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VELIKOST, ČLOVEŠKI VIRI IN REDNO DELOVANJE 

Splošno 

 

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 - vodja Mitja Gregorič, 

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

- Mladinski hostel - vodja Metka Rupreht, 

- prostovoljska dejavnost - vodja Melita Kovač, 

- mednarodna dejavnost - vodja Melita Kovač, 

- socialna dejavnost - vodja Ira Preininger, 

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

- avdio snemalni studio - vodja Rok Kugonič. 

 

 

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

dodelujejo, določi se vodja projekta (iz področja, kamor projekt spada), vodja nato vključuje 

deleţnike z ostalih programskih področij in enot (po potrebi in glede na kompleksnost) in jih 

koordinira. Ţe tukaj mlade vključujemo (saj so ideje za projekt njihove), sicer na te 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, evalvacija ...). Navadno se vsi novi projekti predstavijo na rednih tedenskih 

programskih sestankih, kjer se o njih odloča v krogu zaposlenih, mladih idejno ne omejujemo, 

niti jim ne zapovedujemo kakšnih smernic. V kolikor je projekt, generiran s strani mladih, 

realno izvedljiv (programsko, finančno) se določi struktura izvedbe, v katero so mladi aktivno 

vključeni (ideja ... evalvacija). 

 

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, vodje pa morajo upoštevati 

smernice delovanja MC Velenje (pri projektih aktivno sodelujejo mladi, ki se jih usmerja, jim 

pomaga), vse z namenom dviga kompetenc mladih, nabiranja izkušenj. Mladi so ob takšnem 

načinu dela na rezultat svojega dela ponosni, po naših izkušnjah tudi ob morebitnih teţavah, 

napakah pri izvedbi na le-te gledajo pozitivno v smislu, da se nekaj naučijo na lastni koţi. 



 

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, ki praviloma 

podpre dobre ideje in z določenimi finančnimi prerazporeditvami znotraj programa zagotovi 

potrebna sredstva po finančnem planu projekta, ki ga pripravimo skupaj z mladimi. Mlade 

tako ţe v začetnih fazah spoznavanja projektnega dela učimo realnega načrtovanja na 

področju financ, saj po naših izkušnjah mladim to področje predstavlja največjo teţavo. 

 

Programsko mladim puščamo proste roke glede vsebine programa, načeloma se izogibamo 

komercializaciji programa (dopuščamo do neke mere, če mladi tako ţelijo). Projekte, ki so 

finančno preveliki poskušamo v sodelovanju z mladimi načrtovati v realnih okvirjih 

(preformulirati, npr. cenejši glasbeni izvajalec, prilagoditev scene, manjši obseg projekta ...). 

 

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. Po vsakem projektu skupaj z mladimi deleţniki opravimo evalvacijo projekta, kjer 

se odkrito pogovorimo o pozitivnih in negativnih stvareh v zvezi s projektom, ter skupaj 

postavimo smernice nadaljnjega dela (ponovitve projekta, projekcija teţav na sorodne 

projekte ...). 

 

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 udejanijo. 

 

V Svetu Zavoda Mladinski center Velenje imajo mladi svoje predstavnike kot predstavnike 

zainteresirane javnosti (eden s strani Šolskega centra Velenje in eden s strani Šaleškega 

študentskega kluba). V trenutni zasedbi v Svetu Zavoda pa imajo mladi dva svoja 

predstavnika tudi s strani ustanovitelja JZ MC Velenje, Mestne občine Velenje. 

 

V Programskem Svetu MC Velenje imajo mladi 3 predstavnike (eden imenovan s strani MC 

Velenje in dva imenovana s strani MSV). Programski svet je vključen v pripravo splošnega 

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

smernice. 

 

Mladi, ki si ţelijo aktivno sodelovati pri projektih, so vedno dobrodošli, 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, kar je naš cilj. Mladi tako postajajo 

bolj samostojni. 



 

Specifika mladinskega dela je, da se generacije menjavajo. Veseli smo, da nam uspeva k 

aktivnemu vključevanju v mladinsko delo vključiti vedno nove generacije mladih, kar je tudi 

naš osnovni cilj in poslanstvo, torej kontinuiteta mladinskega dela, stalna aktivna vključenost 

mladih. Večina mladih deluje v mladinskem delu določeno obdobje (nekateri daljše, nekateri 

krajše), nato svojo energijo usmerijo drugam (sluţba, druţina ...), nekateri kljub drugim 

obveznostim in aktivnostim delno še vedno ostanejo v mladinskem delu, pri tem jih 

vzpodbujamo. Vsakega "novega" mladega, ki se aktivno priključi k našim programskim 

aktivnostim na začetku seznanimo z našim, projektnim načinom dela. Vsak dobi tudi brošuro, 

ki smo jo izdali sami, "Kako izpeljati projekt", kjer so zgoščeno podane vse relevantne 

smernice kvalitetne izpeljave projekta, saj si po naših izkušnjah mladi na ta način več 

zapomnijo. Vseeno pa mladim tudi osebno ves čas pomagamo, jim razloţimo, zakaj naj bi se 

kaj naredilo na določen način, pri tem pa upoštevamo specifike mladih, saj je navadno za 

dosego enega cilja mogočih več poti. 

 

Velenje ima na splošno dobro oblikovane instrumente mladinske politike in mladinskega dela 

(Komisija za mladinska vprašanja v okviru MOV, zastopanost mladih v Mestnem svetu 

MOV, ţe 2. Lokalni program razvoja delovanja mladih 2016 - 2020). 

   

Avtonomija mladih v organizaciji  

 

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 dokončno sprejmemo in potrdimo zaposleni, vendar vanj 

vključimo vse izvedljive predloge, ki so prišli s strani mladih tekom preteklega leta. 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 in ga po koncu evalvirajo. 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, saj s tem krepijo svojo kreativnost. Ves čas smo jim 

na voljo ob pojavu teţav, ter projekte izvedbeno spremljamo, da ne zaidejo (predvsem se po 

naših izkušnjah zgodi, da mladi med izvedbo znajo "pozabiti" na odobren finančni plan 

aktivnosti in bi stroški znali krepko poskočiti). Naš cilj je, da se mladi naučijo realnega 



projektnega planiranja, ter se pri sami izvedbi tega plana drţijo. To jim v prihodnosti pomaga 

tako na osebnem kot na poslovnem področju. 

 

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, 

storitve, kadrovsko ...). 

 

Ves čas se trudimo predvsem, da mladi z manj priloţnostmi, obiskovalci Središča mladih in 

otrok MC Velenje, 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 torej namenjamo mladim z 

manj priloţnostmi, saj si v okviru SMO MC Velenje razvijajo tudi socialno mreţo, krepijo 

medvrstniške odnose ... 

 

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 finančni ter 

izvedbeni plan, ki ga nato predstavijo vodji prostovoljcev MC Velenje, ki jih pri nadaljnjem 

delu usmerja in jim pomaga. Velik del njihovega udejstvovanja je pomoč pri različnih 

aktivnostih za mlade (tudi drugih organizatorjev). 

 

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. Specifika našega dela je, da čim več stvari poskušamo izpeljati, 

narediti sami, outsourcamo le, kar je nujno potrebno, kar sami ne moremo narediti. S tem se 

skupaj z mladimi srečujemo z novimi področji in aktivnostmi, tudi če so le-te energijsko in 

časovno bolj potratne, lahko stanejo enako, pa s samostojno izvedbo in reševanjem teţav, s 

katerimi se srečujemo razvijamo kompetence mladih in jih opremljamo s pomembnimi 

delovnimi izkušnjami. Lep primer je Festival Kunigunda, ki ga izpeljemo izključno s 

"svojim" kadrom, lokalno mladino (izvedba luči, ozvočevanje koncertov, postavitve prizorišč, 

tehnične rešitve, lastna programska produkcija ...). Mladi so pomemben člen tudi 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. Ravno v tem času je za nami ţe prvi, širši 

programski vikend Festivala Kunigunda, kamor smo poleg programsko angaţiranih 

zaposlenih povabili predvsem mlade, ki so pokazali voljo in energijo na programskem 

področju. Vsi bodo vodje posameznih področij oziroma projektov v sklopu festivala. 

Programske in evalvacijske vikende tradicionalno izpeljemo izven Velenja, saj mladi tako 

koncentrirano snujejo festival, ta način pa je idealen tudi kot "team building".  

 

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. Na področju 

evalvacije veliko naredimo tudi s pristnim osebnim stikom mladih z mentorji, ki ves čas 



vzpodbujajo mlade, da mislijo s svojo glavo in svoje mnenje na nevsiljiv in prijazen način 

tudi delijo z vrstniki in mentorji, vse z namenom prijetnega preţivljanja svojega prostega časa 

v socialni skupini. 

 

1. in 2. Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje (Strategija 

mladih): sledenje strategiji in s tem potrebam in ţeljam mladih. Z mladimi smo skozi celotno 

obdobje trajanja 1. Strategije sledili ciljem le-te, prijavljali projekte nanjo, jih korektno 

izpeljali, ves čas pa smo pri pripravi prijav pomagali tudi ostalim društvom in posameznikom, 

jim svetovali in jih usmerjali. Enakemu cilju bomo sledili tudi v okviru 2. Strategije, ki je bila 

kot prva v Sloveniji na Mestnem svetu MOV sprejeta 15.12.2015, na kar smo še posebej 

ponosni, saj je lokalna mladina z dokumentom pridobila izčrpno analizo stanja na področju 

mladine in učinkov 1. strategije, nadalje pa kvalitetno in po meri mladih pripravljeno 

strategijo razvoja delovanja mladih za naslednje obdobje (2016 - 2020), ter povišano količino 

sredstev, namenjenih izpeljavi projektov, ki strategiji sledijo. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje 

kompetenčne opremljenosti mladih. 

   

Prostori v upravljanju Mladinskega centra Velenje 

 

Prostor Kvadratura 

Pisarna Mladinskega centra Velenje  145  

Seminarski prostori  406  

Kunigunda - regionalni multimedijski center  150  

Mladinski hotel  1048  

Letni kino ob Škalskem jezeru  1000  

Pekarna v Starem Velenju  1200  

Hiša bendov  110  

Dvorana Gaudeaumus  105  

Mladinski kulturni klub eMCe plac 600 

 

 

 Urnik delovanja mladinskega centra Velenje 
 

Dan od do 

ponedeljek   7:00   20:00   

torek   7:00   20:00   

sreda   7:00   20:00   

četrtek   7:00   20:00   

petek   7:00   2:00   

sobota   10:00   2:00   

nedelja   10:00   22:00   

 

Dejavnosti mladinskega centra se izvajajo 99 ur tedensko.  

 

 

Kadrovska struktura Mladinskega centra Velenje 

 

Število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in programskih delavcev: 13    



 

Ime in 

priimek 
Vloga v programu 

Strokovna usposobljenost 

(izobrazba, reference, 

izkušnje pri neposrednem delu z mladimi, 

število let delovnih izkušenj) 

Način dela:  

 

Marko 

Pritrţnik  

Direktor Javnega 

zavoda Mladinski 

center Velenje, 

vodja festivala 

Kunigunda  

Profesor zgodovine in geografije, 

opravljen strokovni izpit za strokovne 

delavce na področju vzgoje in 

izobraţevanja pri Ministrstvu za šolstvo in 

šport, vodnik inštruktor prve stopnje 

gozdna šola Zveze tabornikov Slovenije, 

mentor raziskovalnih dejavnosti na 

osnovnih šolah, izprašani vodja odraslih 

folklornih skupin in inštruktor, opravljen 

ravnateljski izpit, 14 let delovnih izkušenj.  

Pogodbeno 

(mandat).  

Metka 

Rupreht  

Vodja Mladinskega 

hotela.  

Profesor biologije in gospodinjstva, 

Izobraţevanja s področja mladinskega in 

kongresnega turizma. 9 let delovnih 

izkušenj na področju mladinskega turizma.  

Redno zaposlena 

za polni delovni 

čas.  

Dimitrij 

Amon  

Vodja Kunigunde 

RMC, vodja 

projektov, skrbnik 

prostora letni kino in 

Hiša bendov.  

Kmetijski tehnik, certificirana znanja na 

področju IKT, študent DOBA, bolničar pri 

Civilni zaščiti. 10 let delovnih izkušenj na 

področju mladinskega dela.  

Redno zaposlen 

za polni delovni 

čas.  

Janez 

Slivar  

Vodenje programa 

in projektov, 

tehnika, koordinator 

med področji.  

Profesor športne vzgoje, udeleţba na 

izobraţevanjih o mladinskem delu in 

seminarju za mladinske delavce ter 

mladinske vodje, dodatna strokovna 

izobraţevanja s športnega in zdravstvenega 

področja. 7 let delovnih izkušenj na 

področju mladinskega dela.  

Redno zaposlen 

za polni delovni 

čas.  

Mitja 

Gregorič  

Vodja Središča 

mladih in otrok, 

javno - koristna 

dela.  

Naravoslovno matematični tehnik, 

usposobljen za delo na zaupnem telefonu, 

mentor na področju komunikacij, 

certificiran in usposobljen svetovalni 

delavec in izvajalec terenskega dela (FSD), 

pri Inštitutu za razvoj osebne kakovosti 

usposobljen kot svetovalni delavec v 

vzgoji in izobraţevanju, kot somentor za 

program Razvijanje pozitivnega 

samovrednotenja otrok in mladostnikov, 

pridobljen EU certifikat multiplikatorja 

projektov v programih čezmejnega 

sodelovanja (Cross-border). 14 let 

delovnih izkušenj na področju 

mladinskega dela.  

Redno zaposlen 

za polni delovni 

čas.  

Melita 

Kovač  

Vodja 

prostovoljskih in 

mednarodnih 

Ekonomsko-komercialni tehnik, 

absolventka Teološke fakultete, mladinska 

trenerka, udeleţenka različnih seminarjev 

Redno zaposlena 

za polni delovni 

čas.  



Ime in 

priimek 
Vloga v programu 

Strokovna usposobljenost 

(izobrazba, reference, 

izkušnje pri neposrednem delu z mladimi, 

število let delovnih izkušenj) 

Način dela:  

 

dejavnosti.  o delu z mladimi, prijavi projektov na 

razpise. 8 let delovnih izkušenj na 

področju mladinskega dela.  

Aleksander 

Saša Misja  

Oblikovalec zvoka 

in video povezav, 

vodja servisne 

dejavnosti na avdio 

področju.  

Prometni tehnik, stalna dodatna 

izobraţevanja s področja avdio tehnike in 

mešanja zvoka in slike. 24 let delovnih 

izkušenj na področju tehničnega 

inţenirstva ter na mladinskem področju.  

Redno zaposlen 

za polni delovni 

čas.  

Ira 

Preininger  

Področje sociale, 

vodja Moj klub, 

delo z obiskovalci, 

ki so mladi z manj 

priloţnostmi, učna 

pomoč.  

Diplomirana socialna delavka, dodatna 

izobraţevanja v zvezi s socialnim delom, 

predvsem na področju duševnega zdravja, 

delo z osipniki. 7 let delovnih izkušenj s 

področja socialnega in mladinskega dela.  

Redno zaposlena 

za polni delovni 

čas.  

Dejan 

Poţegar  

Glasbeno področje 

(program), tehnična 

podpora projektom, 

vodja 

multimedijskih 

projektov, glavni 

vzdrţevalec MC 

Velenje.  

Ekonomski tehnik, glasbenik, monter 

energetskih naprav, strokovnjak za 

oblikovanje lesa. 19 let delovnih izkušenj z 

različnih področij, predvsem mladinskega 

dela.  

Redno zaposlen 

za polni delovni 

čas.  

Jure Sirše  

Glavni oblikovalec 

in pripravljavec za 

tisk, pomoč v 

KRMC (snemanje, 

priprava materiala, 

video montaţa, 

obdelava fotografij 

...). Vodja 

multimedije na 

Festivalu 

Kunigunda, 

projektno delo.  

Medijski tehnik, študent Medijske 

produkcije (smer grafično oblikovanje), 

oblikovalec, dodatna znanja oblikovanja 

fotografij in z multimedijskega področja. 4 

leta delovnih izkušenj s področja 

oblikovanja, priprave za tisk in 

mladinskega dela.  

Pogodbeno 

zaposlen za polni 

delovni čas.  

Rok 

Kugonič  

Vodja avdio studia, 

ozvočevanje 

prireditev, koncertni 

program.  

Diplomant SAE inštituta (avdio inţenir), 

dodatna izobraţevanja in izkušnje z 

glasbenega področja (glasbenik, snemanje, 

obdelava, montaţa avdio posnetkov). 5 let 

delovnih izkušenj na glasbenem področju, 

3 leta delovnih izkušenj na področju 

mladinskega dela.  

Redno zaposlen 

za polni delovni 

čas.  

Anţe 

Kovač  

Fotograf, pomoč pri 

izvedbi projektov.  

Elektrotehnik telekomunikacij, Dodatna 

znanja s področja fotografije, oblikovanja 

fotografij. Delo s tonsko tehniko, tehnik v 

klubu. 3 leta delovnih izkušenj na 

Prostovoljno 

delo.  



Ime in 

priimek 
Vloga v programu 

Strokovna usposobljenost 

(izobrazba, reference, 

izkušnje pri neposrednem delu z mladimi, 

število let delovnih izkušenj) 

Način dela:  

 

mladinskem področju.  

Adnan 

Buljubašič  

Koordinator 

prostovoljcev MC 

Velenje, pomoč pri 

aktivnostih Središča 

mladih in otrok.  

Trgovec, glasbenik, izkušnje s področja 

organizacija projektov. 3 leta izkušenj na 

področju mladinskega dela.  

Prostovoljno 

delo.  

Andrej 

Cvernjak  

Delo s socialno 

ogroţenimi 

skupinami (vodja 

Udarnik MC 

Velenje, varna hiša, 

brezdomci). Pomoč 

na področju SMO 

MC Velenje, 

kongresnega 

turizma.  

Organizator socialne mreţe, dodatna 

izobraţevanja s področja mladinskega in 

socialnega dela. Certificirani mentor za 

vodenje skupin otrok in mladostnikov 

(ZPM), 4 leta delovnih izkušenj s področja 

sociale v mladinskem delu.  

Javna dela.  

Ana Marija 

Kolar  

Pomoč na 

mednarodnem 

področju, projektno 

delo.  

Gimnazijski maturant, študentka Medijske 

produkcije (smer Video produkcija), 

mladinska vodja pri naših aktivnostih, 

udeleţenka EVS sluţbe v Budimpešti 

(2013/2014). Udeleţenka večih 

izobraţevanj za mladinskega delavca 

(Zveza tabornikov Slovenije), 

izobraţevanja o prostovoljnem delu. 10 let 

delovnih izkušenj na področju 

mladinskega dela.  

Prostovoljno 

delo.  

Melita 

Anţelak  

Mentor SMO 

Velenje, MOJ 

KLUB  

Profesorica likovne umetnosti, mladinska 

trenerka, vodenje umetniških delavnic z 

otroki in mladimi. 6 let delovnih izkušenj s 

področja mladinskega dela.  

Pogodbeno 

zaposlena za 

polni delovni 

čas.  

 

 

Informiranje in svetovanje za mlade ter podpora drugim programom v mladinskem 

sektorju v lokalnem okolju v letu 2015 (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, eMCe plac). Pri izvedbi aktivnosti nudimo vso potrebno pomoč. 

 

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

podpora) - art predelava starega pohištva (tehnična pomoč, tiskovine). 

 

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. 

 

 

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

večino prireditev v MOV, v letu 2015 143). 

Avdio sluţba MC Velenje je v letu 2015 delovala na 143-ih prireditvah za 14 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. 

 

 

Investicije: v letu 2015 je naša najnovejša pridobitev mešalna miza za zvok TF 5 yamaha s 

katero zagotavljamo gostujočim inţenirjem zvoka orodje, kakršnega potrebujejo. S to opremo 

smo zagotovili kakovost na najvišji moţni ravni. 

Vzdrţevanje: skladiščni prostor za ozvočenje se nahaja v eMCe placu, kjer pa imamo 

ogromne teţave s pomanjkanjem prostora. Bliţina in dostopnost opreme je zaradi vzdrţevanja 

opreme nujna. V letu 2015 smo menjali vse visokotonske zvočnike, popravili ojačevalce za 

glasbo v eMCe placu, popravili ojačevalce za monitorje, po Pikinem festivalu zamenjali 70 % 

konektorjev na kablih za zunanje ozvočenje ... Največji deleţ vzdrţevanja opreme trenutno 

zagotavlja MC Velenje, za leto 2015 je ta znesek okoli 6000 €. 

 



 

 

 

 

Izvajanje lučnega servisa zase in za partnerje v MOV. Od leta 2014 imamo v mladinskem 

kulturnem klubu nov, moderen in kvaliteten lučni park, primerljiv z veliko večjimi 

koncertnimi dvoranami, 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. V letu 2015 smo kupili tudi moderno lučkarsko komandno mizo, ki jo uporabljamo 

za lastne prireditve, ter z njo opravljamo tudi servisne aktivnosti za partnerje (z lastnim 

kadrom). 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. V 

letu 2015 smo zabeleţili 13% zasedenost, kar je dobro (predvsem kongresni turizem). V 

Mladinskem hotelu stalno sodelujemo s tremi mladimi, ki pomagajo pri opravilih (recepcija, 

čiščenje, booking ...). V času poletnih počitnic sodelujemo pri občinskem projektu "Čisto 

moje Velenje", v okviru katerega si mladi, predvsem dijaki, nabirajo delovne izkušnje. 

 

Urejanje in upravljanje nastanitvenih zmoţnosti za dijake in študente (stalno po zmoţnostih 

urejamo nova stanovanja, odpravljamo napake, skrbimo za dobro počutje gostov, predvsem 

dijake 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, 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 

prostovoljstva, dan objemov ...). Na šolskem centru Velenje smo izvedli 5 srečanj EVS 

prostovoljcev in mentorjev z dijaki, z namenom promocije prostovoljstva, priloţnosti v zvezi 

z EVS sluţbo. 

 

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. 

Preko prostovoljstva se dijaki učijo organizacijskih veščin in izpopolnjujejo predvsem svoj 

socialni čut, ter ob enem razvijajo svojo medvrstniško socialno mreţo. 

 

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

popravil, teţav ... 

 

 

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

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

reke Pake, delavnice z ekološko tematiko, recikliranje, čistilna akcija Indi camp ...). 

http://www.mc-velenje.si/dejavnosti/mc-prostovoljci/ 

 

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, kreativno delo - izdelava medalj). 

 

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 (digitalne INFO točke na ŠCV in Gimnaziji Velenje). 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). V letu 2015 smo v okviru razrednih ur 

učencem tretje triade na dveh osnovnih šolah iz Velenja predstavili delovanje MC Velenje 

(splošno, predvsem pa področje SMO MC Velenje in področje prostovoljstva). Predstavitve 

so izvedli vodja prostovoljcev, mladinska vodja MC Velenje in EVS prostovoljka iz Italije. 

Izvajamo splošno informiranje za mlade (LED predvajalnik na Rdeči dvorani Velenje, INFO 

table na naši infrastrukturi, ŠCV). 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) - video, avdio in tiskovine, 

logistika, svetovanje, promocija dogodkov. V lokalnem okolju smo v 2015 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 kot organizacijska ali izvedbena pomoč, mentorstvo na 

delavnicah, aktivnostih. 

 

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. V letu 2015 sta se MSV-ju priključili dve novi društvi. 

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 2015 smo pri nas gostili 4 EVS prostovoljce, 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). Decembra 2015 smo na EVS sluţbo v Pesaro, Italija poslali drugega EVS 

prostovoljca, mladega iz lokalnega okolja. V začetku leta 2016 smo v resnih dogovorih s še 

eno kandidatko za EVS sluţbo. NPM 6.2.3 CILJ: Spodbujanje vključevanja v mednarodno 

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

 

Pri nas sta bila na področju izvajanja obvezne študijske prakse vključena dva mlada (tri 

mesece). Vključena sta bila na avdio področju in na področju multimedije. 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. S prostovoljci sodelujemo 

pri Specialni olimpijadi (pomoč pri sami izvedbi projekta). 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, v 2015 smo z našimi 

prostovoljci pomagali pri selitvi MZPM Velenje v nove prostore - obnovljen "Roţle") , 

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 ... Omogočamo jim izpeljavo njihovih aktivnosti 

v naši infrastrukturi in jim pri tem nudimo celostni servis. 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. 

 

   

 

 

 

 

 



 

Izvajanje projektov v okviru programa Mladi v akciji in Erasmus+ v letu 2015 

 

Naslov projekta Vrsta projekta  

Vloga MCV 

v projektu 

 

Kraj 

izvedbe 
Sodelujoče drţave 

Let's get together in 

Velenje  
EVS sluţba  Prijavitelji  

Velenje, 

Slovenija  
Italija, Slovenija  

You and I in Velenje  EVS sluţba  Prijavitelji  
Velenje, 

Slovenija  
Španija, Italija, Slovenija  

2 steps to take now  

Mednarodna 

mladinska 

izmenjava  

Prijavitelji  
Tbilisi, 

Gruzija  

Gruzija, Španija, Ukrajina, 

Azerbaidţan, Armenija, 

Turčija, Romunija, 

Slovenijaj  

EXPERIMENTAL 

THEATRE  

Mednarodni 

delovni tabor  
Prijavitelji  

Velenje, 

Slovenija  

Madţarska, Nemčija, Češka, 

Turčija, Ukrajina, Slovenija  

BE YOUTH  

Evropa za 

drţavljane - 

mreţe mest  

Partnerji  
Velenje, 

Slovenija  

Španija, Ciper, Romunija, 

Madţarska, Italija, Latvija, 

Slovenija  

 
 

Evalvacija programov (in povezava z nadaljnjim delom) 

 

Stalna praksa v naši organizaciji je, da se evalvacije opravljajo ţe med samim načrtovanjem 

aktivnosti z vsemi aktivnimi udeleţenci, skozi celotno izpeljavo (v manjši, splošni meri sproti 

po posameznih področjih), ter izčrpneje in v širšem krogu po končani aktivnosti (evalvacija 

vseh aktivnih deleţnikov v projektu skupaj in posebej, če je potrebno). Kasneje se na rednih 

tedenskih sestankih v okviru oţjega kroga zaposlenih evalvacije s strani vodje programa in 

projektov predstavijo, nato se pripravijo smernice za naprej, ki so usklajene z opaţanji mladih 

iz evalvacij. 

 

Evalviramo vsak projekt posebej z deleţniki v projektu, v začetku leta vodja programa in 

projektov samostojno predela te evalvacije, ter izsledke upošteva pri pripravi programa za 

tekoče leto. Program je sicer usklajen tudi s potrebami mladih (sprotne evalvacije z mladimi, 

ideje, pripombe mladih, podane tekom leta, se ob realni podlagi upoštevajo, mladi sodelujejo 

pri izvedbi samih aktivnosti). 

 

Evalvacije vedno poskušamo upoštevati na način, da poskusimo eliminirati stvari, ki so se 

izkazale za zgrešene, nepotrebne, napačno zastavljene (programsko ali organizacijsko). Na 

drugi strani seveda pozitivne stvari obdrţimo, nadgradimo, ter jih poskušamo projicirati tudi 

na ostale aktivnosti (predvsem dobre organizacijske in tehnične rešitve). 

 

Vpleteni v program in delovanje MC Velenje se tudi sicer veliko udeleţujemo različnih 

aktivnostih na nam sorodnih področjih v lokalnem okolju in izven. Vedno "evalviramo" tudi 

te aktivnosti, ocenimo, kaj je bilo dobro z organizacijskega vidika, kaj bi bilo po našem 

mnenju smiselno izpeljati drugače. Te izkušnje kasneje uporabimo pri svojem delu. 

Rezultate evalvacij smo upoštevali pri načrtovanju programa za naslednji leti, predvsem nam 

prav pride, da večje projekte široko evalviramo. Za naš največji projekt, tradicionalni Festival 

mladih kultur Kunigunda vodje področij izvedejo evalvacijo z vsemi svojimi sodelavci, nato 



pa se vodje dobijo na evalvacijskem vikendu (v letu 2015 16. - 18.10.), kjer se izčrpno 

programsko, organizacijsko in izvedbeno napravi evalvacija tudi najmanjših področij, na 

koncu vikenda pa se postavijo smernice za naslednji festival. Evalvacije zapišemo v poročila 

projektov z namenom, da lahko izsledke vedno uporabimo predvsem za dvig kvalitete izvedbe 

naših aktivnosti. 

 

Naši najpomembnejši cilji, aktivna participacija mladih pri programu MC Velenje in korektno 

izpeljan program ob aktivni participaciji mladih se prepletata na vseh področjih našega 

delovanja. Naš cilj je tudi program, izpeljan po meri mladih, ki ta program soustvarjajo. Te 

cilje dosegamo in merimo tako, da mladim pustimo (do določene mere) proste roke pri 

oblikovanju in izpeljavi programa. Pokazatelj, da cilje uspešno dosegamo je število mladih, 

vključenih v program, njihova pestra generacijska zastopanost (vse skupine mladih) in 

predvsem stalna fluktuacija mladih, predvsem na strani, kjer mladi pristopajo k našem 

delovanju. Cilj mlade opremiti s kompetencami za nadaljnje ţivljenje merimo na način, da 

mlade spremljamo (beţno) pri njihovi nadaljnji poti. Po našem mnenju in "merjenju" je cilj 

našega udejstvovanja doseţen, ko mladega z manj priloţnostmi, ki je bil dejansko na robu 

osebnostnega propada, pritegnemo k aktivnem udejstvovanju pri naših aktivnostih in se 

kasneje vpiše nazaj v šolo, se zaposli, si ustvari druţino, si uredi ţivljenje ... 

 

Beleţimo tudi primere, ko je mladi z manj priloţnostmi, osipnik (alkoholizem v druţini, 

neurejene ţivljenjske razmere), sicer izredno bister, začel zahajati v naš mladinski kulturni 

klub, se na začetku obnašal precej deviantno, kasneje pa se je začel aktivno vključevati na 

različna področja (po dolgotrajnem ukvarjanju z njim), danes je inštruktor matematike, fizike 

in angleščine v okviru Središča mladih in otrok MC Velenje. 

 

Rezultate evalvacij smo upoštevali pri načrtovanju programa za leto 2016. Teh smernic se 

bomo pri izpeljavi programa tudi drţali. Kot primer, proti koncu leta 2015 smo na pobudo 

našega EVS prostovoljca izpeljali projekt Hiša groze v stari pekarni v Starem Velenju, ki jo 

imamo v upravljanju. Projekt je tako med deleţniki (mladi iz lokalnega okolja), kot med 

obiskovalci doţivel super odziv, projekt smo v začetku decembra ponovili, odziv je bil spet 

dober, zato smo se odločili, da projekt za noč čarovnic 2016 ponovno izvedemo (nočemo pa 

zasičiti ljudi z našimi projekti). Na področju našega največjega projekta, Festivala Kunigunda 

smo preko evalvacij prišli do spoznanja, da smo koncertni del festivala tehnično pripeljali na 

maksimalno raven, ki je previsoka za koncertni program, ki smo ga zmoţni izpeljati na 

festivalu. Deleţniki smo se zavestno odločili da Festival Kunigunda 2016 speljemo na niţjem 

tehničnem nivoju, programsko pa ga na ta račun okrepimo ... 

 

Na podlagi evalvacije projekta Poletje na kotalkališču iz prejšnjih let, smo se v letu 2015 

odločili, da projekt prestavimo v prostore Središča mladih in otrok, saj so mladi, deleţnki 

programa izrazili ţeljo, da bi aktivnosti tudi čez poletje izvajali v omenjeni infrastrukturi in ne 

prestavljali na kotalkališče Velenje. Odločitev se je izkazala za dobro, mladi so aktivno 

preţivljali poletje v boljših pogojih, ki jih ponuja naša infrastruktura. Prakso bomo v letu 

2016 nadaljevali.   

 

 

Spodbujanje mladinskega dela 

 

Namen našega programa so kvalitetne aktivnosti z mladimi za mlade na več področjih, z 

aktivno udeleţbo mladih pri vseh programskih fazah. Lokalno kot druţbeno in programsko 

najbolj aktivna organizacija mladim ponujamo pester program na področju kulture, umetniške 



izraznosti, sociale, neformalnega izobraţevanja ... Mlade stalno vključujemo v naše 

delovanje, pri njih spodbujamo kreativnost, drugačnost, nekonvencionalnost, saj sledimo 

smernici, da je mladinsko delo lahko do določene mere nekonvencionalno, zanimivo, pa 

vendar pri mladih krepi kompetence za nadaljnje ţivljenje. 

 

 

Mladinsko delo vzpodbujamo predvsem na način, da vzdrţujemo stalno fluktuacijo mladih, ki 

so aktivno vključeni k programu. Aktivni in prisotni smo tako na področju šolstva (promocija 

programa in aktivnega vključevanja mladih na programsko in organizacijsko področje tako v 

osnovnih, kot srednjih šolah, izvajanje informiranja za mlade), kot na področju društvene in 

neorganizirane dejavnosti. Opaţamo, da poleg naše vsestranske prisotnosti (informiranje 

mladih po različnih kanalih, promocija programa in posameznih aktivnosti na dogodkih 

partnerjev, servisna dejavnost ...) največ mladih k aktivnem vključevanju v naš program 

pritegne "dober glas", saj Velenje ni tako veliko mesto, mladi se med sabo večinsko poznajo. 

Največ mladih (predvsem kot prvi stik z našo organizacijo) se k aktivnostim vključi, ker so za 

nas in naš način dela izvedeli od vrstnikov, ki z nami ţe imajo (pozitivne) izkušnje. 

 

Ves čas pri svojem delovanju sledimo cilju, da pri vseh aktivnostih mladi aktivno sodelujejo, 

sami pa jim za to omogočimo dobro delovno okolje, jim nudimo mentorsko pomoč, v delo 

poskušamo vpeljevati nekonvencionalne pristope (lastna produkcija in tehnična izpeljava 

projektov na vseh nivojih, mladim ciljno prilagojene metode dela), ki za rezultat vseeno 

doprinesejo k razvoju kompetenc mladih, ter zaradi pestrosti in zanimivosti dela spodbujajo 

mlade k aktivnem vključevanju, razvoju osebnosti, nabiranju izkušenj ...   

 

Sledenje  ciljem poglavja MLADI IN DRUŢBA iz Resolucije o nacionalnem programu 

za mladino 2013-2022  

 

Področja: 

 Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih ţensk in moških, 

 Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja 

ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane 

mladine, 

 Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v 

mladinskem delu ter njihova krepitev, 

 Spodbujanje prostovoljstva med mladimi. 

 

Predvsem v lokalnem okolju smo organizacija, ki prevzema najbolj aktivno vlogo pri razvoju 

mladinskega sektorja (povezovalnost, servis ostalim mladinskim organizacijam, pestrost 

programa, odprtost za vse mlade, ki ţelijo sodelovati in njihove ideje, aktivno delo z mladimi 

za mlade na vseh področjih našega delovanja). 

 

V sodelovanju z Mestno občino Velenje in Mladinskim svetom Velenje smo pripravili ţe 2. 

Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 - 2020, k 

zasledovanju ciljev in aktivni participaciji bomo preko naše organizacije skušali pritegniti čim 

več mladih (kot smo to počeli pri 1. Strategiji za mlade), pomagali bomo tudi ostalim 

prijaviteljem posameznikom in organizacijam. 2. Strategijo za mlade so s svojimi idejami, 

ţeljami in potrebami zasnovali mladi. Na delavnicah, ki smo jih organizirali zanje, so 

sodelovali mladi iz različnih skupin (srednješolci, osnovnošolci, mladi s posebnimi potrebami, 

mladi z manj priloţnostmi, organizirana mladina). 



 

Na mednarodnem področju se ves čas trudimo mladim pribliţati aktivnosti v okviru 

programov Erazmus+, programe preko pozitivnih učinkov na mladim primeren način 

promoviramo tudi po ustanovah za formalno izobraţevanje - predvsem srednje šole, čeprav 

tudi, ko predstavljamo naš program na osnovnih šolah (tretja triada) preko EVS prostovoljcev, 

ki delujejo pri nas, promoviramo te aktivnosti. Mladim poskušamo preko sproščene, kratke 

predstavitve programov, pribliţati programe mednarodne mobilnosti na njim prilagojen način 

(vizualno gradivo, predstavitev konkretne osebe, vključene v program in njenih izkušenj). V 

zadnjih treh letih smo na EVS sluţbo v tujino poslali ţe dva mlada, s tretjo potencialno EVS 

prostovoljko iščemo primeren projekt. V zadnjem obdobju smo se udeleţili večih 

mednarodnih mladinskih izmenjav, še vedno pa se trudimo, da tudi pri nas ponovno, po letu 

2010, izpeljemo mednarodno mladinsko izmenjavo. 

 

Na področju prostovoljstva in spodbujanja prostovoljstva smo v lokalnem okolju med 

vodilnimi organizacijami. Programsko naši prostovoljci sodelujejo na mnogih zabavnih, 

druţbeno koristnih (pomoč ranljivim skupinam ljudi, opozarjanje na splošne teţave 

človeštva), ter tudi druţbeno kritičnih projektih (s tem krepijo svoje kompetence s področja 

druţbene angaţiranosti, soustvarjajo mladinske politiko v določeni meri na lokalnem nivoju 

...). Ves čas se v svojem delovanju prostovoljci MC Velenje zdruţujejo s prostovoljci 

sorodnih organizacij (Šolski center Velenje, Medobčinska zveza prijateljev mladine, 

taborniki, športna društva ...), ter s tem širijo socialno mreţo, delijo izkušnje z vrstniki in 

snujejo nove akcije. Z namenom promocije prostovoljstva in učinkov prostovoljstva ţe nekaj 

let v sodelovanju z Mestno občino Velenje organiziramo podelitev nagrad najbolj aktivnim 

prostovoljcem (kategoriji do in nad 30 let) in organizacijam, ki se s prostovoljstvom 

ukvarjajo.  

 

V Velenju so v zadnjih letih preko aktivnega udejstvovanja interesnih skupin mladih pri 

našem programu, izoblikovanju jasnih potreb in zagnanosti, mladi ob našem mentorstvu 

ustanovili veliko društev, preko katerih razvijajo svoje kompetence, udejanjajo ideje, se 

povezujejo (kulturno umetniško društvo Nasedli kit, Kulturno umetniško društvo Koncentrat, 

Društvo urbanih športov DUŠA, društvo za promocijo alternativne kulture Ţelezni 

aktivizem). Člani društev, lokalni mladi so aktivni na svojih področjih z organizacijo različnih 

projektov (najbolj prepoznaven je Festival Nasedlega kita ...).    

 

 

Raziskave s področja mladine v lokalnem okolju 

 

Opravili smo obširno raziskavo na področju lokalne mladine. Raziskali smo poloţaj mladih, 

aktualno stanje na področju mladine in učinke 1. Lokalnega programa razvoja delovanja 

mladih v Mestni občini Velenje (2010 - 2015), na podlagi rezultatov te raziskave smo 

pripravili smernice našega delovanja (raziskava je dostopna: 

http://www.mladizaveleje.si/files/file/repository/Mladinska_strategija_2016_2020.pdf). 

Dokument je tako s strani mladih sproduciran in potrjen plan dela, ki mu bomo sledili v 

prihodnje. Tudi sami bomo prijavljali in izvajali projekte, ki so jih mladi prepoznali za 

pomembne. 

 

Smo v stalnem stiku z mladimi (mentorji, izvajalci programa) in predvsem preko neformalnih 

pogovorov, občasnih anket in evalvacij programa sledimo potrebam mladih ter program 

prilagajamo glede na ţelje in potrebe mladih, ter ga z njihovo angaţiranostjo izvajamo. 

 



Na podlagi naših izkušenj in stika z mladimi smo ugotovili, da so mladi v lokalnem okolju 

dokaj ambiciozni (seveda nimamo stika z vsemi mladimi). Glede na specifiko Velenja mladim 

primanjkuje zabave, druţenja. S tem namenom bomo tudi v prihodnje organizirali čim bolj 

pester, predvsem alternativni program (koncertni cikel, klubski večeri, ki jih mladi 

pripravljajo sami, umetniški projekti, razstave ...). V Velenju je veliko "resne" kulture, ki pa 

velikem odstotku mladih ni najbolj blizu, seveda z izjemami. Po drugi strani pa opaţamo, da 

je na glasbenem področju mladina precej specifična, velik del, predvsem mladih iz mesta, se 

naših aktivnosti radi udeleţujejo, pri njih aktivno sodelujejo. Imamo pa določen del mladih, ki 

jih zanima izključno jugo popularna kultura, s katero pa se sami ne ukvarjamo. Mladim bolj iz 

obrobja mesta in podeţelja pa je blizu domača, slovenska popularna scena, ki je v lokalnem 

okolju, kot tudi širše, zelo prisotna. Mladi iz te skupine se naših koncertnih dogodkov 

udeleţujejo v manjši meri, aktivno pa sodelujejo na drugih področjih našega programa (šport, 

klubski večeri ...). Tako smo nekako izključno zadolţeni za alternativno sceno na glasbenem 

področju, s posameznimi projekti na meji komercialne glasbe.  

 

Na področju vizualne umetnosti pa smo v lokalnem okolju zelo prisotni in prepoznavni, saj je 

v Velenju veliko mladih umetnikov, ki jim je naš program in način dela blizu, radi in plodno 

aktivno sodelujejo, verjetno tudi zaradi zanimive infrastrukture, s katero upravljamo in zaradi 

našega načina dela, saj se z veseljem lotimo še tako bizarne umetniške ideje, projekta, 

sproduciranega s strani mladih. Po tem področju smo prepoznani tudi izven lokalnih meja.  

 

Opaţamo tudi, da se mladi, zbrani okrog določene infrastrukture v našem upravljanju, s 

prostorom poistovetijo, vzamejo ga za svojega. Tako so jim tudi program in aktivnosti, ki so 

povezane s to infrastrukturo blizu, ter svojo energijo vlagajo v aktivno soustvarjanje podobe 

in programa tega prostora (npr. mladinski kulturni klub eMCe plac). Veseli smo, da je projekt 

Središča mladih in otrok MC Velenje po parih letih privajanja na nov prostor in 

infrastrukturnih izboljšav ter izboljšanja opremljenosti pri mladih zaţivel. Beleţimo dober 

obisk, predvsem pa mladi aktivno sodelujejo pri programu, ga soustvarjajo. Opazili pa smo, 

da je potrebno vzdrţevati pestrost vsebin, saj imajo mladi poleg teţnje po druţenju, zabavi, 

sprejetosti v druţbi zelo različne interese. 

 

Stalne analize stanja bomo izvajali tudi v bodoče.   

 

 

PODPORNI PROGRAM 

 

Implementacija instrumentov evropske mladinske politike v Republiki Sloveniji 

oziroma servisna dejavnost za druge organizacije v mladinskem sektorju  

 

Sodelujemo pri projektih partnerjev, članov MSV in preko tega pri projektih krovne 

organizacije MSS, Smo člani Mreţa MaMa, in mreţe MaMa - hostli ... 

 

Izvajamo informiranje lokalnih mladih na področju evropskih portalov. 

 

Izvajamo koordinacijo z drugimi organizacijami v lokalnem okolju: aktivno smo 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 ţivljensko 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). 

   

Podporni program, ki ga izvajamo je trajnostno naravnan, aktivnosti na tem področju si 

ţelimo v prihodnjem obdobju okrepiti.   

 

Na nacionalni ravni nimamo vzpostavljene posebne koordinacije, občasno projektno 

sodelujemo s partnerji na nacionalnem nivoju.   

 

Na področju informiranja mladih sledimo načelom Evropske listine o informiranju mladih iz 

leta 2004 in Resolucije Sveta EU o informiranju in participaciji. 

 

S svojim delom poskušamo doprinesti k naslednjim področjem: izobraţevanje, zaposlovanje, 

socialno varstvo, mladinsko organiziranje, participacija, zdravje in dobrobit mladih, 

prostovoljstvo in prostočasne aktivnosti.  

Finančnih prispevkov v MC Velenje ne pobiramo, razen simboličnih vstopnin na večini 

koncertov. Vstopnine na koncertih se nam zdijo smiselne zato, da mladi, udeleţenci 

koncertov, s tem, ko nekaj plačajo, čeprav simbolično, prireditev drugače jemljejo. Velenje je 

znano po tem, da je veliko kulturnih stvari brezplačnih, vendar poskušamo sami mlade nekako 

vzgajati, da je tudi kultura povezana z denarjem, da projekti stanejo, ter da tudi na področju 

kulture za kvaliteten program in izpeljavo le-tega potrebujemo finančni vloţek ... Mladi, ki 

koncert plačajo, ostanejo dlje na koncertu kljub temu, da mu mogoče prvi del ni všeč in cenijo 

stvar, ker so jo plačali ... Opaţamo tudi, da je z obiskovalci na plačljivih dogodkih manj teţav, 

saj navadno problematična populacija na dogodek, ki je plačljiv, ne pride. 

Vstopnino pobiramo tudi v primerih, ko organiziramo kakšen večji kulturni dogodek bolj 

komercialnega tipa z namenom kritja dela stroškov prireditve, saj so stroški večje prireditve 

visoki.  

Finančne prispevke (vstopnina na koncert in prostovoljne prispevke) zbiramo tudi na naši 

tradicionalni dobrodelni prireditvi Pomagajmo pomagati. Ves denar nato nakaţemo druţini ali 

posamezniku, za katerega smo organizirali prireditev, v letu 2015 smo pomagali fantu z hudo 

okvaro lokomotornega sistema.  

Seveda denar, ki ga tako dobimo, porabimo za program, česar se v vedno večji meri zaveda 

tudi lokalna mladina. Mladi se vse bolj zavedajo, da kulture popolnoma brez denarja ni, vsaj 

kvalitetnejše, poznajo prakso izven Velenja, da je večina dogodkov plačljivih (in ne tako 

simbolično kot v lokalnem okolju), ter da s svojim prispevkom prispevajo tudi k pestrosti in 

kontinuiteti kulturnih dogodkov v lastnem okolju, ter s tem sooblikujejo kulturno sceno.    

 

 



ODMEVNOST PROGRAMA 

Objave na spletnem portalu mlad.si 
 

Objave na portalu www.mlad.si 
Datum 

objave 

Promenada okusov navdušila  15.10.2015  

Mladinski center Velenje pripravil dogodek ob 70. obletnici konca 2. svetovne 

vojne  
19.05.2015  

Naj prostovoljci v Mestni občini Velenje za leto 2014  03.04.2015  

Podjetniški vikend v Velenju  02.04.2015  

NAJ PROSTOVOLJEC IN PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA LETA 2014 

V MESTNI OBČINI VELENJE  
10.02.2015  

AKCIJA PROSTOVOLJCEV MC VELENJE OB SVETOVNEM DNEVU 

OBJEMA  
27.01.2015  

 

 

Medijska prisotnost Mladinskega centra Velenje 

 

 



 

 



 

Uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika  

 

Ime uporabljenih orodij 
Število zabeleţenih 

evidenc v letu 2015 

Youthpass  2  

Potrdilo a aktivni participaciji in udeleţbi na Mednarodnem 

delovnem taboru  
14  

Europass  4  

 

PROGRAM MLADINSKEGA CENTRA VELENJE V LETU 2015 (zbor vseh dogodkov) 

JANUAR 

Datum NAZIV DOGODKA 

2.1. Ponovoletni chill out - trideseta in štirideseta 

3.1. Ponovoletni chill out - petdeseta 

5.1. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

6.1. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

7.1. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

8.1. 
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 



DRUŢABNE, ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

9.1. Ponovoletni chill out - šestdeseta 

10.1. Ponovoletni chill out - sedemdeseta 

12.1. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

13.1. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

14.1. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

15.1. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

DRUŢABNE, ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

16.1. Where the hood at!?!  

17.1. Klubski večer + Turnir v ročnem nogometu 

19.1. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

20.1. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

21.1. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

22.1. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

DRUŢABNE, ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

23.1. Otvoritev galerijske razstave “preOBRAZba” 

23.1. Klubski večer: Črna različica Drum'n'bassa  

24.1. Mosh `till You Drop-Official METALDAYS warm up party  

25.1. 4.Tarok turnir 

26.1. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

27.1. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

28.1. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

29.1. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

DRUŢABNE, ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

30.1. Half Whale There 



31.1. Jam session 

 

FEBRUAR 

Datum NAZIV DOGODKA 

2.2. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

3.2. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

4.2. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNO PUSTNE DELAVNICE 

5.2. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

DRUŢABNE, ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

6.2. Klubski večer: 60. let Bob-a Marley-ja 

7.2. Sound Arson 5.1: Lovely Quinces (HR), Stojan Kneţević 

8.2. Neki fajnega ob kulturnem prazniku  

9.2. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

10.2. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

11.2. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNO PUSTNE DELAVNICE 

12.2. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

DRUŢABNE, ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

13.2. Poslušalnice - premiera plošče Garaţa 12 

14.2. ŠŠK Pustovanje - soorganizacija 

16.2. 

Središče mladih in otrok Velenje: ORGANIZIRANE POČITNICE 

ZA OTROKE 

16.2. Azijski dan 

17.2. 

Središče mladih in otrok Velenje: ORGANIZIRANE POČITNICE 

ZA OTROKE 

17.2. Pustni torek 

18.2. 

Središče mladih in otrok Velenje: ORGANIZIRANE POČITNICE 

ZA OTROKE 

18.2. Tarantino night 



19.2. 

Središče mladih in otrok Velenje: ORGANIZIRANE POČITNICE 

ZA OTROKE 

19.2. WONDERLAND 

20.2. Natečaj Botečaj - predizbor 

21.2. Klubski večer: Ţelezni Aktivizem 

22.2. 5. Tarok turnir 

23.2. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

24.2. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

25.2. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

26.2. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

DRUŢABNE, ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

27.2. Karaoke večer z ţivo glasbo  

28.2. Športna Stavnica: FIFA 

 

MAREC 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.3. 

Turnir v hokeju na ledu (sodelovanje pri projektu kot 

soorganizatorji) 

2.3. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

3.3. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

4.3. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

5.3. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

DRUŢABNE, ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

6.3. 

OTVORITEV RAZSTAVE “VSE OKUS. POL MAŠČOBA. (ALL 

THA FLAVOUR. HALF THE FAT.)« 

6.3. (Ne)navaden klubski večer 

7.3. 

Dan CURLINGA in CURLING turnir (sodelovanje pri projektu kot 

soorganizatorji) 



7.3. Klubski večer ob dnevu ţena 

9.3. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

10.3. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

11.3. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

12.3. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

DRUŢABNE, ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

13.3. FuLLšus elektronika 

14.3. Delavnica: Kako prijaviti evropski projekt na program Erasmus + 

14.3. 

Sound Arson 5.2: The Experimental Tropic Blues Band (Bel), 

NeSeBat 

16.3. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

17.3. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

18.3. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

19.3. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

DRUŢABNE, ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

20.3. Natečaj Botečaj: Finale 

21.3. HIP HOP KONCERT 

22.3. 6. Tarok turnir 

23.3. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

24.3. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

25.3. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

26.3. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

DRUŢABNE, ŠPORTNE IGRE + GLASBENE DELAVNICE  

27.3. Stand up večer 

28.3. NAJ PROSTOVOLJEC MOV 2014 

28.3. Ribno Night  



30.3. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI UČENJU + 

INTERAKTIVNE DELAVNICE 

31.3. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

 

APRIL 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.4. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE 

2.4. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

 

3.4. ¥€$ Party 

4.4. DEATH to all but METAL 

6.4. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

7.4. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

 

8.4. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE 

9.4. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

10.4. Koncert HAPPY OL' McWEASEL 

11.4. Študentski ţur - soorganizacija 

13.4. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

14.4. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

15.4. Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 



SPREHODI + DRUŢABNE IGRE 

16.4. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE S PROFESIONALNIM 

KUHARJEM + ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

17.4. Balkanska Kitarijada - TOC Zaječar 

17.4. Razstava EMCEKATURE 

18.4. Powerpuff Girls - Klubski večer 

20.4. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

21.4. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

22.4. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE 

23.4. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

24.4. Otvoritev terase 

25.4. Jam Session 

27.4. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

27.4. Akustični koncert 

28.4. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

28.4. HAWAII SUMMER WARM UP PARTY 

29.4. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE 

29.4. Filmski večer in delavnice 

30.4. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

30.4. Kresna Playlista - Klubski večer 

 

 



MAJ 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.5. Psaja do jaja za 1. maja 

2.5. Sound Arson 5.3: CATALOGUE (FRA), NAKAJIMA (SLO) 

4.5. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

5.5. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

6.5. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE  

7.5. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

8.5. Kresovanje in koncert skupine Rock Partyzani 

8.5. Vape meet 

9.5. Klubski večer: Half of Nepal  

11.5. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

12.5. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

13.5. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE  

14.5. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

15.5. Razstava 1/4 stoletja obrazov zvezd 

15.5. Barbie doll doing rock'n'roll  

16.5. 

Koncert: NONE SHALL FALL (NIZ), MANAS PLAGUE (NIZ), 

COWBOYS FROM HELL 

18.5. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

19.5. 
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 



USTVARJALNE DELAVNICE 

20.5. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE  

21.5. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

22.5. 

Otvoritev 25. festivala Dnevi mladih in kulture - pomoč pri 

organizaciji, tehnična in logistična podpora 

23.5. 

Electronic Fortress (veliki koncert elektronske glasbe) - 

soorganizacija, tehnična podpora 

25.5. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

26.5. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

27.5. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE  

28.5. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

29.5. Stand up in Prismojeni profesorji bluesa - soorganizacija 

30.5. Rock na gradu - tehnična pomoč, multimedija 

 

JUNIJ 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

2.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

3.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE  

4.6. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 



5.6. 

POLETNA IZMENJAVA OBLAČIL, OBUTVE, IGRAČ IN 

OPREME 

5.6. Klubski večer: DJ Deţurni 

6.6. Vratolom - koncert letni kino ob Škalskem jezeru 

6.6. 

7. VELENJE STREETBALL - WIMPY MEMORIAL - 

soorganizacija 

6.6. Ogled Finala Lige prvakov: Barcelona: Juventus 

8.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

9.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

10.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE  

11.6. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

12.6. Barbie doll doing rock'n'roll  

13.6. Klubski večer: DJ JukeBox 

15.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

16.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

17.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE  

18.6. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

19.6. Otvoritev festivala Park s5 dogaja - soorganizacija, tehnična pomoč 

19.6. Sound Arson 5.4 (Osrednji dogodek) 

20.6. Klubski večer 

21.6. Finale eMCe plac tarok lige 

22.6. 

Park s5 dogaja: KULTURNI DAN - soorganizacija, tehnična 

pomoč  



22.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

22.6. 

Park s5 dogaja Otvoritev razstave MODNA MUCA - 

soorganizacija, tehnična pomoč 

23.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

23.6. 

Park s5 dogaja : TROPICAL DAY - soorganizacija, tehnična 

pomoč 

24.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM, 

SPREHODI + DRUŢABNE IGRE  

24.6. Park s5 dogaja: Ţur ob koncu šole - soorganizacija, tehnična pomoč 

25.6. 

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + KUHARSKE DELAVNICE + ZAPOSLITVENI 

KOTIČEK 

25.6. Park s5 dogaja : DONERSTAG - soorganizacija, tehnična pomoč 

26.6. Park s5 dogaja: TRIBUTE TO ... - soorganizacija, tehnična pomoč 

27.6. Brezplačni prevoz na festival Smallfest v Šoštanj 

28.6. 

Park s5 dogaja: Skrb za koţo med poletjem - soorganizacija, 

tehnična pomoč 

29.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGI IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE, DRUŢABNE IGRE 

+ ZAPOSLITVENI KOTIČEK 

29.6. Park s5 dogaja: Reggae dan - soorganizacija, tehnična pomoč 

30.6. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU + 

USTVARJALNE DELAVNICE 

30.6. Park s5 dogaja : Stonalizejšn - soorganizacija, tehnična pomoč 

 

JULIJ 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.7. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

2.7. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

3.7. 

Punk koncert: Niet, Repetitor, Pink Panker, Krik Disneylanda, The 

Fugitives - soorganizacija, tehnika, logistika 



4.7. Klubski večer 

6.7. 

POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok - INDICAMP 

V LETNEM KINU 

7.7. 

POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok - INDICAMP 

V LETNEM KINU 

8.7. 

POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok - INDICAMP 

V LETNEM KINU 

9.7. 

POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok - INDICAMP 

V LETNEM KINU 

10.7. 

POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok - INDICAMP 

V LETNEM KINU 

10.7. Klubski večer 

11.7. Klubski večer 

13.7. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

14.7. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

15.7. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

16.7. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

16.7. Četrtkove filmske projekcije vintage erotika 

17.7. Klubski večer 

18.7. Klubski večer 

20.7. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

21.7. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

22.7. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

23.7. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

23.7. Četrtkove filmske projekcije vintage erotika 

24.7. Klubski večer 

25.7. 

FESTIVAL NASEDLEGA KITA - soorganizacija, tehnika, 

logistika 

30.7. Četrtkove filmske projekcije vintage erotika 

31.7. Klubski večer 

 

 



AVGUST 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.8. Klubski večer 

6.8. Četrtkove filmske projekcije vintage erotika 

7.8. Klubski večer 

8.8. Klubski večer 

10.8. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

11.8. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

12.8. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

13.8. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

13.8. Četrtkove filmske projekcije vintage erotika 

14.8. Klubski večer 

15.8. Klubski večer 

17.8. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

18.8. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

19.8. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

20.8. POLETNE POČITNICE v Središču mladih in otrok 

20.8. 18 let Kunigunde 

21.8. Brhka Robatost - otvoritev razstave 

21.8. Koncert: Kiša metaka, BeatMyth, High5, DVS, Sikk.ru 

22.8. Srčne slike - razstava 

22.8. Stereotipnica - Performans 

22.8. Kunigundin turnir - INLINE hokej 

22.8. Kajetan Čop: Princesa Jokica 

22.8. Sapindalografija - otvoritev razstave 

22.8. V mojih čevljih - igrana predstava 

22.8. Koncert: Ti, Philom, Kontradikshn 

23.8. 

Walt Whitman v New Yorku, Walt Whitman v Sloveniji - 

predavanje 



23.8. Splet gibčnosti in bolečine - gibalno-vizualni performans 

23.8. Srčna leta - filmska projekcija 

24.8. Yuliya Molina: V iskanju - otvoritev večmedijske razstave 

24.8. Koncert: The Shivas, Clade 

25.8. Leteče ribe - umetniške delavnice za otroke 

25.8. Sinergija - Multimedijski projekt 

25.8. Koncert: The Canyon Observer, Ooral Sea, Persons From Porlock 

26.8. Pocestnica - »ready made« galerija na prostem  

26.8. Koncert: Inmate, Curse Of Instict, Kholn 

27.8. Zaigrano delo - predstava 

27.8. Koncert: ZAA 

28.8. DUŠA session - blade-skate-bike session 

28.8. Eksperimentalno gledališče - igrana predstava 

28.8. Koncert: Mrigz'n'Ghet Hitz, Elemental, Yamakashi 

29.8. (Pre)zračimo omare - izmenjevalnica oblek 

29.8. Z odra na ulico - plesni flashmob 

29.8. Otroška predstava 

29.8. Edina prebivalka svojega plemena - otvoritev razstave 

29.8. Koncert: Let 3, The Bambi Molesters, Wasted Time 

 

SEPTEMBER 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

2.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: ŠPORTNE AKTIVNOSTI + 

DRUŢABNE IGRE  

3.9. Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE DELAVNICE  

4.9. Pokunigundin klubski večer 

5.9. Pokunigundin klubski večer 



7.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE + DRUŢABNE IGRE  

8.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

9.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: ŠPORTNE AKTIVNOSTI + 

DRUŢABNE IGRE  

10.9. Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE DELAVNICE  

11.9. Pokunigundin klubski večer 

12.9. Pokunigundin klubski večer 

14.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE + DRUŢABNE IGRE  

15.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

16.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: ŠPORTNE AKTIVNOSTI + 

DRUŢABNE IGRE  

17.9. Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE DELAVNICE  

18.9. Pokunigundin klubski večer 

19.9. Pokunigundin klubski večer 

21.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: INTERAKTIVNE 

DELAVNICE + DRUŢABNE IGRE  

22.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE 

23.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: ŠPORTNE AKTIVNOSTI + 

DRUŢABNE IGRE  

24.9. Središče mladih in otrok Velenje: KUHARSKE DELAVNICE  

25.9. Klubski večer 

26.9. 19. Rojstni dan kluba eMCe plac: Mr. Van Punk, Son&Son 

28.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGAH IN 

UČENJU + INTERAKTIVNE DELAVNICE + DRUŢABNE 

IGRE  

29.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGAH IN 

UČENJU + USTVARJALNE DELAVNICE 

30.9. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI NALOGAH IN 

UČENJU + ŠPORTNE AKTIVNOSTI + DRUŢABNE IGRE  

 



OKTOBER 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, KUHARSKE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

2.10 

PROMENADA OKUSOV - kulinarični dogodek, predstavitev 

lokalnih gostincev, KULINARIČNO GLEDALIŠČE 

2.10. 

RASTIMO SKUPAJ - predstavitev dobrih praks MCV na 

regijskem srečanju v dvorani Gaudeamus - soorganizacija, 

program 

2.10. KK? TK! - pridi po svoj ogovor 

2.10. KK? TK! - ţur ob pričetku šolskega leta 

3.10. Jam Session 

5.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

6.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

7.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

8.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, KUHARSKE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

9.10. 

Klubski maraton Radia Študent: NEVEMNEVEM in HAIKU 

GARDEN 

10.10. SOUND ARSON 5.5: AERIAL RUIN + predskupina 

12.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

13.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

14.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

15.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, KUHARSKE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 



16.10. Klubski večer: Mešano na ţaru 

17.10. Klubski večer: DJ Deţurni 

19.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

20.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

21.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

22.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, KUHARSKE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

23.10. SheepNation - MeetJah&100TKA with The Sheppards 

24.10. 

#HATS DOWN KREW 

Otvoritev razstave moderne ulične umetnosti. 

24.10. Klubski večer: Dijaški ţur - soorganizacija 

26.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

27.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

28.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

29.10. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, KUHARSKE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, USTVARJALNA 

DELAVNICA 

29.10. HIŠA GROZE - pekarna 

30.10. ŠŠK pekoče perutničke - soorganizacija, tehnična pomoč 

31.10. Psychedelic Helloween - koncert elektronske glasbe 

 

NOVEMBER 

Datum NAZIV DOGODKA 

2.11. Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 



DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

3.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

4.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE 

IGRE,DELAVNICA UČENJA TUJIH JEZIKOV 

5.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, KUHARSKE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, PLESNE DELAVNICE 

6.11. 

Impro liga predstavlja: Hudo smešno predstavo!!! - 

soorganizacija 

7.11. Jam Session 

9.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

10.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

11.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE 

IGRE,DELAVNICA UČENJA TUJIH JEZIKOV 

12.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, KUHARSKE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, PLESNE DELAVNICE 

13.11. OPEN STAGE NIGHT! 

14.11. Koncert Winter madness: GMB, Skrun, Penitenziagite 

16.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

17.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

18.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE 

IGRE,DELAVNICA UČENJA TUJIH JEZIKOV 

19.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, KUHARSKE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, PLESNE DELAVNICE 



20.11. Poslušalnice: Old school vinyl 

21.11. Klubski večer: Seadance festival 2015 

23.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

24.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

25.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE 

IGRE,DELAVNICA UČENJA TUJIH JEZIKOV 

26.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, KUHARSKE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, PLESNE DELAVNICE 

27.11. Movember party 

28.11. Sound Arson 5.6.: KRAMP + BROCKEN LOCK 

30.11. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

 

DECEMBER 

Datum NAZIV DOGODKA 

1.12. Dan boja proti AIDS-u - prostovoljci MC Velenje 

1.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

2.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, 

KUHARSKE DELAVNICE 

3.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, 

PLESNE DELAVNICE, DELAVNICA UČENJA TUJIH 

JEZIKOV 

3.12. Antologija glasbe - Rocknroll, british invasion 60s. 

4.12. Dobrodelni koncert Pomagajmo pomagati 

5.12. FuLLŠuSS 3rd – colorful edition - koncert elektronske glasbe 

6.12. HIŠA GROZE - pekarna  



7.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

8.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

9.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, 

KUHARSKE DELAVNICE 

10.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, 

PLESNE DELAVNICE, DELAVNICA UČENJA TUJIH 

JEZIKOV 

10.12. Antologija glasbe - Rock, psihadelic rock 60s. 

11.12. Otvoritev razstave: AFRODIZIAK  

11.12. Poslušalnice: Svaštara! 

12.12. ŠŠK koncert: Adi Smolar in Vasja - soorganizacija, tehnika 

14.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

15.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE DELAVNICE, 

DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE 

16.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, 

KUHARSKE DELAVNICE 

17.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN 

ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, 

PLESNE DELAVNICE, DELAVNICA UČENJA TUJIH 

JEZIKOV 

17.12. 

Antologija glasbe - Instrumentalni glasbeni virtuozi in posebneţi 

60-ih 

18.12. Star Wars Dresscode 

21.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, PLES, 

ZABAVA 

22.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, PLES, 

ZABAVA 



23.12. 

Središče mladih in otrok Velenje: USTVARJALNE 

DELAVNICE, DRUŢABNE IN ŠPORTNE IGRE, PLES, 

ZABAVA 

23.12. 

Drsališče Velenje: BOŢIČNO OBDAROVANJE NA 

DRSALIŠČU V SONČNEM PARKU 

24.12. Antologija glasbe - Flower power boţič 60s 

25.12. Boţični XYU 

26.12. Ţurac B. Goode ali Boxing day JukeBox 

27.12. Silent Night… Night? + OBDARILOVANJE 

28.12. ŠŠKpejn ţur 

29.12. Novoletna bobnarska voščilnica - v okviru Čarobne promenade 

29.12. Dokumentarni film - Srčna leta - v okviru Čarobne promenade 

30.12. 

Predsilvestrska kartunizacija/Dogodivščine druţinskega človeka v 

juţnem parku 

 

SEMINARSKI PROSTORI 2015 

MESEC NAROČNIK ZADEVA ŠTEVILO OSEB 

JANUAR    

8., 15., 29. BMKD plesne delavnice 60 oseb 

7., 14., 21.,28. UNI3 joga 40 oseb 

10. Srbsko društvo obdarovanje 60 oseb 

19., 20., 22. ŠCV Projektni teden 20 oseb 

17., 23.  Otroški rojstni dan 20 oseb 

24. JSKD seminar 20 oseb 

28. Young labs sestanek 40 oseb 

29.1. – 1.2. ŢUPNIJA 

VELENJE 

Nikodemovi večeri 150 oseb 

FEBRUAR    

4., 11.,25. UNI3 joga 40 oseb 

5., 12., 26. BMKD Plesne delavnice 60 oseb 

6., 7., 13.  Otroški rojstni dan 30 oseb 

21. SRBI 

OBLETNICA 

 100 oseb 

24. SVET ZAVODA  10 oseb 

28. BMKD Druţenje Graz 100 oseb 

MAREC    

4., 11., 18., 25., UNI3 joga 40 oseb 

6.-8. MSV Trening za trenerje mlad. 

dela 

60 oseb 

10. eMCe Seminar kulturni klubi 40 oseb 

12.  Otroški rojstni dan 20 oseb 

13. ISLAMSKA dogodek 100 oseb 



SKUPNOST 

20. MDGN predavanja 60 oseb 

24. VRTEC VELENJE seminar 100 oseb 

15.3. BMKD Celodnevni dogodek 100 oseb 

27., 28., 29. SAŠA 

INKUBATOR 

Start up 60 oseb 

31. MSV strategija 60 oseb 

APRIL    

1., 8., 22., 29. UNI3 joga 40 oseb 

2., 9., 16. DRUŠTVO 

ŠALEŠKIH 

LIKOVNIKOV 

sestanek 20 oseb 

3., 10., 24. MSV strategija 60 oseb 

3., 10., 24. DRUŠTVO 

HIBRID 

Delavnica medkulturni 

dialog 

40 oseb 

17.  Otroški rojstni dan 20 oseb 

21. CSD igra 40 oseb 

MAJ    

8., 16. MSV strategija 60 oseb 

10. SRBSKO 

DRUŠTVO 

Dan srbske kulture 100 oseb 

12., 15., 19. DRUŠTVO 

HIBRID 

Delavnica medkulturni 

dialog 

40 oseb 

16.  Otroški rojstni dan 30 oseb 

22., 23., 24. BMKD seminar 60 oseb 

19. ZSSS sestanek 10 oseb  

25., 26., 27., 28., 29. ELIXOR 

MEDICAL 

predstavitve 40 oseb 

28. Gledališka skupina 

svobodni 

eksperiment 

ustvarjanje 30 oseb 

JUNIJ    

1.6. Popotniška zveza 

Slovenije 

Popotniško novinarstvo 

seminar 

40 oseb 

4., 11., 24. Gledališka skupina 

svobodni 

eksperiment 

ustvarjanje 30 oseb 

5.  Izmenjava oblačil 60 oseb 

9. Društvo etaţnih 

lastnikov 

sestanek 60 oseb 

12. MOVE 2 THE 

BEAT 

Plesna predstava 40 oseb 

18. MSV sestanek 20 oseb 

26.  Otroški rojstni dan 20 oseb 

30. ZSSS sestanek 5 oseb 

JULIJ    

2. Gledališka skupina 

svobodni 

eksperiment 

ustvarjanje 30 oseb 



20., 21., 22. ELIXOR 

MEDICAL 

predstavitve 40 oseb 

24. KOŠARKARSKI 

TABOR 

Večer, druţenje 40 oseb 

AUGUST    

SEPTEMBER    

Pon, tor sreda cel 

mesec 

ŠCV UČNE URE 40 oseb 

8. BMKD skupščina 100 oseb 

10. VRTEC VELENJE Razširjen učiteljski zbor 130 oseb 

15. MOV Ţupanov sprejem 

novorojencev 

200 oseb 

25.  Otroški rojstni dan 20 oseb 

OKTOBER    

Pon, tor sreda cel 

mesec 

ŠCV UČNE URE 40 oseb 

2.  Otroški rojstni dan 40 oseb 

9. ŠZT sestanek 20 oseb 

12., 13., 14., 15., 16. ELIXOR 

MEDICAL 

predstavitve 40 oseb 

21., 28. UNI3 joga 40 oseb 

NOVEMBER    

Pon, tor sreda cel 

mesec 

ŠCV UČNE URE 40 oseb 

4., 11., 18., 25.,  UNI3 joga 20 oseb 

13. ŠŠK volitve 40 oseb 

20.  Otroški rojstni dan 20 oseb 

21., 22.. SRBSKO 

DRUŠTVO 

Dan srbske kulture 100 oseb 

27., 28., 29. ŠKIS Regijsko srečanje 60 oseb 

DECEMBER    

Pon, tor sreda cel 

mesec 

ŠCV UČNE URE 40 oseb 

1. ŠENT delavnica 60 oseb 

2., 9., 16., 23. UNI3 joga 20 oseb 

4. CSD miklavţevanje 30 oseb 

5. ISLAMSKA 

ZVEZA RS 

predavanja 150 oseb 

11.  Otroški rojstni dan 20 oseb 

22. MCV Dedek mraz 40 oseb 

23. MDGN obdarovanje 40 oseb 

31.  Silvestrovanje  150 oseb 

 

 

 

 



ŠTUDIJSKO DIJAŠKI DOM 

V študijskem letu 2015/2016 v Študentsko-dijaškem domu Velenje biva 50 študentov. 

Večinoma so iz Podravja in Zasavja, ena študentka pa iz Španije in bo na Visoki šoli za 

varstvo okolja en semester na študentski izmenjavi. 

Dijakov je v dijaškem domu 49 in jih je večina iz tujine: Hrvaške, Srbije in Bosne in 

Hercegovine, ki so vključeni v projekt Zahodni Balkan. 
 

STATISTIČNI PODATKI HOSTEL 2015 

Število nočitev po mesecih v letu 2015: 

mesec jan  feb  mar  apr  maj  jun  jul  avg  sep  okt  nov dec SKUPAJ 

domači 7 21 58 24 116 43 31 86 54 84 69 43 636 

tuji 1 77 345 53 105 172 375 190 191 238 102 70 1919 

skupaj 8 98 403 77 221 215 406 276 245 322 171 113 2555 

 

Zasedenost na leti ravni je 13%, odstotek je enak kot lani, ko je bil rekorden od začetka 

našega poslovanja. 

Statistika po drţavah (prvih 8 drţav) glede na število nočitev: 

država Število nočitev 

Slovenija 636 

Srbija 395 

Hrvaška 362 

Finska 199 

Francija 156 

ZDA 132 

Italija 83 

Romunija 76 

 

Starostna struktura gostov: 

Do 18 let 745 nočitev 

19 do 27 let 699 nočitev 

Od 28 let ostalo 

 

Skupine: gosti Šoštanjskega Karnevala, gosti Društva Modelar, udeleţenci AMTK Velenje, 

Gorenje Zaječar, udeleţenci Jadranskih iger, dijaki in učenci šol iz Valjeva. Organizacije, ki 



so pri nas organizirale večdnevne aktivnosti:  Zavod MA-MA, razne srednješolske in 

študentske skupine, mednarodni košarkarski klub, SPIRIT – jesenske počitnice za dijake. 

 

 

KUNIGUNDA, REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER 

Projekt Opis in rezultati  

Sprehodi se v 

mojih čevljih 

V sodelovanju z Bošnjaškim mladinskim kulturnim društvom smo 

sodelovali pri produkciji gledališke predstave z naslovom 'Prošetaj u mojim 

cipelama/Sprehodi se v mojih čevljih. Predstava na kulturni način in skozi 

humor predstavlja teţave druge generacije priseljencev iz Bosne in 

Hercegovine, ki se srečajo v Velenju. V predstavi smo kot koproducent 

pripravili video predstave, ki predstavlja igralčeve misli in jih gledalcu 

ponudi na platnu. 

Global water 

dance 

Global water dance je globalni projekt, kjer z neverbalno komunikacijo 

(plesom) aktivisti iz celega svata, na svetovni dan voda 24. junija, opozorijo 

na specifične okoljske probleme. Slovenija se projektu pridruţuje prvič. V 

sodelovanju s plesalkama Tanjo Tajnik in Katarino Kovačevič smo posneli 

video, ki bo predstavljal Slovenijo na projektu. 

Festival Velenje 

Smo koproducenti Pikinega festivala. Tako smo festival v celoti tehnično 

izvedli, na področju video produkcije, ozvočenja dogodka in ostale 

multimedijske podpore. Prav tako smo izvedli chroma key delavnico. V 

okviru letnega programa smo za FV izvedli še reprodukciji slikovnega 

materiala ob projektu Zgodbe neke hiše, kjer smo slike spravili v video. Pri 

njihovih produkcijah pa smo izvajali snemanje njihove produkcije za 

njihovo arhiv ter ogled nastopajočim. 

Festival mladih 

kultur Kunigunda 

KRMC je nudil celotno multimedijsko in organizacijsko podporo festivalu 

Kunigunda. Dnevno so se snemali filmčki, ki so art, malo drugačni, 

intervjuji z ustvarjalci ter večerno dogajanje na glavnem odru. Vsak večer 

na glavnem odru poteka tudi prenos dogajanja v ţivo na velikem platnu. 

Enako je bilo s fotografiranjem. KRMC je prevzel tudi slikanje festivala. 

Filmčki in slike so sluţili kot priloga sporočilom za medije. 

Sinergija 

Na festivalu mladih kultur Kunigunda smo izvedli intermedijski projekt z 

naslovom Sinergija. To je eksperiment, prototipa nevronskega stroja Saše 

Spačal in Tadeja Droljca, ki nam je preko vmesnika „moţgani-stroj‟ 

omogočal proces reprogramiranja človeških moţganov. 

Delavnice 

Pripravili smo serijo 6 delavnic in sicer 3 x video delavnice, stop motion  

delavnica (za OŠ), začetni video tečaj in nadaljevalni video tečaj in 3 x 

fotografiranje (osnove fotografiranja, nadaljevalni tečaj fotografiranja ter 

obdelava fotografij). 

Filmske 

projekcije v 

letnem kinu ob 

Škalskem jezeru 

V novo nastalem prostoru na Letnem kinu ob jezeru smo pripravili pet 

filmskih večerov vintage erotike. Vintage erotiko smo predvajali preko 

8mm filmskega traku ter ga podprli z ţivo glasbo. Glasbeniki so nemi film 

spremljali v ţivo v različnih ţanrih (elektronika, jazz, beatbox, DJ in rock). 



Projekt Opis in rezultati  

Projekcija/stream 

na platno 

koncertov 

KRMC smo izvaja multimedijsko podporo koncertom v Rdeči dvorani ob 

Dnevu ţena, to je bil dogodek, kjer so nastopili Big band RTV Slovenija 

(Partik Greblo) s solisti Darja Švajger, Oto Pestner, Maja Keuc. Enako 

podporo smo izvedli tudi na Maturantskem plesu ŠCV ter koncertu Tabu. 

Tudi na koncertu v letnem kinu, Panka nam manka: Niet, Repetitor, Pink 

Panker, Krik Disneylanda 3.7.2015. KRMC je nudil prenos dogajanja na 

platno s štirimi kamerami, tremi snemalci in reţiserjem. 

Srbsko društvo 

dr. Mladen 

Stojanović 

Srbsko društvo dr. Mladen Stojanović skrbi za srbsko kulturo na splošno v 

Šaleški dolini. Del njihovega ustvarjanja je tudi ţenski pevski zbor, kateri je 

v prostorih KRMC posnel album. V KRMC je potekala celotna avdio 

produkcija in post produkcija (mix, mastering) in kasneje tudi kopiranje ter 

distribucija CD-jev. 

Društvi Špil in 

Jupiter 

Za društvo Špil smo začeli z avdio produkcijo avtorske glasbe njihovih 

članov, to so glasbeniki včlanjeni v društvo. Z enako pobudo so prišli do 

nas člani društva Jupiter. Začeli smo s skupno kompilacijo 

Društvo&Jupiter, ki pa še ni zaključen. 

Dnevi mladih in 

kulture 

Multimedijska podpora festivalu je potekala s strani KRMC na več načinov. 

Nastal je en promo filmček, ki je sluţil kot promocija festivala. Kasneje pa 

smo izdelali še tri filmčke, retrospektive iz festivala. Prav tako smo na 

koncertu na gradu izvedli projekcijo na veliko platno. 

Podpora 

projektom EVS 

V MCV gostimo EVS prostovoljce. Vsi prostovoljci za svoj zaključni 

projekt izvedejo nekaj s področja multimedije, pa naj bo to produkcija 

kratkega filma o počutju in delu v Velenju, ali pa v obliki video animacije. 

Ti projekti prikazujejo medkulturne razlike, medkulturni dialog in soočanje 

z ţivljenjem v Velenju. V okviru vseslovenskega EVS projekta There is a 

world outside your window, smo v KRMC gostili 10 EVS-ovcev. Pri nas so 

nastali zaključni videi iz njihovega projekta. 

Avdio studio 

V letu 2015 smo v studiu veliko snemali (demo Natečaj Botečaj, Nakajima, 

Špil, Jupiter, Carnifliate ...). Najbolj pa smo ponosni na izdajo avdio CD-ja, 

ki je bil v celoti izdelan v KRMC. To je album SheepNation ( MeetJah & 

100TKA ). V studiu smo v mesecih od oktobra do decembra izvajali tudi 

raziskovalni projekt Linking recognition accuracy and user experience in an 

affective feedback loop. Za potrebe filma Psi brezčasja smo izvedli 

snemanje in miksanje celotne avdio podlage. 

Produkcija 

videospotov 
V letu 2015 smo v celoti izvedli produkcijo videospota Mrigo - Lahk'bi. 

Digitalne info 

točke 

V letu 2015 smo namestili 3 digitalne info točke, ki jih sedaj opravljamo na 

daljavo. To so točke v jedilnici Gaudeamus, klubu eMCe plac, ter v 

Mladinskem hotelu Velenje. Še vedno upravljamo z LED predvajalnikom 

na Rdeči dvorani velikosti 6 x 4m. Na digitalnih točkah mesečno 

predvajamo animacijo programa, ki je narejena v KRMC. 

Sodelovanje z 

zavodom eMCe 

plac 

V prostorih eMCe placa se odvija večina kulturnega mladinskega dogajanja 

v Velenju. KRMC posname vse večje dogodke v klubu. Iz tega nastajajo 

kratki filmčki, retrospektive dogajanj. Kontinuirano KRMC izvaja celotno 

multimedijsko podporo projektom in programu, ki se izvajajo v klubu 

eMCe plac. Za potrebe kluba v KRMC izdelamo (oblikovanje, tisk, razrez) 

vse art plakate letake ... in vstopnice za večje dogodke. 



Projekt Opis in rezultati  

Cikel 

rokodelskih 

trţnic v Starem 

Velenju 

Z namenom obujanja in kulturnega aktiviranja območja Starega Velenja, 

sta TIC Velenje in KS Staro Velenje pristopila k projektu Rokodelske 

trţnice v Starem Velenju. KRMC za vsako novo trţnico izdela ves 

promocijski material. Tako smo oblikovali 6 plakatov, 6 letakov, oglase za 

lokalni tednik Naš Čas, VTV ... 

Pogovori z borci 

V sodelovanju z ZZB za vrednote NOB, Muzejem Velenje in Knjiţnico 

Velenje sodelujemo pri pripravi pogovorov s še ţivečimi udeleţenci 2. 

svetovne vojne. Tako smo v letu 2015 izvedli tri takšne pogovore. KRMC 

je dogodek posnela s tremi kamerami in posebej še zvok. V postprodukciji 

je nastal film arhivske vrednosti, ki se bo nadgradil z najbolj zanimivimi 

pričevanji še ţivečih borcev. 

Celovečerni film 

Psi Brezčasja 

V koprodukciji Mladinskega centra Velenje, Lignit filma, Viba film ter 

RTV je nastajal celovečerni film po knjiţni predlogi Zorana Benčiča, 

frontmana skupine Res Nullius. V KRMC smo za potrebe filma izvedli 

celotno produkcijo glasbene podlage. Prav tako smo skrbeli za promocijo 

filma na velenjski premieri ter premieri v Kino Šiška. 

Podpora 

kulturnim 

ustvarjalcem in 

zavodom 

V letu 2015 smo aktivno sodelovali s kulturnimi subjekti v regiji ter 

kulturnimi ustvarjalci. Za potrebe Gledališča Velenje smo izvedli snemanje 

in produkcijo DVD-ja za njihovo novo predstavo Vse o Šejkspiru. Zavodu 

za kulturo Šoštanj, MC Šmartno ob Paki, Knjiţnica Velenje, Plesni studio 

N, MC Bistrica ob Sotli, ZKD Šaleška dolina in House Mouse smo večkrat 

posodili opremo (projektor, 3x4m platno ...). 

Natečaj Botečaj 

V KRMC smo na natečaju sodelovali kot izvajalci nagrad. Zmagovalci 

natečaja so prejeli nagrado za snemanje demo posnetka v studiu 

Kunigunda. Zmagovalca finala natečaja sta za nagrado prejela snemanje 

videospota, ki pa je nista izkoristila, pač pa sta nagrado pretopila v 

snemanje albuma v studiu Kunigunda, ki se bo izvedlo v letu 2016. 

Snemanje live 

DVD koncerta 

Inmate 

Na festivalu mladih kultur Kunigunda smo 26.8.2015 snemali live DVD za 

skupino Inmate. Snemanje smo izvedli s 6 kamerami. Prav tako smo 

posebej posneli zvok. V postprodukciji še vedno nastaja live DVD, ki mu 

manjka le še grafika. Projekt bo zaključen v letu 2016. 

 

 

IZPELJANE AKCIJE UDARNIK MC VELENJE V LETU 2015  

 

-Pomoč pri adaptaciji Centra Hiše (domovanju brezdomnih oseb), 10.1.2015 

Z ekipo smo pripomogli pri notranji adaptaciji v novih prostorih Centra Hiše, domovanju 

brezdomnih oseb v Velenju. Zaradi selitve na novo lokacijo so bili veseli tudi naše pomoči.  

-Pomoč pri selitvi Galerije Velenje, 13.1.2015 

Tokrat smo pomagali pri selitvi odvečnega inventarja galerije Velenje v skladiščenje na novo 

lokacijo. 

 

-Pomoč pri selitvi, 15.1. 2015 

Mlademu paru z minimalnimi prejemki smo priskočili na pomoč pri selitvi pohištva.  



 

-Selitev mlade 5 članske druţine, 17.1.2015 

Odzvali smo se na pomoč in v celoti preselili 5 člansko mlado druţino v novo domovanje. 

Mlada druţina s tremi otroci se je selila v večje stanovanje. Naša pomoč je bila več kot 

dobrodošla, saj je bilo potrebno preseliti celotno opremo in njihove stvari. 

 

-Betoniranje terase, 19.1.2015 

Ţe v zgodnjih jutranjih urah smo "zbetonirali" zunanjo teraso in stopnice pri 4 članski druţini. 

 

-Beljenje sten pri starejšemu gospodu, 1.2. 2015 

Starejši gospod, upokojeni invalid z minimalnimi prihodki, nas je prosil za pomoč pri beljenju 

sten v njegovem stanovanju. Z veseljem smo se odzvali na pomoč. 

 

-Kidanje snega na javnih površinah, 3.2.2015 

Tokrat smo "trenirali" z lopato pred Mestno občino Velenje in v garaţni hiši (dostop za 

invalide). 

 

-Kidanje snega na javnih površinah II. del, 5.2.2015 

V sodelovanju z ekipo iz Mestne občine Velenje smo "skidali" zasneţene pešpoti pred Vilo 

Mojco, pešpoti na Gorici in dostop za invalide v garaţni hiši.  

-Terenska pomoč Centru ponovne uporabe Velenje (februar,marec 2015) 4 akcije 

Občasno priskočimo na pomoč tudi Centru ponovne uporabe Velenje pri terenskem zbiranju 

in prevozu doniranega pohištva. 

-Postavitev lope za shranjevanje drv, 30.3.2015 

Prijetni druţini, kateri zdravstvene in finančne omejitve niso omogočile, da bi si postavili 

drvarnico, smo z veseljem priskočili na pomoč. Dan smo preţiveli v njihovi prijetni druţbi in 

dobri pogostitvi ...  Seveda pa smo postavili tudi drvarnico. 

 

-Spomladanska mini čistilna akcija, 31.3.2015 

Upokojeni gospe v finančni stiski, ki zaradi okvarjene hrbtenice ne zmore več sama opravljati 

niti osnovnega fizičnega dela, smo priskočili na pomoč pri vsakdanjih hišnih opravilih. 

 

-Prekopavanje vrta, 8.4. 2015 

Pridni ekipi iz Centra Hiša, domovanju za brezdomne osebe, smo priskočili na pomoč tudi mi, 

pri obdelavi (prekopavanju) zemlje, kjer bodo zrasle zdrave dobrote.  

 

- Spomladanska očiščevalna akcija, 11.4. 2015 

V soboto 11.4. smo se pridruţili Mestni občini Velenje v čistilni akciji Očistimo Velenje. 

Čistili smo pešpoti na Koţelj. Skupaj z ostalimi ljubitelji narave smo nabrali kar nekaj 

odpadnega materiala. 

 

https://www.facebook.com/pages/Mestna-ob%C4%8Dina-Velenje/354065871387590


 

 

-Sekanje drv, 12.4.2015 

Veččlanski druţini, katere člani zaradi zdravstvenih teţav niso zmogli sami opraviti tega dela, 

smo priskočili na pomoč pri sekanju drv.  

 

-Spomladansko čiščenje terase, 13.4. 2015 

Starejšim osebam, ki takšnega dela ne zmorejo opraviti sami, z veseljem priskočimo na 

pomoč. Spomladansko čiščenje terase uspešno izvedeno. 

 

-Pomoč pri selitvi doniranega pohištva, 14.4. 2015 

Starejšemu gospodu smo uredili in pripeljali nekaj podarjenega pohištva. Alja Cigale in Youth 

Hostel Velenje hvala za donacije, pohištvo bo gospodu seveda še kako prišlo prav. 

 

-Izkopavanje jarka in napeljava vodovoda, 16.4.2015 

Starejšemu paru, z minimalnimi prihodki in z resnimi zdravstvenimi teţavami smo priskočili 

na pomoč pri izkopavanju jarka in napeljavi vodovoda skozi teţaven teren. Naporen teren 

smo seveda uspešno "premagali. 

 

-Spomladanska očiščevalna akcija, 18.4. 2015 

 Kljub slabemu vremenu, smo skupaj z neverjetno pridno ekipo iz Centra Hiša očistili 3 

rajone, v sklopu akcije Očistimo Velenje, pod okriljem Mestne občine Velenje (naš je bil 

predel pod starim premogovnikom, med Velenjskim jezerom in reko Pako). Prijeten 

spomladanski deţ nas je sproti uvidevno hladil, ko smo se greli z pobiranjem odpadkov, ki jih 

res ni bilo malo. 

 

-Inštrukcije matematike, 20.4. 2015 

Mladi gospodični iz materialno ogroţene druţine smo priskočili na pomoč pri razumevanju 

matematičnih pojmov. "Učinek" našega dela je bil več kot izvrsten, saj je test pisala z 

ODLIČNO 5. Čestitke! 

 

-Sanacija zemeljskega plazu I. del, 22.4.2015 

Druţina v socialni stiski in s teţjimi zdravstvenimi teţavami obeh staršev nas je poklicala na 

pomoč pri sanaciji zemeljskega plazu in vzpostavitvi normalnih bivanjskih razmer za njihovo 

domovanje. Seveda smo se z veseljem odzvali k temu delu. Tokrat smo sanirali posledice 

zemeljskega plazu,odstranili nevarno drevje in nasekali drva za kurjavo.  

 

-Renovacija okolice domovanja I. del, 29.4.2015 

Prijetni druţini z minimalnimi dohodki smo po udarniško priskočili na pomoč pri sanaciji in 

renovaciji okolice domovanja. V tokratni akciji smo podrli zelo staro zidanico, na čigar 

temeljih bomo z istimi zidaki postavili večnamensko lopo. 

 

 

 



-Renovacija okolice domovanja II. del, 30.4. 2015 

 Prijetni druţini z minimalnimi dohodki smo po udarniško priskočili na pomoč pri sanaciji in 

renovaciji okolice domovanja. V tokratni akciji smo uredili in pripravili prostor za 

shranjevanje drv in si pripravili teren za sanacijo plazu. 

-Postavljanje kresa za večerno prireditev, 8.5.2015 

Na predvečer dneva zmage in t.i. konca 2. svetovne vojne, je na zelenici ob velenjskem gradu 

ob pestrem spremljevalnem programu zagorel tudi kres, ki smo ga skupaj z MC 

Velenje pomagali pripraviti tudi mi. 

 

-Sanacija zemeljskega plazu II. del, 9.5. 2015 

Druţina v socialni stiski in s teţjimi zdravstvenimi teţavami obeh staršev nas je poklicala na 

pomoč pri sanaciji zemeljskega plazu in vzpostavitvi normalnih bivanjskih razmer za njihovo 

domovanje. Tudi tokrat smo sanirali posledice zemeljskega plazu in postavljali "obreţno" 

teraso.  

 

-Sanacija zemeljskega plazu III. del, 10.5. 2015 

Druţina v socialni stiski in s teţjimi zdravstvenimi teţavami obeh staršev nas je poklicala na 

pomoč pri sanaciji zemeljskega plazu in vzpostavitvi normalnih bivanjskih razmer za njihovo 

domovanje. Tudi tokrat smo sanirali posledice zemeljskega plazu, postavljali "obreţno" teraso 

in pričeli z urejanjem protiplazne zaščite. 

 

-Inštrukcije nemškega jezika, 12.5. 2015 

Dijakinji iz socialno šibke druţine smo priskočili na pomoč in ji ponudili inštrukcije 

nemščine. Tudi tokrat je trud bil "poplačan", saj je dijakinja dobila oceno PRAV DOBRO 4. 

Čestitke! 

 

-Urejanje gredic, 13.5. 2015 

Danes smo bili na obisku pri Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in jim z veseljem 

pomagali urediti gredice, kamor bodo otroci posadili raznolične zemeljske plodove. 

 

-Sanacija zemeljskega plazu IV. del, 14.5. 2015 

Druţina v socialni stiski in s teţjimi zdravstvenimi teţavami obeh staršev nas je poklicala na 

pomoč pri sanaciji zemeljskega plazu in vzpostavitvi normalnih bivanjskih razmer za njihovo 

domovanje. Tokrat smo nadaljevali z urejanjem protiplazne zaščite. 

 

-Inštrukcije matematike, 18.5. in 24.5. 2015 

Dijakinja iz materialno ogroţene veččlanske druţine, z mamo samohranilko, nas je poklicala 

za pomoč pri matematiki. Seveda smo se z veseljem odzvali na pomoč.  

 

-Pomoč pri čiščenju podstrešja in sortiranju kosovnih odpadkov, 26.5. 2015 

Druţina v materialni stiski nas je prosila za pomoč pri čiščenju podstrešja in sortiranju 

kosovnih odpadkov. Seveda smo se z veseljem odzvali in napolnili kar tri kontejnerje. 



 

-Čiščenje javnega parkirišča in okolice, 28.5. 2015 

 V prijetnem sončnem dopoldnevu smo se lotili čiščenja javnega parkirišča in okolice. Sedaj 

bo tudi parkiranje bolj prijetno. 

 

 

-Pomoč v hiši in okolici, 2.6 in 3.6. 2015 

Upokojenemu gospodu, invalidu z minimalnimi prihodki, ki je zaradi zdravstvenih omejitev 

gibalno zelo oviran, smo priskočili na pomoč pri urejanju ţive meje, košnji trave in pa pri 

spomladanskem čiščenju stanovanja. 

 

-Sanacija zemeljskega plazu V. del, 4.6. 2015 

 Druţina v socialni stiski in s teţjimi zdravstvenimi teţavami obeh staršev, nas je poklicala na 

pomoč pri sanaciji zemeljskega plazu in vzpostavitvi normalnih bivanjskih razmer za njihovo 

domovanje. Tokrat smo dokončali zemeljsko "teraso" in sanirali nevarne nasipe zemlje. 

 

-Košnja trave, 5.6. 2015 

 Na pomoč smo priskočili starejšemu upokojenemu paru, ki zaradi invalidnosti in 

zdravstvenih teţav ne zmoreta sama opravljati dela okoli hiše. Tokrat smo jima pokosili 

travnik okoli hiše. 

 

-Dostava kosila na dom, 6.6.2015 – 20.7.2015 

Invalidno upokojeni gospe z minimalnimi prihodki, ki je zaradi teţkega zdravstvenega stanja 

skoraj nepomična in se ne more obrnit na nikogar drugega, bomo za dlje časa dostavljali 

kosilo na dom kar mi.  

 

-Urejanje visokih gred, 11.7. 2015 

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje nas je povabila k  postavitvi visokih gred na 

lokaciji Mladinskega centra Velenje. Priskočili smo jim na pomoč in pomagali k ureditvi 

»vrtičkarskih objektov«, kjer bodo otroci in mladostniki lahko preizkušali svoje vrtičkarske 

sposobnosti. 

 

-Košnja trave, 6.8. 2015 

Upokojenemu starejšemu gospodu, ki zaradi invalidnosti in zdravstvenih teţav ne zmore 

opravljati tovrstnega dela, smo priskočili na pomoč in mu pokosili travo okoli hiše. 

 

-Košnja trave, 7.8. in 8.8. 2015 

Druţina iz okolice Velenja, v socialni stiski in s teţjimi zdravstvenimi teţavami obeh staršev 

nas je poklicala na pomoč pri košnji trave. Z veseljem smo jim priskočili na pomoč. 

 

- Beljenje študentskega doma, 12.8. in 13.8. 2015   

V tokratni akciji smo z beljenjem sten"olepšali" hodnik študentskega doma. V novem 

študijskem letu se bodo študenti vrnili v sneţno bel dom. 

 



- Pomoč pri izpeljavi Kunigunde, festivala mladih kultur, 18.8.- 28.8. 2015 

Naša ekipa je priskočila na pomoč pri izpeljavi Kunigunde, festivala mladih kultur. Naša 

pomoč je bila prisotna v tehnični ekipi, čistilni ekipi in pa v kuhinji.  

 

- Pomoč pri shranjevanju odvečne zemlje pri projektu Zelena vila, 13.9.2015 

Tokrat smo pomagali pri projektu Zelena vila (Medobčinska zveza prijateljev Mladine 

Velenje in MC Velenje). Odvečno zemljo smo napolnili v vreče ter jo shranili, da jo bodo 

lahko mladi vrtičkarji porabili zopet spomladi, ko bodo sadili nove rastline. 

 

- Renovacija študentskih stanovanj, 15.9.-18.9. 2015 

Pred pričetkom študijskega leta smo pristopili k renovaciji in "olepšavi" študentskih 

stanovanj. Tako bo študentom tudi študij malo laţji 

 

- Zaključna adaptivna dela Podjetniškega centra Standard, 23.9.-25.9. 2015 

Mestni občini Velenje smo pomagali pri zaključnih adaptivnih delih v Podjetniškem centru 

Standard. 

 

-Delovna akcija ob svetovnem dnevu brezdomstva, 10.10. 2015 

Ob svetovnem dnevu brezdomstva smo se odzvali na povabilo Centra Hiša (Zavetišče za 

brezdomne osebe Velenje), kjer smo skupaj z njihovo ekipo pripravljali vrt na zimovanje, jim 

pomagali pri drugih hišnih dejavnostih, preţiveli pa smo tudi lep dan v njihovi druţbi. 

 

-Priprave na zimo, 13.10.2015 

Mestna občina Velenje je velikodušno podarila les, s katerim bo letošnja zima toplejša za dve 

druţini v socialni stiski in za uporabnike Centra Hiše ( Zavetišča za brezdomne osebe 

Velenje) . Naša ekipa se je tokrat lotila akcije, v kateri smo kljub slabemu vremenu drva 

razţagali, razsekali in pripravili za odvoz. Delno smo danes les pomagali tudi razvozit. 

 

-Pomoč pri prenašanju pohištva, 26.10.2015 

Gospodični v materialni stiski in zdravstvenimi teţavami smo pomagali pri prenašanju 

odvečnega pohištva v kletne prostore. 

 

-Pomoč pri postavljanju Drsališča Velenje v Sončnem parku, 29. in 30.10.2015 

 V tokratni akciji smo pomagali pri začetnih postavitvenih delih mestnega drsališča in pri 

razvozu opreme, potrebne za obratovanje drsališča. 

 

-Pomoč pri urejanju ţive meje in okolice domovanja, 3.11.2015 

Starejšemu gospodu, invalidu z minimalnimi prihodki, ki je zaradi zdravstvenih omejitev 

gibalno zelo oviran, smo priskočili na pomoč pri urejanju ţive meje in okolice domovanja. 

 

-Inštrukcije matematike, 1.11.-6.11.2015 

 Mladeniču iz socialno šibke druţine je zaškripalo pri razumevanju nekaterih matematičnih 

pojmov. Seveda smo mu z veseljem priskočili na pomoč.  

 



- Krčenje gozda in divjega rastlinja v okolici domovanja, 7.11.2015 

Starejšemu paru z teţjimi zdravstvenimi teţavami smo priskočili na pomoč pri krčenju gozda 

in divjega rastlinja v okolici hiše. Teren je bil dokaj naporen, ampak nam je uspelo. 

 

-Praznjenje in čiščenje podstrešja ter okolice domovanja, 10.11.2015 

Druţini z minimalnimi prihodki in zdravstvenimi teţavami obeh staršev smo v tokratni akciji 

priskočili na pomoč pri praznjenju in čiščenju podstrešja ter okolice domovanja, pomagali pa 

smo jim tudi pri pripravi lesa za kurjavo. 

- Misija NASMEH - obisk begunskega zbirnega centra na mejnem prehodu, 11.11.2015 

 V tokratni akciji smo iz Velenja prinesli na mejni prehod Šentilj veliko optimizma in dobre 

volje. Naša ekipa je z glasbenim nastopom in domačimi piškotki ustavila čas za mnoţico, ki 

se sooča z hudimi teţavami v iskanju lepšega ţivljenja. Prav tako smo polepšali dan 

prostovoljcem, vojski, policiji in vsem, ki delujejo na tem območju. V tej optimistični evforiji 

pa so se nam pridruţili tudi številni begunci, nekateri so poprijeli za inštrumente, drugi pa z 

nami zaplesali. Skupaj smo vsaj začasno pozabili na teţke okoliščine in ga pošteno "zaţurali" 

na obeh straneh ograje.  

- Skrb za hišne ljubljenčke, 12.11. -30.11. 2015 

Tokrat so naše Udarnice priskočile na pomoč upokojenemu gospodu z nizkimi prihodki, ki je 

zaradi zdravstvenega stanja moral v bolnico na operacijo. V tem času, ko je gospod na 

rehabilitaciji, punce skrbijo za njegove hišne ljubljenčke.  

- Sekanje in priprava drv za kurjavo,  14. in 15.11.2015 

Druţini iz okolice Velenja, v finančni stiski in s teţjimi zdravstvenimi teţavami obeh staršev, 

smo tokrat pomagali pri sekanju drv in pripravi drv za zimsko kurjavo. 

- Priprave na otroško boţičkovanje, november, december 2015 

Boţičkovi pomočniki in pomočnice ţe pridno zbiramo in zavijamo darila ter pripravljamo 

pester program za otroško boţično zabavo, ki bo v decembru na drsališču Velenje. 

- Pomoč pri prenašanju in postavljanju stolov za otroško prireditev, 27.11.2015 

V tokratni akciji smo na pomoč pri prenašanju in postavljanju stolov za njihovo prireditev 

priskočili eni izmed osnovnih šol v Velenju. 

- Pomoč Društvu šaleških likovnikov pri selitvi v nove prostore, 3.12.2015 

Društvu šaleških likovnikov smo priskočili na pomoč pri seljenju njihovega inventarja v nove 

prostore, kjer bodo še bolj ustvarjali. 

 



- Selitev gospodiča z minimalnimi dohodki, 9.12.2015 

Na nas se je s prošnjo za pomoč obrnil gospodič z minimalnimi prihodki. Seveda smo mu 

pomagali pri selitvi v novo stanovanje. 

- Praznični  obisk na CVIU, 11.12. 2015 

Danes smo obiskali CVIU (Center za vzgojo, izobraţevanje in usposabljanje otrok s 

posebnimi potrebami) Velenje. Otroke smo razveselili z glasbenim nastopom, ki je uspel več 

kot odlično. Skupaj smo zaţurali in se tudi posladkali, imeli smo se pa vsi skupaj fantastično. 

In tudi našo ekipo so otroci obdarili.  

- Otroško boţičkovanje, 23.12.2015 

Na drsališču Velenje je okoli sto otrok obiskal in obdaril boţiček. Najmanjše, pa tudi malo 

večje otroke so razveselile naše prostovoljke z boţičnim čajem in prijetno druţbo in s 

slastnimi piškotki, obiskal in zabaval nas je tudi klovn, za vrhunec zabave pa sta poskrbela 

Son&Son s svojim glasbenim nastopom. Imeli smo se prekrasno, tudi brez snega. 


