 

 

PROSTORI MLADINSKEGA CENTRA VELENJE 

Zap. št. Prostor  Kvadratura  
Lastniki / najemniki / 

drugo  

1. 
Pisarna Mladinskega centra 

Velenje    
145    Najemniki  

2. Seminarski prostori    406    Najemniki  

3. Kunigunda - regionalni 150    Najemniki  

Zap. št. Prostor  Kvadratura  
Lastniki / najemniki / 

drugo  

multimedijski center    

4. Mladinski hotel    1048    Najemniki  

5. Letni kino ob Škalskem jezeru    1000    Drugo  

6. Pekarna v Starem Velenju    1200    Drugo  

7. Hiša bendov    110    Drugo  

8. Klub eMCe plac 250 Najemniki 

 

 

Urnik delovanja mladinskega centra 

 

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.  

 

Informiranje in svetovanje za mlade ter podpora drugim programom v 

mladinskem sektorju v lokalnem okolju v letu 2014 (servisne storitve in 

podporne dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne, svetovalne ali 

finančne narave).  

V Velenju imamo dobro razvit mladinski sektor, veliko aktivnih 

mladinskih organizacij na različnih področjih. Najbolj pozitivna stvar po 

našem mnenju pa je, da te organizacije med sabo lepo sodelujejo, si 

pomagajo, soorganizirajo aktivnosti. Tako se v našem okolju veliko stvari 

izvaja v soorganizaciji, saj delujemo po principu, "skupaj smo močnejši". 

Aktivnosti imajo s tem večji doseg, predvsem pa prihaja do povezovanja 



med mladimi, mladi spoznavajo različne organizacije in njihovo delovanje, 

učijo se sodelovanja za dosego skupnega cilja, mladi aktivno sodelujejo in 

širijo svojo socialno mreţo. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne 

opremljenosti mladih. 

 

Zaradi dobre mladinske organiziranosti v Velenju in ob odlični podpori 

lokalne skupnosti lahko tudi sami neorganiziranim mladim in 

organizacijam za izvedbo dogodkov ponujamo lepo infrastrukturo (Letni 

kino ob Škalskem jezeru, Pekarna, KRMC, seminarski prostori MC 

Velenje, Hiša bendov). Pri izvedbi aktivnosti nudimo vso potrebno pomoč. 

 

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

multimedijska podpora) - art predelava starega pohištva (dva dogodka). 

 

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 (izpeljava dogodkov 

po njihovih idejah, organizacijsko, tehnično, razpisi, sodelovanja ...). 

Nacionalni program za mladino (NPM) 6.2.2 CILJ Spodbujanje 

ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja 

ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja 

neorganizirane mladine.  

 

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 izšel konec marca 2014. Natisnili smo 2000 

izvodov v slovenskem in 2000 izvodov v angleškem jeziku. Predvideno je 

razpošiljanje po raznih slovenskih in tujih turističnih organizacijah ter 

namestitvenih obratih. Vodiče delimo svojim gostom v Mladinskem 

hotelu, gostom na koncertih, dostopen je na TIC-u. 

 

Izvajanje avdio servisa za ostale organizatorje v MOV (tehnično in 

kadrovsko pokrivamo večino prireditev v MOV, v letu 2014 133).  

Avdio sluţba MC Velenje je v letu 2014 delovala na 133-ih prireditvah za 

13 organizatorjev. Bile so tudi dodatne prireditve, kjer smo opremo samo 

posojali, saj poskušamo tudi na področju avdio sluţbe delovati druţbeno 

koristno za dogodke v javnem interesu. Pri dobri tretjini zabeleţenih 

prireditev je bil organizator dogodka MC Velenje, na še nekaterih smo 

delovali kot soorganizator oziroma partner.  

 

Izvajanje lučnega servisa zase in za partnerje v MOV. V začetku leta 2014 

smo dobili nov, moderen in kvaliteten lučni park. Po tehničnih teţavah 

imamo sedaj v klubu moderni lučni park, ki nudi vse moţnosti za 

kvalitetno izpeljavo prireditev. Kot lučkarja v klubu in tudi na terenu 

delujeta dva mlada, ki smo ju za ta namen tudi sami neformalno izobrazili. 

Konec leta 2014 smo kupili tudi moderno lučkarsko komandno mizo. NPM 

2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih. 

 

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, 

sodelovanje v rezervacijskih sistemih, skrb za goste ...). Na spletnih 

forumih dobivamo dobre ocene s strani gostov, na kar smo zelo ponosni, 

saj je tovrstna informacija vedno bolj pomembna za potencialne goste. 

 

Urejanje in upravljanje nastanitvenih zmoţnosti za dijake in študente 

(stalno po zmoţnostih urejamo nova stanovanja, odpravljamo napake, 

skrbimo za dobro počutje gostov, jih vključujemo v delovanje Središča 

mladih in otrok).  



 

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 Središču mladih in otrok, predvsem z 

mladimi z manj priloţnostmi, dogodki ob različnih svetovnih in 

mednarodnih dnevih - dan ţena, svetovni dan objema, svetovni dan športa, 

svetovni dan prostovoljstva ...).  

 

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. Cilj je, da bi se dijaki zavedali, da 

tudi prostovoljstvo šteje in da tovrstno delo pomembno vpliva k njihovemu 

nadaljnjemu razvoju predvsem na področju pridobivanja pomembnih 

ţivljenjskih kompetenc. 

 

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

glede zasedenosti, popravil, teţav ...  

 

V letu 2014, smo skupaj z ŠCV in MOV pristopili k dodatni ureditvi 

dvorane Gaudeamus, ki se nahaja v neposredni bliţini Kunigunde 

regionalnega multimedijskega centra. Dvorana, ki je  v lasti ŠCV, je na 

pobudo MC Velenje postala nadomestna lokacija za Malo dvorano Doma 

kultur, kjer se je izvajala predvsem plesna ljubiteljska dejavnost. MOV je 

zagotovila dodatna sredstva, ki smo ji preko MC Velenje namenili za 

nakup opreme (stoli, mize, omare) ter v dvorano namestili ogledala, ki so 

ključnega pomena za izvajanje plesne dejavnosti. MC Velenje je tudi 

prevzel skrbništvo in usklajevanje uporabe dvorane, ter skrbi za 

koordinacijo med društvi in ŠCV. 

 

Naši prostovoljci s Šolskim centrom Velenje sodelujejo tudi na področju 

trajnostnega razvoja na področju ekologije, se udeleţujejo različnih 

ekoloških akcij (čiščenje okolice objektov, reke Pake, delavnice z ekološko 

tematiko, recikliranje, čistilna akcija Indi camp ...). 

 

Prostovoljci MC Velenje so v letu 2014 opravili 154 ur prostovoljnega dela 

na svojih akcijah. 

 

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). 

 

Področje informiranja za mlade: s Šolskim centrom Velenje sodelujemo na 

področju informiranja mladih, sprotno jih interaktivno obveščamo o 

lastnem programu in programu partnerjev, ki se mladih tiče. O aktivnostih 

Središča mladih in otrok obveščamo tudi osnovnošolce (info table in 

plakatna mesta na nekaterih osnovnih šolah v Velenju). Aktivnosti mislimo 

razširiti (povečati bazo šol, kjer mlade obveščamo o relevantnih 

informacijah).  

 

Tudi v letu 2014 je bilo v lokalnem okolju zaradi medsebojnega 

sodelovanja s strani mladih ustanovljeno novo kulturno društvo Ţelezni 

aktivizem, ki deluje na področju organizacije prireditev. Mladim, 

organiziranim v teh društvih, ponujamo vso podporo pri njihovem 

ustvarjanju ter z njimi sodelujemo pri koncertnem ciklu. NPM 6.2.2 CILJ 

Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, 

razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja 

neorganizirane mladine.  

 

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 2014 na različnih področjih pomagali 

preko 15 organizacijam. Vse organizacije, ki delujejo v javnem interesu 

imajo za svoje aktivnosti brezplačno na voljo tudi vse naše prostore, k 

njihovem delu se priključujejo "naši" prostovoljci.  

Tesno sodelujemo tudi z Mladinskim svetom Velenje, medsebojno 



sodelujemo pri projektih organizacij članic MSV, s tem poskušamo 

prispevati k razvoju organizacij v mladinskem sektorju ter delovati 

povezovalno. NPM 6.2.2 CILJ Spodbujanje ustanavljanja in razvoja 

organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega 

sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine, 6.2.5 CILJ: 

Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.  

 

V letu 2014 smo pri nas gostili 5 EVS prostovoljcev, ki so bili najbolj 

dejavni v Središču mladih in otrok 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. EVS 

prostovoljci so na voljo mladim, ki jih EVS sluţba v tujini zanima 

(deljenje izkušenj). NPM 6.2.3 CILJ: Spodbujanje vključevanja v 

mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter 

njihova krepitev. 

 

Pri nas je bila v program Usposabljanje na delovnem mestu (Zavod za 

zaposlovanje) vključena ena osebi (tri mesece). NPM 3.2.1 CILJ: Olajšati 

mladim začetek delovne kariere. 

 

Sodelovanje in pomoč Centru za vzgojo, izobraţevanje in usposabljanje 

Velenje (CVIU). Center se ukvarja z otroci in mladostniki s posebnimi 

potrebami. Sodelujemo pri Specialni olimpijadi, letos smo sredstva, zbrana 

na projektu prostovoljcev MC Velenje Pomagajmo pomagati, v celoti 

namenili njim kot pomoč pri delovanju in dvigu kvalitete dela z temi otroci 

in mladimi z manj priloţnostmi. 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. 

 

Sodelovanje z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine (MZPM Velenje): 

pomoč pri projektih (obdarovanje otrok - dedek mraz - pomoč pri zbiranju 

daril in logistiki) , skupnostno delo (Pikin festival, občinske prireditve). 

 

Stalno na področju kreativnosti mladih sodelujemo in soorganiziramo 

dogodke z mnogo, predvsem lokalnimi društvi. Največ sodelujemo z: 

Društvo Koncentrat, Duša, Ţelezni aktivizem, Nasedlega kita, Jupiter, 

COGO, Špil, Venera, Hokejski klub Velenje, Šaleški študentski klub, 

Bošnjaško mladinsko kulturno društvo, Srbsko društvo dr. Mladen 

Stojanovič, Romsko društvo Romano Vozo ... NPM 2.2.1 CILJ: 

Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih. NPM 6.2.2 CILJ 

Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, 

razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja 

neorganizirane mladine.  

 

Mladinski hotel 

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 

četrtem letu delovanja Mladinskega hotela Velenje s kapacitetami 58 

postelj zasedenost raste in je v letu 2014 dosegla 13%. Preseţek prihodkov 

nad odhodki, pridobljen iz trţne dejavnosti, kjer prednjači dejavnost 

Mladinskega hotela, se skladno z statutom javnega zavoda, nameni za 

izvajanje javne sluţbe (se nameni za program).  

 

Na voljo imamo tako skupna leţišča z 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 in 

skladiščni prostori, pisarna in sprejemni pult. 

Gostje so predvsem udeleţenci raznih izobraţevalnih, kulturnih ali 

športnih dogodkov, kot so gostovanje otrok diplomatov, modelarsko 

tekmovanje, 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 pri raznih dogodkih (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. Priloga Seminarski prostori in mladinski hotel - 

skupine. 

 

Mladinski hotel je vključen v različne rezervacijske sisteme (bookinonline, 

youth hosteling international, hostel world...). Smo člani Mreţe MaMa - 

sekcija hostli. 

 

V upravljanju imamo tudi dijaško - študentski dom z 94 posteljami, ki je 

dobro zaseden (96%), 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 imamo urejeno tudi nočno 

recepcijo. Samostojno opravljamo vsa hišniška opravila in popravila, ki jih 

ni malo.  

 

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. 

 

Še vedno nam zaradi tehničnih zahtev ni uspelo vključiti Mladinskega 

hotela v projekt kolesarski hotel (potrebna določena infrastruktura, kolesa 

za izposojo) in s tem razširili ponudbo za goste. Aktivnosti ne bomo 

opustili, saj bi s tem popestrili ponudbo mesta, ki je znano po dobrih 

moţnostih kolesarjenja, tako za rekreativce začetnike, kot za bolj zahtevne 

kolesarje. 

 

 

VEČDNEVNE AKTIVNOSTI S PODROČJA MLADINSKEGA 

DELA 

 

V letu 2014 smo sodelovali pri precej večdnevnih aktivnostih (aktivnosti 

so naštete v prilogi Seminarski prostori 2014 in Hostel skupine 2014). 

Izpostavili bi izobraţevalne dogodke lokalnih narodnostnih društev, 

izobraţevalno - kreativni projekt EVS prostovoljca Ugur-ja iz Turčije 

(fotografija, snemanje, animacije, multimedija ...). 

 

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, mladinski kulturni 

klub 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 

veliko ponudimo, cenijo tudi, da jim poleg osnovne aktivnosti ponujamo in 

organiziramo dodatne, prostočasne aktivnosti. 

 

Med lastnimi večdnevnimi aktivnostmi na področju mladinskega dela bi 

izpostavili tudi naš festival mladih kultur Kunigunda (9 dni), kjer mladi ţe 

na predpripravah "dihajo" za festival. Zaradi dobrega vzdušja v ekipi je 

interes za sodelovanje pri organizaciji in izvedbi s strani mladih zelo 

veliko. Tudi v 2014 smo organizirali dva delovna vikenda, v celoti 

posvečena festivalu, programskega in evalvacijskega.  

 

Mednarodni delovni tabor - Eksperimentalno gledališče se je v večini 10 

dni pripravljalo v naših seminarskih prostorih (11 mladih iz Slovenije, 

Srbije, Nizozemske, Poljske, Španije, Češke, Švice in Azerbajdţana) so 

snovali in vadili predstavo, izdelovali kostume in izvajali spremljevalne 

aktivnosti, ki so temeljile na medkulturnem dialogu.  

 



DNEVNI CENTER MOJ KLUB 

 

Meseca maja 2014 smo v Mladinskem centru Velenje otvorili dnevni 

center Moj Klub. Namenjen je osebam s teţavami v duševnem zdravju in 

tistim, ki se počutijo osamljene ter si ţelijo druţenja. V današnjem času je 

porast duševnih bolezni zelo velik, še posebej med mladimi. Osebe s šibko 

socialno mreţo po končani hospitalizaciji navadno še teţje naveţejo stik z 

drugimi in se ne vključujejo v aktivnosti, ki se dogajajo v okolju, zato se 

vrtijo v začaranem krogu. To pomeni, da se posledično zaradi osamljenosti 

in izključenosti iz druţbe, pogosteje vračajo na zdravljenje v bolnišnico. 

Ravno z namenom prispevanja k zmanjševanju teh dejavnikov smo začeli z 

organiziranimi dnevnimi aktivnostmi.  

Namen programa je kakovostnejše preţivljanje vsakdana, razvijanje 

sposobnosti, pomoč pri vzpostavljanju, vzdrţevanju in širjenju socialne 

mreţe, nudenje pomoči pri vključevanju v okolje, ter zmanjševanje 

socialne izključenosti. Na ta način si ţelimo, da duševna stiska ne bi bila 

tako velika in da bi jo posameznik laţje premagal ter povečal občutek 

koristnosti in veljave. 

Vključitev v dnevni center je prostovoljna in se opravi na ţeljo 

posameznika. Trajanje vključitve pa je odvisna od volje in pripravljenosti 

ter njegovega zdravstvenega in vsesplošnega počutja. Do konca tega leta je 

center obiskalo 15 oseb, redno pa je vsakodnevno vključenih okoli 8 oseb.  

Osebe so se lahko vključile v naslednje skupinske aktivnosti: 

 Ustvarjalne delavnice, 

 Izobraţevalne in interesne dejavnosti (glasbena delavnica, 

kulinarična delavnica, sprostitvene vaje, vodena meditacija, 

delavnice samopodobe), 

 Druţabne dejavnosti (druţabne in športne igre, telovadba, 

sprehodi), 

 Organizirano druţenje (različna praznovanja, izleti). 

 

Pri svojem delu sodelujemo se močno povezujemo in imamo evalvacije 

tudi z ostalimi institucijami. Osebam predstavi program in jih na ta način 

seznani tudi center za socialno delo, organizacija Šent ter inštitut Integra.  

 

Indijanski tabor Kokopelli:  

V času poletnih počitnic od 14.7. do 19.7. smo organizirali tedenski tabor 

za otroke in mladostnike iz Velenja in okolice. Izvedli smo veliko 

mentorsko vodenih aktivnosti, med drugim tudi: tečaj lokostrelstva, šolo 

izdelovanja glinenih posod, šolo voţnje s kanuji, glasbene-bobnarske 

delavnice, delavnice spoznavanja preţivetja v naravi, poučne aktivnosti 

(zgodovina ameriških domorodcev), ustvarjalno-kreativne delavnice, 

spoznavanje narave in okolice…                         

Udeleţba: 60 otrok dnevno  

Mladi, ki so nastopali v vlogi mentorjev pri aktivnostih, so otroke v 6 dneh 

celodnevnega druţenja v letnem kinu ob Škalskem jezeru učili veščin 

sinergije v naravi, osnov preţivetja v naravi, varovanja narave (zadnji dan 

tudi čistilna akcija), razvijali so kreativnost (delavnice, petje, bobnanje), 

vse v igrivem, indijanskem duhu. Projekt je bil v lokalnem okolju zelo 

dobro sprejet. 

 

Središče Mladih in Otrok MC Velenje (SMO MC Velenje) 

V naših seminarskih prostorih stalno (razen poleti, ko aktivnosti 

prestavimo na kotalkališče Velenje - poletje na kotalkališču in med 

izvedbo Indi campa ter festivala Kunigunda) od ponedeljka do četrtka 

popoldan potekajo aktivnosti v okviru Središča mladih in otrok (večdnevne 

delavnice, posebni kreativni in izobraţevalni projekti). 

 

Središče mladih in otrok MC Velenje je namenjeno otrokom, 

mladostnikom in njihovim staršem, ki si ţelijo kvalitetno, aktivno in 

zabavno preţiveti svoj prosti čas. Poudarek je na njihovem aktivnem 



udejstvovanju, druţenju ter sodelovanju na različnih področjih (druţbenih, 

socialnih, pedagoških in neformalnih). Izvajamo programe socialne 

preventive, svetovanja, informiranja, prostovoljnega in mladinskega dela 

na lokalni ravni.  

Od ponedeljka do četrtka med 14. in 18. uro so aktivnosti namenjene 

predvsem otrokom, starim do 15  let. V tem času izvajamo program učne 

pomoči in program prostočasnih dejavnosti. Kar pa je v tem letu tudi 

novost. Po 18. uri pa so prostori namenjeni mladim v starosti nad 15 let, 

predvsem za druţenje in aktivno preţivljanje prostega časa. Prav tako pa 

smo v tem letu vzpostavili dober odnos in sodelovanje s strokovno 

delavko, vodjo strokovnih sluţb osnovnih šol, gospo Dragico Kralj, s 

katero se povezujemo glede otrok, ki so napoteni k nam s strani šole.  

Skozi vse leto smo skrbeli za pestro in druţabno dogajanje. Največji 

poudarek smo namenili neformalnem učenju v obliki delavnic (športno 

rekreativne, sprostitvene, socialne, glasbene, ustvarjalne, kuharske, itn.), 

priloţnostno pa so se lahko udeleţili tudi raznih akcij, terenskih ekskurzij, 

izletov, večdnevnih taborov, tečajev in predavanj. Prav tako smo za otroke 

pripravili in organizirali različne aktivnosti in se trudili polepšati njihove 

dneve v času »kratkih« šolskih počitnic (zimske, jesenske, prednovoletne 

počitnice).   

Vodene aktivnosti so bile skozi ves čas usmerjene k višanju druţbenih, 

socialnih in kulturnih kompetenc odraščajočih  mladih ter njihovi 

socializaciji in vključevanju v druţbeno okolje. Mlade smo spremljali v 

njihovem procesu  odraščanja,  jim pomagali pri kariernem odločanju, 

reševanju dnevnih teţav in po potrebi usmerili v ustrezno strokovno 

oskrbo. 

Tudi v tem letu smo bili izvajalci  evropskega  programa Erasmus +, kar 

pomeni, da smo gostili prostovoljce  Evropske prostovoljne službe, s 

katerimi so se lahko mladi spoznali in druţili, ter v praksi izboljšali 

svoje znanje tujih jezikov ter spoznali zanimivosti drugih kultur. 

 

 Počitniški program POLETJE NA KOTALKALIŠČU 

 

V času poletnih počitnic (julija in avgusta), smo  organizirali in izvajali 

prostočasne aktivnosti na velenjskem Kotalkališču, kjer smo skrbeli za 

rekreativne-športne in ustvarjalne počitniške popoldneve otrok in 

mladine. 

 

 

Zbor naših večdnevnih aktivnosti v letu 2014: izobraţevalno kreativni 

projekt EVS prostovoljca Ugur-ja, počitniške aktivnosti za mlade (zimske 

in jesenske počitnice), aktivnosti Središča mladih in otrok, 

Eksperimentalno gledališče, Festival mladih kultur Kunigunda, Indijanski 

tabor Kokopelli, programski vikendi za festival Kunigunda.  

 

Omenjene aktivnosti se skladajo z Nacionalnim programom za mladino 

(NPM): 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih, 2.2.2 

CILJ: Povečanje mednarodne (študijske) mobilnosti mladih, 6.2.2 CILJ 

Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, 

razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja 

neorganizirane mladine, 6.2.5 CILJ: Spodbujanje prostovoljstva med 

mladimi, 6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj 

priloţnostmi.  

 

Izvajanje projektov v okviru programa Mladi v akciji in/ali Erasmus+ 

v letu 2014 

 

Zap. 

št. 
Naslov projekta  

Vrsta projekta 

(mladinska 

izmenjava, 

EVS, itd)  

Kraj 

izvedbe  
Sodelujoče drţave  

1. 
ACTIVE YOUTH II 

   
EVS    Velenje    

Turčija, Portugalska 

   



Zap. 

št. 
Naslov projekta  

Vrsta projekta 

(mladinska 

izmenjava, 

EVS, itd)  

Kraj 

izvedbe  
Sodelujoče drţave  

2. 

LET'S GET 

TOGETHER IN 

VELENJE    

EVS    Velenje    Italija    

3. 
EXPERIMENTAL 

THEATRE    
Delovni tabor    Velenje    

Slovenija, Srbija, 

Poljska, Češka, 

Švica, Nizozemska, 

Azerbajdţan, 

Španija    

 
Mednarodne aktivnosti MC Velenje 
 

Mednarodni mladinski delovni tabor: Eksperimentalno gledališče 

- poteklo v sodelovanju z Zavodom Voluntariat, 

- 20. - 31. 8. 2014 v Velenju in okolici, 

- v sklopu 17. Festivala mladih kultur Kunigunda, 

- udeleţenci iz: Srbija (2x), Španija (2x), Poljska (2x), Azerbajan (1x), 

Švica (1x), Nizozemska (1x), Češka (1x), 

- pridobitev finančnih sredstev na MOV j.r. za sledenje ciljem lokalne 

mladinske strategije (4.000,00 €). 

 

EZD projekt MINHER 

- prijavitelj občina Labin iz Hrvaške, 

- udeleţenci: predstavniki občinskih uprav in mladih iz Hrvaške (Labin in 

Raša), Slovenije (Velenje, Idrija), BIH (Banoviči), Italija (Carbonia), 

Poljska (Rybnik), 

- gre za oglede in deljenje dobrih praks na področju rudarske industrijske 

dediščine ter turizma, 

- v letu 2014 srečanja v Sloveniji in na Hrvaškem, 

- Srečanje v Velenju je potekalo 2 dni: mladim smo predstavili delovanje 

velenjske mladine in si z njimi ogledali lokalno mladinsko infrastrukturo 

(ostali program: turistični ogled mesta in druţenje). 

 

PALSET (v okviru Mreţe MaMa) 

- udeleţencem mednarodnega projekta PALSET smo predstavili delovanje 

velenjske mladine in si z njimi ogledali lokalno mladinsko infrastrukturo, 

- udeleţenci so prihajali iz Finske, Bangladeša, Nepala in Slovenije. 

 

EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŢBA - EVS (gostiteljska 

organizacija)  

- do skorajšnje sredine leta 2014 smo imeli 2 prostovoljca iz Turčije 

(Hasan in Ugur; EVS sluţbo sta opravljala 12 mesecev; Hasan - zaključil 

31.5.2014; Ugur - zaključil 30. 6. 2014), 

- do skorajšnje sredine leta 2014 smo imeli še 1 prostovoljko iz 

Portugalske (Filipa - EVS sluţbo opravljala 10 mesecev; zaključila konec 

maja 2014), 

- od. druge polovice julija 2014 za čas 12 mesecev smo dobili 2 

prostovoljki iz Italije (Cristina in Ilaria), 

- prostovoljci so svojo EVS sluţbo opravljali v popoldanskem centru - 

SMO MC, RMC Kunigunda, pomoč v okviru Festivalov DMK in 

Kunigunda. 

 

 

 

EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŢBA - EVS (pošiljajoča 

organizacija) 

- 12 mesečna EVS sluţba velenjčanke na Madţarskem, Budimpešta (Ana 

Marija Kolar, vrnila se je konec septembra 2014), 

- delo: multimedijsko delo in delo z romskimi otroci. 

 

Mladinski kulturni klub eMCe plac 

 

Mladinski kulturni klub eMCe plac je skupni projekt Šaleškega 

študentskega kluba in Mladinskega centra Velenje, deluje pa pod okriljem 

Zavoda mladine Šaleške doline, ki skrbi za njegovo upravljanje in razvoj. 

Je edinstven produkt tesnega sodelovanja med študentskim klubom in 

javnim zavodom. Mladinske organizacije v Velenju zdruţujejo moči in  



sredstva z namenom aktivnega vključevanjem mladih v projekte in 

povečevanjem kvalitete programov. Glavni cilji in nameni eMCe placa so 

zagotoviti in ponuditi priloţnost aktivnega vključevanja mladih v 

delovanje in organiziranje kluba, graditi na pripadnosti, prostovoljstvu in 

vključenosti, zagotoviti kvaliteten kulturno – umetniški program, nuditi 

informacije mladim preko različnih medijev in info točk ter zagotavljati 

dobre pogoje za ustvarjanje in promoviranje mladih ustvarjalcev in 

umetnikov, ki delujejo na našem področju. 

Klub sestavljajo kavarna, info točka, galerija in večnamenski prostor, ki 

med vikendi sluţi izvajanju koncertnih in gledaliških dejavnosti, med 

tednoma pa je na voljo za delavnice, vaje različnih skupin, telovadbo, 

izobraţevanja, druţabne igre idr. 

 

Avdio servis MC Velenje v letu 2014 

 

Avdio sluţba MC Velenje je v letu 2014 delovala na 133-ih prireditvah za 

13 organizatorjev. Bile so tudi prireditve, kjer smo opremo samo posojali, 

tako da je dejansko oprema bila uporabljena večkrat kot je zabeleţeno.   

 

Investicije: v letošnjem letu kakšnih večjih investicij ni bilo, je pa 

potrebno načrtovati nakup stolpov za dvig ozvočenja, ker se stara ne dajo 

popraviti, tako da večjih koncertov zaenkrat ne moremo izvajati. Kupili 

smo nova stojala za manjše zvočnike. V letu 2015 je potrebno nabaviti tudi 

nove pevske mikrofone. Prav tako je če ţelimo konkurirati trgu nabaviti 

tudi novo mešalno mizo. Za normalno izvajanje del bi potrebovali okoli 

10.000,00 € za nakup novejše opreme. 

 

Vzdrževanje: skladiščni prostor je lociran  v klubu  eMCe placu, kjer pa 

imamo ogromne teţave z pomanjkanjem prostora. Bliţina je zaradi 

vzdrţevanja opreme nujna. Največji deleţ vzdrţevanja opreme trenutno 

zagotavlja MC Velenje, za leto 2014 je ta znesek okoli 4000 €. 

 

Naloge za izvedbo prireditve: predpriprave, stiki z organizatorjem o 

potrebah, stiki z izvajalcih o pričakovanjih, prevoz, postavitev ozvočenja, 

izvedba, pospravljanje, odvoz opreme, skladiščenje 

   
Zaposlen je oblikovalec zvoka in video naprav Aleksander Saša Misja, 

sredstva za kritje stroškov dela zagotavlja Mestna občina Velenje v okviru 

proračunske postavke MC Velenje – plače. V letu 2014 je bil zaposlen tudi 

javni delavec, ki ga financira zavod za zaposlovanje republike Slovenije in 

MOV. Zaradi preobremenjenosti na področju avdio sluţbe, je v letu 2015, 

nijno izvesti dodatno zaposlitev in zaposliti še enega oblikovlca zvoka in 

video naprev. 

 

 

  



UTEMELJENOST PROGRAMA  

Program smo v letu 2014 v celoti realizirali, nekaj aktivnosti smo bili 

primorani prestaviti (vremenski vplivi, saj veliko stvari izvajamo na 

prostem) - Festival prostovoljstva, manjši klubski dogodki na prostem. 

V Mladinskem centru Velenje vse projekte po zaključku evalviramo v 

okviru ekipe, ki je aktivnost pripravljala. Kljub temu, da pri projektih ţe v 

fazi priprave poskušamo predvideti vse nevarnosti in teţave, s katerimi se 

lahko potencialno srečamo, se nam zdi pomembno, da skupaj z mladimi po 

končanem projektu le-tega evalviramo. S tem vsi deleţniki projekta dobijo 

povratno informacijo glede projekta samega. Izpostavijo se dobre, 

pozitivne stvari, ki se jih kasneje poskuša prenesti na druge aktivnosti, 

pogovorimo pa se tudi o napakah, teţavah, negativnih dogodkih. 

Pomembno se nam zdi, da ko se pogovarjamo o pomanjkljivostih, nikoli ne 

posegamo na osebni nivo, saj bi s tem širili negativno energijo med 

deleţniki projekta. Seveda je za napako včasih odgovoren kdo osebno, 

vendar vseeno poskušamo iz nevšečnosti potegniti čim več pozitivnega, se 

čim več naučiti. Vse z namenom, da mladi pridobivajo pomembne 

kompetence za nadaljnje ţivljenje in delo, saj se na napakah tudi učimo ... 

Evalvacijo celoletnega programa izvajamo predvsem zaposleni. 

 

Za evalvacijo našega največjega projekta, festivala mladih kultur 

Kunigunda (www.kunigunda.si) smo tradicionalno organizirali delovni 

vikend, kamor povabimo vse vodje področij in posameznih projektov, ki 

predhodno priskrbijo evalvacije svojih sodelavcev na projektih na vseh 

področjih (program, tehnika, PR, multimedija ...). Prakso bomo obdrţali, 

saj po lastnih izkušnjah delovni vikendi na heterogeno ekipo (različna 

področja zanimanja in dela) vplivajo zelo pozitivno (predvsem neformalni 

del, druţenje, generiranje idej, krepitev pripadnosti ...). 

Sicer smo odprti za predloge, opaţanja in kritike obiskovalcev festivala, saj 

je vsa ekipa ves čas prisotna na festivalu, opremljeni smo z akreditacijami, 

tako da se obiskovalci posluţujejo osebnega kontakta z organizatorji 

predvsem na področju programskih predlogov. V letu 2015 bomo sistem 

povratnih informacij s strani obiskovalcev nadgradili (Kunigundin klobuk 

ţelja in pritoţb), na področju ekipe se nam nadgradnja sistema ne zdi 

potrebna, mladi, aktivno vključeni v festival, zaradi našega korektnega 

odnosa svoje mišljenje radi delijo z nami (nam povedo, kaj je pozitivno in 

kaj negativno).  

Festival evalviramo tako na programskem področju, kot na izvedbenem. 

Vedno se o tem napiše zapisnik, ki nam sluţi pri nadaljnjem delu. 

 

 

KAKOVOST IN OBSEG PROGRAMA  

   

Pri vseh naših aktivnostih, ki jih izvajamo, sledimo cilju, da se mladi preko 

lastnega dela na projektih učijo pomembnih kompetenc za nadaljnje 

ţivljenje (samostojnost, odgovornost, resnost, reševanje teţav ... Večinoma 

uporabljamo metodo "learning by doing", seveda ob mentorstvu in pomoči 

izkušenih mladih ter zaposlenih). 

 

Velenje ima nekaj specifik, kot na primer je rudarsko mesto, imamo jezera 

z še ne razvitim potencialom, je medkulturno pestro. Opaţamo, da mladi te 

specifike radi tako ali drugače vključujejo v projekte, pri tem jih 

podpiramo. Lokalno okolje pomembno vpliva na naše aktivnosti, saj mladi 

stalno iščejo nove, "pozabljene" in zanimive prostore za izvedbo aktivnosti 

(opuščeni objekti, nekonvencionalna prizorišča). 

 

Kot primer bi izpostavili mladega iz okolice mesta, ki je v jesenskih 

mesecih prišel v naš klub, ter se zanimal za prostor letni kino ob Škalskem 

jezeru zaradi organizacije moto zbora. Na sestanku smo mu na kratko 

prestavili naš sistem in konkretne zadeve okoli organizacije dogodka v 

letnem kinu (sledimo sistemu, da v letnem kinu lahko dogodke, tudi z našo 

pomočjo izvaja vsakdo, vendar imamo določene zahteve - čiščenje, vsa 

dovoljenja, vse zakonske zahteve, varovanje prireditve ...). Na koncu ni 

mogel verjeti, da smo popolnoma "odprli karte", da v zameno nočemo nič, 

celo pomagamo pri izvedbi dogodka.  

 

Aktivno participacijo tako spodbujamo na način, da mladim ponudimo, da 

organizirajo, oziroma izvajajo aktivnosti glede na svoj spekter zanimanja, 

ţelje ... Tako so mladi za delo bolje motivirani, med samim delom pa 



spoznajo tudi druga področja, ki jim mogoče zanimajo kasneje. 

 

K našim aktivnostim se vključujejo tudi mladi, ki so še v sistemu 

formalnega šolanja. Njihove aktivnosti spodbujamo v njihovem prostem 

času, ves čas pa skrbimo za to, da formalno izobraţevanje zaradi 

prostočasnih aktivnosti ni zapostavljeno (najprej šola, nato vse ostalo ...). 

 

Značilnost našega dela je povezovalnost z organizacijami iz lokalnega 

okolja (Društvo tabornikov Rod jezerski zmaj, Društvo tabornikov Rod 

lilijski grič, društvo REVIVAS, glasbena društva, športna društva, npr. 

Hokejski klub Velenje - Drsališče Velenje ...). 

 

Sistem dela, ki ga prakticiramo in uporabljamo, to je, da mladi aktivno 

sodelujejo v vseh fazah priprave in izvedbe našega programa (večinsko je 

to projektno delo) se nam zdi dober in ga mislimo nadaljevati, kljub teţnji, 

da navzven aktivnosti potekajo "profesionalno". S tem mislimo, da 

priprava in izvedba programov pri nas zahteva več načrtovanja, daljše faze 

pri izvedbi, ter hitrejši začetek aktivnosti na projektih, saj so mladi, ki pri 

nas delujejo, večinsko neizkušeni. Vendar se nam zdi vredno izgubiti malo 

več energije pri posameznih aktivnostih, saj mladi s to obliko dela, da se 

učijo preko lastnih izkušenj, odnesejo največ. Stvari spoznavajo na lastni 

koţi, kar je bolje, kot če bi jim le omenjali neke nevarnosti in potencialne 

teţave pri izvedbi, dejansko se pa z njimi ne bi srečali. Kljub temu 

skrbimo, da je celoten program korektno izveden. Mladi pa tako najbolj 

učinkovito nabirajo izkušnje in krepijo pomembne osebne kompetence za 

nadaljnje ţivljenje. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne 

opremljenosti mladih. 

 

Aktivnosti za naš največji projekt, Festival mladih kultur Kunigunda smo 

ţe začeli, izvedli smo programski vikend (izpeljan tudi na podlagi 

evalvacije prejšnjega festivala), kamor smo povabili mlade, ki so v 

preteklosti ţe prevzemali pomembnejše funkcije v organizaciji programa, 

določili smo smernice festivala, govorili ţe tudi o konkretnih projektih, 

določili vodje, ter se pogovarjali o naboru mladih, ki bi potencialno 

sodelovali pri izvedbi. Stvari seveda nismo "zacementirali", pri izvedbi 

festivala nam je pomembno, da se mladi med seboj začnejo pogovarjati o 

festivalu, snovati ideje ... Zaradi pravočasnosti začetka aktivnosti imamo 

dovolj časa, da pripravimo dober program, da se vanj vključi veliko 

mladih, ki si ţeli aktivnega sodelovanja na katerem od področij. Sam 

festival je alternativne narave, sledimo nepisanemu poslanstvu o večinsko 

lastni produkciji z mladimi iz lokalnega okolja (seveda bomo vključili tudi 

mlade iz ostale Slovenije - razstave, glasbeni nastopi, performnce ...), ki za 

dobro idejo potrebujejo čas, druţenje, snovanje. Po lastnih izkušnjah je na 

koncu lahko projekt čisto drugačen od prvotne ideje, kar podpiramo, saj 

kreativnosti mladih ne omejujemo.  

Dogovarjamo se tudi ţe z mlado umetnico in Ljubljane glede predpremiere 

kabare performensa V iskanju nočnega ţivljenja, ki trenutno še nastaja, gre 

za razmišljanja o osebni in kolektivni identiteti in medosebnih odnosih. 

NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih, 7.2.1 

CILJ: Skrb za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe in participacijo 

mladih v kulturi. 

 

 

SEZNAM DOGODKOV,  KI SMO JIH V MLADINSKEM CENTRU 

VELENJE ORGANIZIRALI ALI SOORGANIZIRALI V LETU 2014 

JANUAR 

Datum NAZIV DOGODKA 

2.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

KUHARSKA delavnica + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK + INFO TOČKA 

3.1. Klubski večer 

4.1. Klubski večer 

6.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 



RAČUNALNIŠKO GRAFIČNE DELAVNICE  

7.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: KINO NA 

KAVČU + TURNIR v namiznem tenisu in X boxu 

8.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

ANIMACIJSKE delavnice 

9.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

KUHARSKA delavnica + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

11.1. Jud in prostitutka (predavanje) – dr. Dušan Rutar 

11.1. Klubski večer 

12.1. Klubski večer 

13.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

RAČUNALNIŠKO GRAFIČNE DELAVNICE  

14.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: KINO NA 

KAVČU + TURNIR v namiznem tenisu in X boxu 

15.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

ANIMACIJSKE delavnice 

16.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

KUHARSKA delavnica + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

17.1. Klubski večer 

18.1. ŠŠK turnir z loparji 

18.1. Klubski večer 

18.1. Tombola 

20.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

RAČUNALNIŠKO GRAFIČNE DELAVNICE  

21.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: KINO NA 

KAVČU + TURNIR v namiznem tenisu in X boxu 

22.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

ANIMACIJSKE delavnice 

23.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

KUHARSKA delavnica + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

24.1. Jam Session  

25.1. POMAGAJMO POMAGATI - Dobrodelni koncert 

Hip Hop 

27.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

RAČUNALNIŠKO GRAFIČNE DELAVNICE  

28.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: KINO NA 

KAVČU + TURNIR v namiznem tenisu in X boxu 

29.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

ANIMACIJSKE delavnice 



30.1. Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

KUHARSKA delavnica + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK + INFO TOČKA 

31.1. Experimental metal koncert: Snøgg, 

CvetoRamšakBodiroţa 

 

FEBRUAR  

Datum NAZIV DOGODKA 

1.2. Predavanje Jud in prostitutka 

1.2. Disco drsanje 

1.2. ROCK VEČER 

3.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

NOVINARSKE DELAVNICE + VRTNARSKI 

KOTIČEK 

4.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: INKUBUS 

KINOTEKA + INFO TOČKA 

5.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: ŠPORTNI 

INKUBUS 

6.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

7.2. 

HALF WHALE THERE- Đur ob ustanovitvi druţtva 

Nasedlega kita 

8.2. NEKI FAJNEGA 3 

10.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

NOVINARSKE DELAVNICE + VRTNARSKI 

KOTIČEK 

11.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: INKUBUS 

KINOTEKA + ČILAX TOREK 

12.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

DRSAJMO ŠE MI 

13.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

14.2. Romantično drsanje ob soju bakel 

14.2. VALENTINOV VEČER 

15.2. Hokejski turnir 

15.2. 

ETNO KONCERT: THE PUSSYWARMERS AND 

RÉKA (CH)   

16.2. Hokejski turnir 

17.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

NOVINARSKE DELAVNICE + VRTNARSKI 

KOTIČEK 



18.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: INKUBUS 

KINOTEKA + ČILAX TOREK 

19.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: ŠPORTNI 

INKUBUS 

20.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

21.2. Stand up 

22.2. 

Sound Arson 4.1. (Acustic): Scott Kelly & The Road 

Home + support 

23.2. Priprave na pust 

24. - 

28.2. Mala šola hokeja "od drsalnega koraka do gola" 

24.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: ZIMSKE 

ČOPITNICE 

24.2. Oldschool igre 

25.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: ZIMSKE 

ČOPITNICE 

25.2. Dresscode + DJ večer 

26.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: ZIMSKE 

ČOPITNICE 

26.2. Youtube day 

27.2. 

Popoldanski mladinski center INKUBUS: ZIMSKE 

ČOPITNICE + DRSAJMO ŠE MI 

27.2. Jam session 

28.2. Natečaj Botečaj - predizbor 

 

MAREC 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.3. 

Okrogla miza: Delam, da lahko 

študiram: pomen študentskega dela za socialni 

poloţaj študentov in laţje 

vključevanje na trg dela (SOORGANIZATORJI) 

1.3. ŠŠK PUSTOVANJE (soorganizacija) 

3.3. 

Inkubus: NOVINARSKE DELAVNICE + 

VRTNARSKI KOTIČEK 

4.3. Inkubus: KINOTEKA + ČILAX TOREK 

5.3. Inkubus: ZAŠVICI FUL +"LIGHT BOX" delavnice 

6.3. 

Inkubus: KUHARIJA + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

+ INFO TOČKA 

7.3. Winter Challenge stavnica 



8.3. Romantični večer ob dnevu ţena - DJ Ţena 

10.3. 

Inkubus: NOVINARSKE DELAVNICE + 

VRTNARSKI KOTIČEK 

11.3. Inkubus: KINOTEKA + ČILAX TOREK 

12.3. Inkubus: ZAŠVICI FUL +"LIGHT BOX" delavnice 

13.3. Inkubus: KUHARIJA + ZAPOSLITVENI KOTIČEK  

14.3. Portugalski večer  

15.3. Dober Ţur z Lovrom 

17.3. 

Inkubus: NOVINARSKE DELAVNICE + 

VRTNARSKI KOTIČEK 

18.3. Inkubus: KINOTEKA + ČILAX TOREK 

19.3. Inkubus: ZAŠVICI FUL +"LIGHT BOX" delavnice 

20.3. 

Inkubus: KUHARIJA + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

+ INFO TOČKA 

21.3. Matilda – metal klubski večer 

22.3. 

Koncert VelenJah: Hornsman Coyote (SRB), 

Freedom Fighters, Stoned Sailors 

24.3. Inkubus: "pa naredmo še neki za mamice ..." 

25.3. 

Inkubus: KINOTEKA + ČILAX TOREK + INFO 

TOČKA 

26.3. Inkubus: ZAŠVICI FUL +"LIGHT BOX" delavnice 

27.3. Inkubus: KUHARIJA + ZAPOSLITVENI KOTIČEK  

28.3. Ribno night 

29.3. HIP HOP KONCERT 

31.3. 

Inkubus: NOVINARSKE DELAVNICE + 

VRTNARSKI KOTIČEK 

APRIL 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.4. Inkubus: KINOTEKA + ČILAX TOREK 

2.4. Inkubus: ZAŠVICI FUL + "LIGHT BOX" delavnice 

3.4. Inkubus: AFRIŠKO BOBNANJE 

4.4. RGB Series: Blue Vibes // Mir & Kalu 

5.4. 

Podelitev častnih nazivov Naj prostovoljec v MOV 

2013 

5.4. Predstavitev društva DUŠA 

7.4. 

Inkubus: NOVINARSKE DELAVNICE + 

VRTNARSKI KOTIČEK  

8.4. Inkubus: KINOTEKA + ČILAX TOREK 

9.4. Inkubus: ZAŠVICI FUL + "LIGHT BOX" delavnice 



10.4. Inkubus: AFRIŠKO BOBNANJE 

11.4. FINALE Natečaj Botečaj 

12.4. 

AKADEMSKI PLES (POMOČ ORGANIZATORJU 

- ŠŠK) 

12.4. 

Metal koncert (Vulvathrone, DeadDildoDrome, 

Within Destruction) 

14.4. 

Inkubus: NOVINARSKE DELAVNICE + 

VRTNARSKI KOTIČEK 

15.4. 

Inkubus: KINOTEKA + ČILAX TOREK + INFO 

TOČKA 

16.4. Inkubus: INFO TOČKA + zdravstveno predavanje 

17.4. Inkubus: AFRIŠKO BOBNANJE 

18.4. Koncert skupine Zaklonišče prepeva  

19.4. Jam Session 

22.4. 

Inkubus: ISKANJE VELIKONOČNIH PIRHOV + 

INFO TOČKA 

23.4. Inkubus: ZAŠVICI FUL + LIGHT BOX" delavnice 

24.4. Inkubus: AFRIŠKO BOBNANJE 

25.4. 20 let Društva ŠPIL 

26.4. Inkubus: TERENSKE DELAVNICE 

26.4. Otvoritev terase eMCe plac 

28.4. 

Inkubus: NOVINARSKE DELAVNICE + 

VRTNARSKI KOTIČEK 

29.4. Inkubus: KINOTEKA + ČILAX TOREK 

30.4. Inkubus: ZAŠVICI FUL + "LIGHT BOX" delavnice 

 

MAJ 

Aktivno vključevanje in pomoč pri  Festivalu Dnevi mladih in kulture 

(organizator ŠŠK) 

Datum NAZIV DOGODKA 

2.5. Funk Klubski večer 

3.5. Jazz koncert skupine Tretji Tir 

5.5. Inkubus: NOVINARSKE delavnice 

6.5. Inkubus: ZAŠVICI FUL + INFO TOČKA 

7.5. Inkubus: LIGHT BOX delavnice 

8.5. Inkubus: AFRIŠKO BOBNANJE 

12.5. Inkubus: NOVINARSKE delavnice 

13.5. Inkubus: ZAŠVICI FUL  



14.5. Inkubus: LIGHT BOX delavnice 

15.5. Inkubus: AFRIŠKO BOBNANJE + INFO TOČKA 

17.5. Inkubus: TERENSKE delavnice 

17.5. FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA 

19.5. Inkubus: NOVINARSKE delavnice 

20.5. Inkubus: ZAŠVICI FUL TURNIR 

21.5. Inkubus: LIGHT BOX delavnice 

22.5. Inkubus: AFRIŠKO BOBNANJE 

26.5. Inkubus: NOVINARSKE delavnice 

27.5. Inkubus: ZAŠVICI FUL + INFO TOČKA 

28.5. Inkubus: LIGHT BOX delavnice 

29.5. Inkubus: AFRIŠKO BOBNANJE 

 

JUNIJ 

Datum NAZIV DOGODKA 

2.6. 

INKUBUS: MLADINSKE IGRE + NOVINARSKE 

delavnice 

3.6. 
INKUBUS: LIGHT BOX delavnice + ZAŠVICI 

FULL 

4.6. INKUBUS: KARAOKE za mlade  

5.6. 

INKUBUS: USTVARJALNE delavnice + INFO 

TOČKA 

6.6. V tretje gre rado 

7.6. Wimpy memorial after 

9.6. 

INKUBUS: TERENSKE DELAVNICE (obisk 

Zavoda Ksevt) 

9.6. 

INKUBUS: MLADINSKE IGRE + NOVINARSKE 

delavnice 

10.6. 

INKUBUS: LIGHT BOX delavnice + ZAŠVICI 

FULL 

11.6. INKUBUS: KARAOKE za mlade  

12.6. 

INKUBUS: USTVARJALNE delavnice + INFO 

TOČKA 

13.6. Vinil večer 

14.6. Jam session 

16.6. 

INKUBUS: MLADINSKE IGRE + NOVINARSKE 

delavnice 

17.6. 

INKUBUS: LIGHT BOX delavnice + ZAŠVICI 

FULL 



18.6. INKUBUS: KARAOKE za mlade  

19.6. 

INKUBUS: USTVARJALNE delavnice + INFO 

TOČKA 

20.6. Park nedogaja - Ful classy večer 

21.6. 

Park nedogaja - Koncert skupine TIDE (festival v 

organizaciji dijakov ŠCV, soorganizatorji projekta) 

23.6. 

INKUBUS: MLADINSKE IGRE + NOVINARSKE 

delavnice 

24.6. 

Park nedogaja- Otvoritev festivala in koncert skupine 

State of Fiction 

24.6. 

INKUBUS: LIGHT BOX delavnice + ZAŠVICI 

FULL 

25.6. Park nedogaja- Dan drţavnosti 

26.6. INKUBUS: USTVARJALNE delavnice  

26.5 Park nedogaja- Ola bičola vol.4 

27.6. Park nedogaja- Black metal : Cvinger, Kholn, Snogg 

28.6. Park nedogaja- Jungle day 

29.6. Park nedogaja- Jazz koncert skupine Tretji Tir 

30.6. Park nedogaja- Športni dan 

30.6. 
INKUBUS: MLADINSKE IGRE + NOVINARSKE 

delavnice 

 

JULIJ 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

2.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

3.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

4.7. 

Veliki koncert ob izidu kompilacije LIGNIT 3 - letni 

kino ob Škalskem jezeru (soorganizacija s partnerji) 

5.7. 

Veliki koncert ob izidu kompilacije LIGNIT 3 - letni 

kino ob Škalskem jezeru (soorganizacija s partnerji) 

7.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

8.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

9.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

10.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

14.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - INDICAMP 

v LETNEM KINU 

15.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - INDICAMP 

v LETNEM KINU 

16.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - INDICAMP 

v LETNEM KINU 

17.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - INDICAMP 

v LETNEM KINU 

18.7. POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - INDICAMP 



v LETNEM KINU 

19.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - INDICAMP 

v LETNEM KINU 

21.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

22.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

23.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

24.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

28.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

29.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

30.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

31.7. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

 

AVGUST 

Datum NAZIV DOGODKA 

4.8, 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

5.8. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

6.8. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

7.8. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

8.8. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

11.8. POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

12.8. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - aktivne in 

zabavne počitnice za otroke in mladostnike 

13.8. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - FESTIVAL 

LJUBEZNI DO UMETNOSTI v LETNEM KINU - 

soorganizacija 

14.8. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - FESTIVAL 

LJUBEZNI DO UMETNOSTI v LETNEM KINU 

15.8. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - FESTIVAL 

LJUBEZNI DO UMETNOSTI v LETNEM KINU 

16.8. 

POLETJE NA KOTALKALIŠČU 4102 - FESTIVAL 

LJUBEZNI DO UMETNOSTI v LETNEM KINU 

 

FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA (22. - 30. 8. 2014)  

www.kunigunda.si 

21.8. Kunigudra - prostorska inštalacija, podhod pri Vili Bianca 

22.8. ECHO: refleksije prostora, avdio - vizualna inštalacija, stara 

Pekarna 

22.8. METAMORFOZA, večmedijski koncert HouseMouse in The 

Stroj, letni kino ob Škalskem jezeru 

23.8. Guliverjev podhod, prostorska inštalacija, podhod Cankarjeva 

23.8. Metuljček Cekinček, ulično lutkovno gledališče, Travnik pred 

Domom Kulture 

23.8. Beatbox in Edo Maajka, 2. drţavno prvenstvo v Beatboxu in 

koncert, letni kino ob Škalskem jezeru 



23.8. Tilyen Mucik: La loba, fotografska razstava aktov, stara 

Pekarna 

24.8. United Grooves, jazz koncert, Mozaik 

24.8. Martin Ramoveš band in Nesojeni kavboji, razstava stripov in 

koncert, eMCe plac 

25.8. Iztok, avdio-vizualna inštalacija, iztok Trebuše v Pako 

25.8. T.M.S. Crew, koncert, eMCe plac (veliki oder) 

26.8. Sončna skulptura in bobnarske delavnice, kreativne delavnice 

za otroke in mladino, travnik pred Domom Kulture 

26.8. Demolition group, Nakajima, Dead by Grace, koncert, eMCe 

plac (veliki oder) 

27.8. VELE VELEJ, predstavitev skulptur, ki so nastajale tekom 

festivala, eMCe plac 

27.8. Plesna predstava z Irskimi študenti plesa, ploščad pred Domom 

Kulture 

27.8. Ana Pupedan, koncert, eMCe plac (veliki oder) 

28.8. STRAŠ!!!, stare pripovedke in anekdote, Sončni park 

28.8. OOO, Chain of fools, Punčke, koncert, eMCe plac (veliki oder) 

29.8. BLADE SESSION, športno tekmovanje (rolanje), Scate park 

pred Rdečo dvorano 

29.8. Grdi raček, eksperimentalno gledališče (mednarodni tabor), 

promenada Velenje 

29.8. Nervecell, God hate code, Cordura, koncert, eMCe plac (veliki 

oder) 

30.8. Naše mesto - z odra na ulico 2014, plesna predstava, Staro 

Velenje  

30.8. Lunoţer, zgodba o princu z imenom Vito in strašnem 

lunoţerju, ulična igrana predstava, travnik pred Domom 

Kulture 

30.8. 6. odprto prvenstvo v ulični košarki, športno tekmovanje, 

igrišče pri mestnem stadionu 

30.8. Brickwall brigade, Sunny Sun, Nikus Pokus, Felis Katus, 

koncert, eMCe plac (veliki oder) 

 

SEPTEMBER 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

2.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

3.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 



4.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

5.9. 

Središče mladih in otrok Velenje na terenu: OGLED 

PREŠERNOVE ROJSTNE HIŠE V VRBI 

(Gorenjska)  

5.9. Klubski večer: Po Kunigundi 

6.9. Klubski večer: Po Kunigundi 

8.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

9.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

10.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

11.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

12.9. Klubski večer: Po Kunigundi 

13.9. Klubski večer: Po Kunigundi 

15.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

16.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

17.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

18.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

19.9. Back to school  

20.9. Kunigundina retrospektiva 

22.9. Središče mladih in otrok Velenje: PIKIN festival 

23.9. Središče mladih in otrok Velenje: PIKIN festival 

24.9. Središče mladih in otrok Velenje: PIKIN festival 

25.9. Središče mladih in otrok Velenje: PIKIN festival 

26.9. 

18. Rojstni dan mladinskega kulturnega kluba: 

MusiXperiment 

27.9. 

18. Rojstni dan mladinskega kulturnega kluba: Bad 

Copy (srb), Stane& Krene 

29.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

30.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

 

 

 



OKTOBER 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

2.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

3.10 

Ples ob izidu monografije zGODBE VELENJA 

Država v malem, Look Green Go Purple, Eros 

Ramazzotti's Worst Nightmare, Mandragora, 

Klinični testiranci 

 

3.10 

Razstava ob izidu monografije zGODBE 

VELENJA 

4.10 Klubski večer: Toktor Tres Milliones 

6.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

7.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

8.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

9.10. 
Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

10.10 Elvis Jackson 

10.10 Klubski večer: Ashich 

11.10 

Klubski maraton: Your Gay Thoughts, Akami, 
Skeletonium 

 

13.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

14.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

15.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

16.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

17.10 Psaja do jaja: Didţej Blejzit 

18.10 Klubski večer: SVE 

20.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

21.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

22.10. 
Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 



DELAVNICE 

23.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

24.10 Klubski večer: FUNK 

25.10 

Sound arson 4.4.1: Djevara (UK), Seven mouldy figs 
(HR), Dandelion Children 

 

26.10 

Dijaške počitnice (druţabne aktivnosti) - 

soorganizacija z dijaško sekcijo 

27.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program 

za mladino (izobraţevalne in kreativne delavnice, 

šport) 

27.10 

Dijaške počitnice (druţabne aktivnosti) - 

soorganizacija z dijaško sekcijo 

28.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program 

za mladino (izobraţevalne in kreativne delavnice, 

šport) 

28.10 

Dijaške počitnice (druţabne aktivnosti) - 

soorganizacija z dijaško sekcijo 

29.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program 

za mladino (izobraţevalne in kreativne delavnice, 

šport) 

29.10 

Dijaške počitnice (druţabne aktivnosti) - 

soorganizacija z dijaško sekcijo 

30.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program 

za mladino (izobraţevalne in kreativne delavnice, 

šport) + GLASBENE DELAVNICE (za dober 

zaključek počitnic)  

30.10 

 

Pekoče perutničke (soorganizacija) 

31.10 

Sound arson 4.4.2 - Helloween poslastica: Qui (ZDA, 

Ipecac), Bug (A) (soorganizacija) 

 

 

NOVEMBER 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.11. (Ne)navadni klubski večer 

3.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

4.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

5.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 



6.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

7.11. 

Koncert: Noctiferia, Dickless Tracy, Something 

Small 

8.11. Klubski večer: Raggae 

8.11. 

Dobrodelna draţba slik z razstave zGODBE Velanja 

(izkupiček CVIU) 

10.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

11.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

12.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

13.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

14.11. Resident DJs: DJ Skor Lee 

15.11. Resident DJs: DJ Lovro 

17.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

18.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

19.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

20.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

21.11. Resident DJs: DJ Mrak 

22.11. Resident DJs: DJ blakablaka 

24.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

25.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

26.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

27.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

28.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: TERENSKE 

DELAVNICE (obisk rojstne hiše F. Prešerna) 

28.11. 

Zverinski Hip Hop Koncert: Tekochee Kru + posebni 

gost 

29.11. Športna stavnica: FIFA 

 

 



DECEMBER 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

1.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: OKROGLA 

MIZA: SOVRAŢNI GOVOR 

1.12. 

Gledališka predstava: komedija »Nočni portir« 

(Pomagajmo pomagati) 

2.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

3.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: BOŢIČNE 

USTVARJALNICE 

4.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE 

AFRIŠKEGA BOBNANJA 

5.12. 

Dobrodelni koncert Pomagajmo Pomagati: Bohem, 

Soundglasses (Oasis tribute band ), Wyleshade  

6.12. FuLLŠuS – Elektronika 

8.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

9.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

10.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: BOŢIČNE 

USTVARJALNICE 

10.12. 

Središče mladih in otrok Velenje in Moj klub: 

otvoritev razstave »Tvoje besede me bolijo« 

11.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE 

AFRIŠKEGA BOBNANJA 

12.12. 

Dobrodelni koncert Pomagajmo Pomagati: Flirt, 

Last Day Here, Free Ride (HRV) 

13.12. ŠŠK ţeliranje (sodelovanje pri projektu) 

13.12. Otvoritev razstave: ENI PA DELAMO!!! 

13.12. Tribute to Darrell Lance Abbott  a.k.a  Dimebag 

15.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE 

16.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE 

DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

17.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: BOŢIČNE 

USTVARJALNICE 

18.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: DRUŢABNE, 

ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE 

AFRIŠKEGA BOBNANJA 

19.12. 
80's & 90's (Dj Por 



Que)  

21.12. 

Dobrodelni projekt Pomagajmo Pomagati: Impro in 

Adi Smolar 

22.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: 

PREDPRAZNIČNA ZABAVA ZA OTROKE 

23.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: 

PREDPRAZNIČNA ZABAVA ZA OTROKE 

24.12. Klubski večer: Boţična večerja after party 

25.12. Klubski večer: Christhmas 

26.12. ŠŠK pejn ţur (soorganizacija) 

27.12. Klubski večer: Dj Deţurni&DJ Kelnarca 

28.12. Klubski večer: Še mal 

 

V sklopu delovanja Mladinskega centra Velenje smo organizirali in 

soorganizirali okoli 400 dogodkov. 

 

 

 

 

 

KUNIGUNDA RMC V LETU 2014 

Datum: Komu: Namen: 

11.1.2014 Plesni studio N Postavitev slik/filmčkov v predverje ob 20. obletnici 

15.1.2014 ŠCV Posoja/postavljanje platna in projektorja 

23.1.2014 Max Jazz festival Vzpostavitev Skypa z Juretom Puklom 

6.2.2014 Max Jazz festival Vzpostavitev Skypa z Juretom Puklom 

7.2.2014 ŠCV Posoja/Postavitev platna 

19.2.2014 Max Jazz festival Vzpostavitev Skypa z Juretom Puklom 

21.2.2014 MOV/FV Proslava ob 70. obletnici prihoda VIX. Divizije-priprava 

22.2.2014 MOV/FV Proslava ob 70. obletnici prihoda VIX. Divizije-izvedba 

26.2.2014 ŠŠK Registracija domene lignit.si, prav tako prijava na MPA 

28.2.2014 Lutkovno gledališče V. Snemanje in montaţa 2 predstav Lutkovno gledališče (Metuljček cekinček in 3 prašički) 

6.3.2014 Max Jazz festival Vzpostavitev Skypa z Juretom Puklom 



7.3.2014 Trţno Strim Perpetum Jazzile 

8.3.2014 Trţno Strim maturanstki ples Ravne na Koroškem v RD 

10.3.2014 eMCe plac Plakat Reggae 

14.3.2014 ŠCV - gimnazija Strim maturantski ples Gimnazija Velenje 

15.3.2014 ŠCV Strim maturantski ples - ŠCV - ostalo 

19.3.2014 MSV-MC-Mladi za Veleje Plakat za čistilno akcijo v letnem kinu, 29.3.2014 

21.3.2014 Aleš Pušnik - Trţno Maturantski ples SG - Zdravstvena šola 

22.3.2014 Aleš Pušnik - Trţno Maturantski ples SG - Šolski center Slovenj Gradec 

28.3.2014 Sabljaški klub Posoja platno, projektor, stojalo 

26.3 in 27.3 MSV in DU Velenje Snemanje in montaţa medgeneracijskega festivala  

6. in 7.3.2014 MaMa Snemanje dogodka MaMA v Velenju 

5.4.2014 MC, MSV, MOV Snemanje in projekcija na dogodku Naj prostovoljec MOV 

4.4.2014 Pizeria Velun Izdelava vstopnic za dogodek Gadi in stil 

12.4.2014 MC, eMCe plac, ŠŠK Natečaj Botečaj, filnale - snemanje 

15.4.2014 Mreţa MaMa Film, MaMa v Velenju (5 x DVD na MaMo) 

10.4.2014 Gorenje Testiranje projekcije za dogodek Panasonic 

14.4.2014 MC, MSV, MOV Izdelava filma naj prostovoljec MOV 2013 

15.4.2014 ŠCV Digitalizacija 2 x VHS 

23.4.2014 Privat Digitalizacija 4 x VHS Darja Plaznik 

24.4.2014 Inkubus Izdelava plakatov Indikamp 

25.4.2014 eMCe plac Snemanje koncerta Krvava Rosa 

5.2014 Oblikovanje logotipa Oblikovanje logotipa za Hišo Bendov 

11.5.2014 Gledališče Velenje Snemanje predstave Gospod poslanec ali udar po kurje 

6.5.2014 MSV Snemanje Youth 4 EU 

15.5.2014 MSV Snemanje Youth 4 EU 

16.5.2014 MSV Izdelava plakata multimedijske delavnice MSV-ja 

23.5.2014 ŠŠK Strim koncerta na gradu 

24.5.2014 eMCe plac Postavitev prenosa na platno Lige prvakov 

4.6.2014 JSKD in fest. Kunigunda Izdelava zloţenke za tabor mladih kultur 



3.6.2014 MSV Izdelava plakata tečaj retorike za potrebe MSV 

9.6.2014 Jaka Šuligoj Izdelava 14 kos DVD-jev za diplomsko delo 

9.6.2014 Gledališče Velenje Montaţa predstave GV gospod poslanec 

11.6.2014 Zavoda eMCe plac Print plakatov za Lignit 3 50 x A3 + 10 x A2 + 5xA4  

11.6.2014 Ţan Delopst Spasojevič nogometni memorial 25 x A3 print 

11.6.2014 Festival Velenje Print plakatov za popevko 4 x A2 

10.6.2014 Filmske projekcije Testiranje projekcije za Stari Pisker 

16.6.2014 ŠŠK - Lignit Snemanje in montaţa tizerja za Lignit 

17.6.2014 Inkubus Izdelava plakata za filmsko projekcijo Stari pisker 

20.6.2014 Inkubus Izdelava promo videa za popoldanski MC 

20.6.2014 Ira Moj klub letak in plakat 

27.6.2014 Poletni Inkubus Izdelava zloţenke za Inkubus 

27.6.2014 ŠŠK - Lignit Izdelava tizerja Voglar 

3.7.2014 Zavod eMCe plac Strim Lignit 3 

17.7.2014 

Društvo Koroški medgeneracijski 

center Izvedba projekcije in ozvočenja 

17.7.2014 Inkubus Snemanje Indicamp 

2. in 3.7.2014 Koncert na Letnem kinu Snemanje/strim LIGNIT 3 

7.2014 Lignit 3 Montaţa Lignit izsek 

1.8.2014 Festival Kungiunda Plakat Kunigunda 1 in 2 

1.8.2014 Festival Kunigunda Ostalo oblikovanje 

1.8.2014 Festival Kunigunda Snemanje in montiranje dnevnih filmčkov in strim 

8.2014 Festival Kungiunda Programska knjiţica Kungiunda 

9.2014 Pikin festival Dnevne video novice (7 filmov) 

9.2014 Pikin Festival Oblikovanje Pikinih novic 

10.2014 Videospoti Krvava Rosa Montaţa 5 videospotov Krvava Rosa 

10.2014 Snemanje za MSV Snemanje in montaţa Soočenja ţupanskih kandidatov 

10.2014 Snemanje za MSV Snemanje in montaţa Info trţnike KK TK 

10.2014 Oblikovanje plakata Oblikovanje plakata za projekt KK TK in soočanje kandidatov 



10.2014 Knjiţnica Velenje Snemanje Ivan Pirečnik dokumentarec 

jun.-okt. 2014 Oblikovanje logotipa Oblikovanje logotipa Urbane točke Velenja 

12.2014 MC Izdelava voščil za MC, MH, eMCe plac … 

12.2014 Pomagajmo pomagati Plakat za vse 4 dogodek 

12.2014 promo eMCe plac promocijski video za eMCe plac 

12.2014 ŠCV Snemanje & montaţa ŠCV - filmček Doţivetje socializma 

Celo leto Več organizacij Upravljanje z LED ekranom Rdeča dvorana (zbiranje in nalaganje vsebin, skrb za delovanje) 



 

 

 

SEMINARSKI PROSTORI 2014 (Efenkova 61a) 

JANUAR PARTNER ZADEVA ŠT. OSEB 

2., 9. BMKD Glasbena delavnica Seminarski  20 

oseb 

4., 5., 11., 12., 

25., 26. 

SRBSKO 

DRUŠTVO 

Plesne vaje Seminarski  60 

oseb 

4., 5., 11., 12., 

25. 

BMKD Plesne vaje Seminarski  60 

oseb 

6., 13., 20., 27. UNI3 Predavanja Seminarski  20 

oseb 

6., 13., 20., 27. MEDIA Plesne vaje Seminarski  20 

oseb 

8.1. FESTIVAL 

VELENJE 

Evalvacija pikinega 

festivala 

Seminarski  20 

oseb 

14.1.  Otroški rojstni dan Seminarski  

16.1. in 23.1. VRTEC 

VELENJE 

Razširjeni učiteljski 

zbor 

Seminarski  120 

oseb 

24.1. – 26.1.  Ugur projekt Seminarski  20 

oseb 

30.1. – 2.2. ŢUPNIJA 

VELENJE 

Nikodemovi večeri Seminarski  

 CODA Ţan 

Skok 

Funkcionalna 

vadba 1x tedensko 

Seminarski 10 oseb 

FEBRUAR    

3., 10., 17., 24. UNI3 predavanja Seminarski  20 

oseb 

3., 10., 17., 24. MEDIA Plesne vaje Seminarski  20 

oseb 

6., 13., 20., 27. BMKD Glasbena delavnica Seminarski  20 

oseb 

8., 9., 15., 16., 

23. 

SRBSKO 

DRUŠTVO 

Plesne vaje Seminarski  60 

oseb 

8., 9., 15., 16., 

23. 

BMKD Plesne vaje Seminarski  60 

oseb 

7.2.  Otroški rojstni dan Seminarski 

12.2. MDGN Predavanja Seminarski  60 

oseb 

21.2. PPMS Sestanek Seminarski 

21.2.  Otroški rojstni dan Seminarski  



 

 

22.2. SRBSKO 

DRUŠTVO 

Celodnevni 

dogodek 

Seminarski  100 

oseb 

 CODA Ţan 

Skok 

Funkcionalna 

vadba 1x tedensko 

seminarski 

MAREC    

1., 2., 9., 16., 23., 

29., 30. 

SRBSKO 

DRUŠTVO 

Plesne vaje Seminarski  60 

oseb 

1., 2., 9., 16., 23., 

29., 30. 

BMKD Plesne vaje Seminarski  60 

oseb 

3., 10., 17., 24., 

31. 

UNI3 Predavanja Seminarski  20 

oseb 

3., 10., 17., 24., 

31. 

MEDIA Plesne vaje Seminarski  20 

oseb 

6.-7.3. KLUB 

MAMA 

Seminar  Seminarski  60 

oseb 

7.3.  Otroški rojstni dan Seminarski  

8.3.  Celodnevno 

praznovanje  

Seminarski  100 

oseb 

12.3. MDGN Predavanja Seminarski  60 

oseb 

14.3.  Otroški rojstni dan Seminarski  

15.3. BMKD Celodnevni 

dogodek 

Seminarski  100 

oseb 

20., 27. BMKD Glasbena delavnica Seminarski  20 

oseb 

21.3.  Otroški rojstni dan Seminarski  

22.3. JSKD Seminar otroških 

folklornih skupin 

Seminarski  60 

oseb 

28.3. MDGN Predavanja Seminarski  60 

oseb 

 CODA Ţan 

Skok s.p. 

Funkcionalna 

vadba 1x tedensko 

 

Seminarski 

APRIL    

1., 3., 15., 22. ZSSS  Seminarski   

3., 10., 24. BMKD Glasbena delavnica Seminarski  20 

oseb 

5., 6., 12., 13., 

19., 20., 26., 27. 

SRBSKO 

DRUŠTVO 

Plesne vaje Seminarski  60 

oseb 

5., 6., 12., 13., BMKD Plesne vaje Seminarski  60 



 

 

19., 20., 26., 27. oseb 

7., 14., 21., 28. UNI3 predavanja Seminarski  20 

oseb 

7., 14., 21., 28. MEDIA Plesne vaje Seminarski  20 

oseb 

17. DRUŠTVO 

ETAŢNIH 

LASTNIKOV 

Sestanek Seminarski  60 

oseb 

17. ŠZT Zbor Seminarski  60 

oseb 

23., 30. Srbsko društvo 

- veterani 

Priprave na nastop Seminarski   

18.  Otroški rojstni dan Seminarski 

20. SRBSKO 

DRUŠTVO 

Jajčarija Seminarski  100 

oseb 

23., 30. Srbsko društvo 

- veterani 

Priprave na nastop Seminarski   

MAJ    

1., 8., 15., 22. BMKD Glasbena delavnica Seminarski  20 

oseb 

3., 4., 10., 17., 

18., 31. 

SRBSKO 

DRUŠTVO 

Plesne vaje Seminarski  60 

oseb 

3., 4., 10., 17., 

18., 31. 

BMKD Plesne vaje Seminarski  60 

oseb 

5., 12., 19., 26. UNI3 predavanja Seminarski  20 

oseb 

5., 12., 19., 26. MEDIA Plesne vaje Seminarski  20 

oseb 

6. MSV Predavanje Seminarski  60 

oseb 

6., 20. ZSSS  Seminarski   

7., 14., 21. Srbsko društvo 

- veterani 

Priprave na nastop Seminarski   

8., 30. DRUŠTVO 

ETAŢNIH 

LASTNIKOV 

Sestanek Seminarski  60 

oseb 

9., 16.  Otroški rojstni dan Seminarski 

11. SRBSKO 

DRUŠTVO 

San srbske kulture Seminarski  100 

oseb 

14. INTEGRA Predavanje Seminarski  60 

oseb 



 

 

23.  Meditacija  

24. – 25. MREŢA 

MAMA 

Paslet Seminarski  20 

oseb 

29. ŠZT zbor Seminarski  60 

oseb 

JUNIJ    

1., 7., 8., 14., 15., 

21., 22., 28., 29. 

SRBSKO 

DRUŠTVO 

Plesne vaje Seminarski  60 

oseb 

1., 7., 8., 14., 15., 

21., 22., 28., 29. 

BMKD Plesne vaje Seminarski  60 

oseb 

2., 9., 16., 23. UNI3 predavanja Seminarski  20 

oseb 

2., 9., 16., 23. MEDIA Plesne vaje Seminarski  20 

oseb 

3., 17. ZSSS   

5., 12. BMKD Glasbena delavnica Seminarski  20 

oseb 

6., 18.,20.  Otroški rojstni dan Seminarski 

13. DPL Nastop  

19.  Predavanje  Seminarski  60 

oseb 

27. – 29. MSV Tečaj retorike Seminarski  20 

oseb 

JULIJ    

1. ZSSS   

7. – 11. Mojca Buršič  English camp Seminarski  20 

oseb 

14. – 18. Mojca Buršič  English camp Seminarski  20 

oseb 

21. – 25. Mojca Buršič  English camp Seminarski  20 

oseb 

AUGUST    

19. ZSSS   

23.  Otroški rojstni dan Seminarski 

SEPTEMBER    

1. MSV Seminar Seminarski  60 

oseb 

12., 26.  Otroški rojstni dan Seminarski 

15. RJZ Predavanja Seminarski  60 



 

 

oseb 

16. ZSSS   

21. BMKD Skupščina Seminarski  100 

oseb 

23. MOV Ţupanov sprejem 

novorojencev 

Seminarski  200 

oseb 

OKTOBER    

7., 28. ZSSS   

10., 24., 30.  Otroški rojstni dan Seminarski 

11. – 12. JSKD Seminar plesne 

pedagogike 

Seminarski  60 

oseb 

11. ŠŠK Tečaj nemščine Seminarski  20 

oseb 

15., 22., 29. UNI3 Joga Seminarski  20 

oseb 

19.  Gong meditacija   

26. ŠŠK Delavnica  Seminarski  20 

oseb 

2., 9., 16., 23., 

30. 

BMKD Glasbena delavnica Seminarski  20 

oseb 

NOVEMBER    

19. ZSSS   

5., 12., 19., 26. UNI3 Joga Seminarski  20 

oseb 

6., 13., 20., 27. BMKD Glasbena delavnica Seminarski  20 

oseb 

7. – 8. 

14. – 15. 

SRBSKO 

DRUŠTVO 

Seminar Seminarski  100 

oseb 

17. ŠŠK Predavanje Seminarski  60 

oseb 

18. SŠGS Razvojna 

konferenca 

Seminarski  100 

oseb 

21. – 23. BMKD Seminar Seminarski  100 

oseb 

28., 29., 30.  Otroški rojstni dan Seminarski 

DECEMBER    

2. DRUŠTVO 

ETAŢNIH 

LASTNIKOV 

Sestanek Seminarski  60 

oseb 

3., 10., 17., 24. UNI3 Joga Seminarski  20 



 

 

oseb 

4. CSD Miklavţevanje Seminarski  30 

oseb 

5., 20. ISLAMSKA 

ZVEZA RS 

Predavanja Seminarski  150 

oseb 

7. RJZ Občni zbor  

11. BMKD Glasbena delavnica Seminarski  20 

oseb 

19., 29.  Otroški rojstni dan Seminarski 

31.  Silvestrovanje 

narodnostnih 

skupin 

Seminarski  150 

oseb 

 

KUNIGUNDA RMC IN AVDIO STUDIO V 2014 

Datum 

najema 

Čas 

najema Komu Za namen Št. Udeležencev 

3.jan 3 dni ŠŠK  Snemanje Lignita 8 Chimera 

8.jan 3 dni ŠŠK  Snemanje Lignita 4 THE FUGITIVES 

11.jan 3 ure ŠŠK  Predavanje JUDA 15 oseb 

17.jan 2 dni 

Lignit 

film 

Snemanje filma Psi 

Brezčasja 45 oseb 

17.jan 1 dan 

ŠŠK in 

MC 

avdio snemanje 

Lignit 3 (Fugitives) 7 oseb 

18.jan 3 ure MSV IO MSV 12 oseb 

1.feb 3 ure ŠŠK  

Predavanje JUDA 

II.del 15 oseb 

4.feb 6 ur ŠŠK Snemanje Lignita 4 THE FUGITIVES 

7.feb 4 ure MSV Zbor MSV-ja 29 oseb 

10.feb 7 ur ŠŠK Snemanje Lignita David Slatinek 

16.feb 7 ur ŠŠK Snemanje Lignita 8 oseb, ResNullius 

19.feb 5 ur 

Lignit 

film 

Snemanje Psi 

Brezčasja 45 oseb 

18.feb 10 ur 

Plesni 

studio N 

Vaje, generalka 

Nastop 400 oseb 

21.feb 4 ure ŠŠK/MSV 

Predstavitev 

maldinskih 

organizacij  125 oseb 

22.feb 10 ur MSV 

Delavnica, uspešene 

prijave na razpis 35 oseb 

23.feb 12 ur ŠŠK Snemanje Lignita 7 oseb  

25.feb 8 ur ŠŠK Snemanje Lignita 7 oseb  

10.3.2014 2 uri 

Dijaki 

ŠCV 

Prepevanje v studiu 

1, vaje 5 oseb 

16.3.2014 7 ur ŠŠK Snemanje Lignita 8 oseb - Nakajima 

23.3.2014 6 dni ŠŠK Snemanje Lignita 100 oseb 

13.4.2014 1 dan ŠŠK Snemanje Lignita 8 oseb 

1.6.2014 14 dni MSV 

Delavnica 

multimedije 6 oseb 

18.6.2014 1 dan ŠŠK 

Snemanje avdio za 

tiser Lignit 4 osebe 

18.6.2014 1 dan Inkubus 

Snemanje avdio za 

tiser Indicamp 1 oseba 

21.7.2014 1 dan ŠŠO Snemanje DEMO 35 oseb 

nov.14 1 dan OŠ ŠOP 

Snemanje za 

potrebe 180 letnice  4 osebe 



 

 

HOSTEL SKUPINE  2014 

JANUAR    

13.1. – 22.2. Lignit film Filmska ekipa Psi brezčasja 20 oseb  

9.1. GŠ FKK Udeleţenec klavirskega 

seminarja 

8 oseb 

24.1. – 26.1. EVS Ugur projekt 18 oseb  

25.1. – 9.2. Festival 

Velenje 

Ustvarjalci skupine HE HE 

Helium 

5 oseb 

FEBRUAR    

MAREC    

1. – 3. Pust Šoštanj Pustne skupine 54 oseb 

6.-7. MREŢA 

MAMA 

Seminar  60 oseb 

29. – 2.4. OŠ GŠ Projekt Comenius 17 oseb 

APRIL    

3. – 6. Gimnazija Pevski zbor iz Esslingena 13 oseb 

24. – 26. ŠCV Mješovita srednja škola - 

ekskurzija 

47 oseb 

MAJ    

19. – 24. ŠTK Sodniki teniškega turnirja 4 osebe 

24. – 25. MREŢA 

MAMA 

Paslet 20 oseb 

29. DRUŠTVO 

MODELARJ

EV 

NAVIGA 17 oseb 

AVGUST    

18. MOV folklorna skupina iz Splita 45 oseb 

19. – 28. Volontariat EKSPERIMENTALNO 

GLEDALIŠČE 

15 oseb  

22. – 29. Festival  Irski plesalci 10 oseb 

SEPTEMB

ER 

   

1. – 4. ERICO  konferenca divjadi 18 oseb 

5. Gorenje Gorenjada 49 oseb 

11. KK elektra Košarkarski veterani 11 oseb 

20. – 30. Festival  Pikin tabor 8 oseb 

26. – 27. ŠC PET   šolska ekskurzija 60 oseb 



 

 

OKTOBER    

11. – 12. JSKD Seminar plesne pedagogike 60 oseb 

16. – 19. UNI3 Festival veziljstva 60 oseb 

24. – 27. GŠ FKK Klavirski seminar 10 oseb 

NOVEMBE

R 

   

7. – 8. 

14. – 15. 

SRBSKO 

DRUŠTVO 

Seminar 6 oseb 

21. – 23. BMKD Seminar 70 oseb 

DECEMBE

R 

   

5. Klub Skala Tekwando turnir 45 oseb 

 

 

 

 

 

 

ŠTEVILO VSEH PRENOČITEV V LETU 2014 (z individualnimi gosti) 

mesec Jan 

14 

Feb 

14 

Mar 

14 

Apr 

14 

Maj 

14 

Jun 

14 

Jul 

14 

Avg 

14 

Sep 

14 

Okt 

14 

Nov 

14 

Dec 

14 

# 

Domači 

gosti 

252 54 8 209 15 32 7 31 127 131 19 43 928 

Tuji 

gosti 

12 146 260 185 137 168 7 120 283 213 42 170 1743 

skupaj 264 200 268 394 152 200 14 151 410 344 61 213 2671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ODMEVNOST PROGRAMA  

 Letos je za nami zelo plodovito leto tudi na področju medijske prisotnosti, saj smo 

se letos v medijih pojavljali več, kot do sedaj. Za to je zasluţen predvsem naš 

program (festival Kunigunda, Hiša bendov, soorganizacija Lignit 3, projekt 

Kunigudra ...). NPM 7.2.3 CILJ: Kultura in ustvarjalnost sta v druţbi prepoznana kot 

temelja splošne izobrazbe vsakega posameznika. 

 

Video arhiva: http://www.mc-velenje.si/arhiv/video/ 

Foto arhiva: http://www.mc-velenje.si/arhiv/galerija/ 

Blogi: http://www.mc-velenje.si/arhiv/blogi/ 

Priloga medijske objave 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zap. 

št. 
Objave na mladinskem portalu www.mlad.si  

1. 
NAJ PROSTOVOLJEC IN PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA LETA 

2013 V MESTNI OBČINI VELENJE    

2. V preteklem vikendu smo mladi poskrbeli za čistejše Velenje.    

3. Hiša bendov zaţivela v Velenju    

4. Dobrodelni projekt POMAGAJMO POMAGATI    

5. Razstava na tematiko sovraţnega govora »Tvoje besede me bolijo«    

 

b) Uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc 

posameznika  

Zap. 

št. 
Ime uporabljenih orodij  

Navedete število 

zabeleţenih evidenc  

1. Youthpass    4    

2. 
Potrdilo a aktivni participaciji in udeleţbi na 

Mednarodnem delovnem taboru    
20    

 

http://www.mc-velenje.si/arhiv/blogi/


 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 


