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REDNO DELOVANJE
Splošno
Mladinski center Velenje je javni zavod, ustanovljen s strani Mestne občine Velenje. Pri svojem
delovanju smo avtonomni (programsko in izvedbeno), vendar pri svojem delovanju upoštevamo
nacionalne in lokalne usmeritve.
Mladinski center Velenje je programsko v osnovi razdeljen na naslednje enote: kultura, družba,
Kunigunda RMC, mladinski hotel. Delo je večinoma projektno, tako se tudi programske enote pri
svojem delu prepletajo med sabo, saj na konkretnem projektu navadno sodeluje več, če ne vse
programske enote, preko katerih usmerjamo delo mladih in jim pri realizaciji zamisli pomagamo.
Notranja organizacijska shema:
Direktor JZ: Marko Pritržnik
MC Velenje - programske enote - Vodja programa in projektov Janez Slivar:
- kultura - vodja Janez Slivar,
- družba - 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 deležnike z ostalih
programskih področij in enot (po potrebi in glede na kompleksnost) in jih koordinira. Že 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 in prihodnja nadgradnja ...). 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 zadolžen 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 zadolženi 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 težavah, napakah pri izvedbi na le-te gledajo pozitivno v smislu, da se
nekaj naučijo na lastni koži in pri prihodnjih aktivnostih to upoštevajo.
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 zadolžen 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 že v začetnih fazah spoznavanja
projektnega dela učimo realnega načrtovanja na področju financ, saj po naših izkušnjah mladim to
področje predstavlja največjo težavo.

Programsko mladim puščamo proste roke glede vsebine programa, načeloma se izogibamo
komercializaciji programa (dopuščamo do neke mere, če mladi tako želijo). 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 aktivno vključeni v program na način, da pri vsakem projektu, tako rednem ali novem, dobijo
svoje zadolžitve (od vodenja projekta, do najmanjših zadolžitev), pri katerih so samostojni, seveda z
našo pomočjo v smislu sestankov, poročanja o napredku, težavah, 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 težavah pri izvedbi projekta. Po vsakem projektu skupaj z mladimi deležniki
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 težav 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 iz najrazličnejših področij,
širijo svojo socialno mrežo 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.
Mladi, ki si želijo aktivno sodelovati pri projektih, so vedno dobrodošli, vse projekte večinsko
izpeljejo sami (mladi za mlade). Mladim poskušamo od podajanju smernic in opozarjanju na
morebitne težave pri izvedbi projekta pustiti čim bolj proste roke, da lahko izražajo svojo kreativnost
in pridobivajo pomembne življenjske 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 (študij, služba, družina ...), 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 razložimo, 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, že 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 življenje. Opažamo, 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 in neprijetne, na
prvi pogled birokratske, 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, na podlagi sprotnih analiz
(evalvacije projektov, pogovori z mladimi). 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 zaslužni 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 težav, 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 težav, 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 tudi držijo. 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 priložnostmi, obiskovalci Središča mladih in otrok MC
Velenje, postanejo aktivni udeleženci, saj jih vzpodbujamo, da s svojimi predlogi izboljšujejo
projekte, ter generirajo svoje aktivnosti, ki jih nato skupaj izpeljemo, mladi pa s tem pridobijo
pomembne življenjske izkušnje in predvsem občutek, da so nekaj dosegli, da so pomembni, s čimer
jim raste tudi samozavest. Posebno pozornost torej namenjamo mladim z manj priložnostmi, saj si v
okviru SMO MC Velenje razvijajo tudi socialno mrežo, krepijo medvrstniške odnose, učijo
spoštovanja drugačno mislečih ...
Najbolj samostojni pri pripravi in izvedbi programa so prostovoljci MC Velenje, saj se mnogi izmed
njih s prostovoljskimi aktivnostmi ukvarjajo že dolgo časa, imajo že 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, zadolžitve 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 želijo sodelovati pri pripravi in izvedbi
programa, sodelujejo glede na svoje želje 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 težav, s katerimi se srečujemo, razvijamo kompetence mladih in jih opremljamo s
pomembnimi delovnimi izkušnjami. Lep primer je Festival mladih kultur Kunigunda, ki ga izpeljemo
izključno s "svojim" kadrom, lokalno mladino (izvedba luči, ozvočevanje koncertov, postavitve
prizorišč, tehnične rešitve, lastna programska produkcija na podlagi kreativnosti lokalne mladine ...).
Mladi so pomemben člen tudi pri snovanju programa našega največjega projekta, Festivala mladih
kultur Kunigunda, vabljeni so na programski vikend in 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 že prvi, širši programski vikend Festivala Kunigunda, kamor smo poleg
programsko angažiranih 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 speljemo 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 možnost podajanja svojih idej, pripomb
anonimno v "nabiralnik", predloge sprotno pregledujemo in upoštevamo. S tem želimo ponuditi
možnost sooblikovanja programa tudi tistim, ki se ne želijo osebno izpostavljati, ter v svojo idejo niso
povsem osebno prepričani, oziroma jih je strah neodobravanja ali zasmehovanja vrstnikov. 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 kvalitetnega in prijetnega preživljanja 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 željam 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 sledimo 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
Pisarna Mladinskega centra Velenje
Seminarski prostori
Kunigunda - regionalni multimedijski center
Mladinski hotel
Letni kino ob Škalskem jezeru
Pekarna v Starem Velenju
Hiša bendov
Mladinski kulturni klub eMCe plac

Urnik delovanja mladinskega centra Velenje
Dan
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja

od
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
10:00
10:00

do
20:00
20:00
20:00
20:00
2:00
2:00
22:00

Kvadratura
145
406
150
1048
1000
1200
110
600

Dejavnosti mladinskega centra se izvajajo 99 ur tedensko.

Kadrovska struktura Mladinskega centra Velenje
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Vloga v programu

Marko
Pritržnik

Direktor Javnega
zavoda Mladinski
center Velenje, vodja
festivala Kunigunda

Metka
Rupreht

Vodja Mladinskega
hotela.

Dimitrij
Amon

Vodja Kunigunde
RMC, vodja
projektov, skrbnik
prostora letni kino in
Hiša bendov.

Janez
Slivar

Vodenje programa in
projektov, tehnika,
koordinator med
področji.

Mitja
Gregorič

Vodja Središča
mladih in otrok,
javno - koristna
dela.

Melita
Kovač

Vodja prostovoljskih
in mednarodnih
dejavnosti.

Prostovoljno
delo
1

Študentsko
delo
1

Strokovna usposobljenost

Število mladinskih
delavcev - skupaj
19
Način dela

Profesor zgodovine in geografije, opravljen
strokovni izpit za strokovne delavce na
področju vzgoje in izobraževanja pri
Ministrstvu za šolstvo in šport, predsednik
Lokalne akcijske skupine Velenje (LAS),
vodnik inštruktor prve stopnje gozdna šola
Pogodbeno
Zveze tabornikov Slovenije, mentor
raziskovalnih dejavnosti na osnovnih šolah,
izprašani vodja odraslih folklornih skupin in
inštruktor, opravljen ravnateljski izpit, 16 let
delovnih izkušenj.
Profesor biologije in gospodinjstva,
Izobraževanja s področja mladinskega in
Redno
kongresnega turizma. 11 let delovnih izkušenj
na področju mladinskega turizma.
Kmetijski tehnik, certificirana znanja na
področju IKT, študent DOBA, bolničar pri
Civilni zaščiti, vodja tehnike in logistike ter
Redno
programski sodelavec Pikin Festival. 12 let
delovnih izkušenj na področju mladinskega
dela.
Profesor športne vzgoje, udeležba na
izobraževanjih o mladinskem delu in
seminarju za mladinske delavce ter mladinske
vodje, dodatna strokovna izobraževanja s
Redno
športnega in zdravstvenega področja. 9 let
delovnih izkušenj na področju mladinskega
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 izobraževanju, kot
Redno
somentor za program Razvijanje pozitivnega
samovrednotenja otrok in mladostnikov,
pridobljen EU certifikat multiplikatorja
projektov v programih čezmejnega
sodelovanja (Cross-border). 16 let delovnih
izkušenj na področju mladinskega dela.
Diplomantka Teološke fakultete,
Ekonomsko-komercialni tehnik, mladinska
trenerka, udeleženka različnih seminarjev o
Redno
delu z mladimi, prijavi projektov na razpise.
10 let delovnih izkušenj na področju
mladinskega dela.

Ime in
priimek

Vloga v programu

Strokovna usposobljenost

Način dela

Prometni tehnik, stalna dodatna
Oblikovalec zvoka in
izobraževanja s področja avdio tehnike in
Aleksander video povezav, vodja
mešanja zvoka in slike. 26 let delovnih
Redno
Saša Misja servisne dejavnosti
izkušenj na področju tehničnega inženirstva
na avdio področju.
ter na mladinskem področju.
Področje sociale,
Diplomirana socialna delavka, dodatna
vodja Moj klub, delo
izobraževanja v zvezi s socialnim delom,
Ira
z obiskovalci, ki so
predvsem na področju duševnega zdravja,
Redno
Preininger mladi z manj
delo z osipniki. 9 let delovnih izkušenj s
priložnostmi, učna
področja socialnega in mladinskega dela.
pomoč.
Glasbeno področje
(program), tehnična Ekonomski tehnik, glasbenik, monter
podpora projektom, energetskih naprav, strokovnjak za
Dejan
vodja multimedijskih oblikovanje lesa. 21 let delovnih izkušenj z Redno
Požegar
projektov, glavni
različnih področij, predvsem mladinskega
vzdrževalec MC
dela.
Velenje.
Glavni oblikovalec in
pripravljalec za tisk,
pomoč v KRMC
(snemanje, priprava Medijski tehnik, študent Medijske produkcije
materiala, video
(smer grafično oblikovanje), oblikovalec,
montaža, obdelava dodatna znanja oblikovanja fotografij in z
Jure Sirše
Redno
fotografij ...). Vodja multimedijskega področja. 6 let delovnih
multimedije na
izkušenj s področja oblikovanja, priprave za
Festivalu Kunigunda tisk in mladinskega dela.
ter glavni
oblikovalec,
projektno delo.
Diplomant SAE inštituta (avdio inženir),
dodatna izobraževanja in izkušnje z
Vodja avdio studia,
glasbenega področja (glasbenik, snemanje,
Rok
ozvočevanje
obdelava, montaža avdio posnetkov). 7 let
Redno
Kugonič
prireditev, koncertni
delovnih izkušenj na glasbenem področju, 5
program.
let delovnih izkušenj na področju
mladinskega dela.
Gimnazijski maturant, študentka Medijske
produkcije (smer Video produkcija),
Pomoč na
mladinska vodja pri naših aktivnostih,
mednarodnem
udeleženka EVS službe v Budimpešti
Ana Marija področju, projektno
(2013/2014). Udeleženka večih izobraževanj Pogodbeno
Kolar
delo, nadomeščanje
za mladinskega delavca (Zveza tabornikov
bolniško odsotne
Slovenije), izobraževanja o prostovoljnem
sodelavke.
delu. 12 let delovnih izkušenj na področju
mladinskega dela.
Delo s socialno
ogroženimi
skupinami (vodja
Organizator socialne mreže, dodatna
Udarnik MC Velenje, izobraževanja s področja mladinskega in
Andrej
varna hiša,
socialnega dela. Certificirani mentor za
Pogodbeno
Cvernjak
brezdomci). Pomoč vodenje skupin otrok in mladostnikov (ZPM),
na področju SMO
6 let delovnih izkušenj s področja sociale v
MC Velenje,
mladinskem delu.
kongresnega
turizma

Ime in
priimek

Vloga v programu

Strokovna usposobljenost

Način dela

Diplomirana kulturologinja. Njene delavne
naloge obsegajo načrtovanje in izvedbo
kulturnih projektov (koncerti, razstave,
uprizoritvena umetnost) ter sodelovanje z
mladinskimi društvi in ostalimi mladimi v
Velenju. Letos je že tretje leto zapored
Programska vodja
programska vodja festivala mladih kultur
Festivala Kunigunda,
Kunigunda, že eno leto je programska vodja
delo na razpisih,
kluba, peto leto vodja galerije in skupine
promociji.
KULtura, ki skrbi za kulturno dogajanje. V
Programske
Maruša
programe in delovanje Mladinskega centra
zadolžitve v
Pogodbeno
Skornišek
Velenje vključuje mlade, ki so zainteresirani
mladinskem
za sodelovanje na različnih nivojih (od
kulturnem klubu
programskih, do podpornih, kot je denimo
(splošni program,
prodaja vstopnic, PR, fotografija ipd.), z
ozaveščevalne
mladinskimi društvi pa sodeluje kot
vsebine).
usklajevalec programa, pomoč pri pisanju
razpisov ter tudi kot pomoč pri sami
organizaciji njihovih aktivnosti. V
Mladinskem centru Velenje je zaposlena 12
mesecev, že pred tem pa je kot študentka z
javnim zavodom sodelovala 5 let.
Delo na področju
SMO Velenje,
Medijski tehnik, dodatna izobraževanja na
predvsem z mladimi
Luka
področju multimedije, video vsebin
z manj priložnostmi.
Pogodbeno
Štefulj
(snemanje, obdelava posnetkov, montaža ...).
Multimedija,
Aktiven v društvih. 5 let delovnih izkušenj.
reprodukcija
materialov.
Delovanje na
področju SMO
Diplomirana anglistka, pomoč pri animacijah
Velenje, predvsem z
(otroški rojstni dnevi), inštrukcije angleščine
Vojka
mladimi z manj
za osnovnošolce in srednješolce. 1 leto
Javna dela
Miklavžina priložnostmi,
izkušenj na področju dela z mladimi in
sodelovanje pri
otroci.
projektih,
prevajanje.
Gimnazijski maturant, študent farmacije,
Inštrukcije SMO
opravljal javna dela pri nas (2017), član
Teo Čamer
Prostovoljno
Velenje.
Udarnik MC Velenje. 1 leto delovnih
izkušenj na področju mladinskega dela.
Študentka socialnega dela, eno leto delovnih
Špela
Preventivne
izkušenj na področju boja proti različnim
Pogodbeno
Verdev
dejavnosti
odvisnostim (koordinatorka akcij).
Vodja lučne tehnike, glasbenik, vodnik pri
Amadej
Lučna tehnika,
tabornikih, predsednik MSV, programski
Študentsko
Šuperger
program
sodelavec.

Informiranje in svetovanje za mlade ter podpora drugim programom v mladinskem sektorju v
lokalnem okolju v letu 2017
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 mrežo.
NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih.
Zaradi dobre mladinske organiziranosti v Velenju in ob odlični podpori lokalne skupnosti lahko tudi
sami neorganiziranim mladim in organizacijam za izvedbo dogodkov ponujamo lepo infrastrukturo
(Letni kino ob Škalskem jezeru, Pekarna, KRMC, seminarski prostori MC Velenje, Hiša bendov). Pri
izvedbi aktivnosti nudimo vso potrebno pomoč.
Begunska problematika: Ob svetovnem dnevu beguncev 2017 smo bili soorganizatorji posveta "Med
nami in z nami, katerega namen je bil ozaveščanje in informiranje mladih o aktualni problematiki
beguncev (dejstva, integracija ...).
Reciklarna (sodelovanje s KUD Koncentrat in CPU Velenje, tehnična in multimedijska podpora) - art
predelava starega pohištva (tehnična pomoč, tiskovine). V letu 2017 izpeljana dvakrat.
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 težave
(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. v letu 2017 je z našo pomočjo nastalo eno novo mladinsko društvo.
Izvajanje avdio servisa za ostale organizatorje v MOV (tehnično in kadrovsko pokrivamo večino
prireditev v MOV, v letu 2017 155).
Poročilo o opravljenem delu v letu 2017
Avdio služba MC Velenje je v letu 2017 delovala na 155-ih prireditvah za 20 organizatorjev. Bile so
tudi prireditve, kjer smo opremo samo posojali, tako da je dejansko oprema bila uporabljena večkrat
kot je zabeleženo.
Investicije: v letu 2017 je naša najnovejša pridobitev mešalna miza za luči Avolite Quartz. Nova
pridobitev sta tudi dva profesionalna daljinska mikrofona Sennheiser ew 500 945 G3. S to opremo
smo zagotovili kakovost na najvišji možni ravni.
Vzdrževanje: skladiščni prostor je še vedno prostor v eMCe placu, kjer pa imamo ogromne težave z
pomanjkanjem prostora. Bližina je zaradi vzdrževanja opreme nujna. Dejansko smo v iskanju rešitve.

Vir: avdio služba, Aleksander Saša Misja, 7.2..2018

Opravljene avdio storitve v letu 2017

RTV Slovenija
Grad Velenje
Mrigo Radio banga
Half whale there
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MOV
Max club Činela
ŠŠK
Festival Velenje
MC Velenje
0

10

20

30

40

50

60

70

Večini servisov pripadajo:
-

predpriprave,
stiki z organizatorjem o potrebah,
stiki z izvajalcih o pričakovanjih,
prevoz, postavitev ozvočenja,
izvedba,
pospravljanje, odvoz opreme, skladiščenje
servisiranje opreme

Kadri in financiranje
Zaposlen je oblikovalec zvoka in video naprav Aleksander Saša Misja, sredstva za kritje stroškov dela
zagotavlja Mestna občina Velenje v okviru proračunske postavke MC Velenje – plače. V letu 2017 je
bil zaposlen tudi javni delavec, ki ga financira zavod za zaposlovanje republike Slovenije. Prireditve
izvajamo tudi s pomočjo najetih delavcev predvsem za večje prireditve. Po novem imamo tudi odlično
usposobljenega zunanjega sodelavca Amadeja Šupergerja, predvsem za luči, zato je Mladinski center
nabavil profesionalno mešalno mizo za lučno tehniko.
Zaposlen je oblikovalec zvoka in video naprav Aleksander Saša Misja, sredstva za kritje stroškov dela
zagotavlja Mestna občina Velenje v okviru proračunske postavke MC Velenje – plače. V letu 2017 je
bil zaposlen tudi javni delavec, ki ga financira zavod za zaposlovanje republike Slovenije. Prireditve
izvajamo tudi s pomočjo najetih delavcev predvsem za večje prireditve. Po novem imamo tudi odlično
usposobljenega zunanjega sodelavca Amadeja Šupergerja, predvsem za luči, zato je Mladinski center
nabavil profesionalno mešalno mizo za lučno tehniko.

Ocena vrednosti opravljenih avdio in lučnih storitev
Organizator

Število

Vrednost v €

Mc Velenje

63

13.030,00 €

Festival Velenje

19

6.042,00 €

ŠŠK

17

4.580,00 €

Max club Činela

12

1.740,00 €

MOV

9

3.670,00 €

Spar

6

480,00 €

TZV

4

330,00 €

Gorenje

4

400,00 €

Dijaška sekcija

4

470,00 €

Železni aktivizem

3

1.320,00 €

DUŠA

3

200,00 €

Gimnazija Velenje

2

710,00 €

Universe društvo

2

320,00 €

JSKD

1

220,00 €

Muzej Velenje

1

320,00 €

Cogo društvo

1

90,00 €

Half whale there (društvo)

1

600,00 €

Mrigo Radio banga

1

120,00 €

Grad Velenje

1

230,00 €

RTV Slovenija

1

280,00 €

SKUPAJ

155

35.152,00 €

Oprema
Oprema je skladiščena v eMCe placu, Del opreme za opravljanje službe tako dejansko zagotavljajo:
ŠRZ Velenje, Festival Velenje, Mladinski center Velenje.

Zavodi in oprema
MC Velenje

Oprema
Mikrofonski sistem
Zvočniški sistem
Mešalna miza
Naprave za obdelavo zvoka
Ojačevalci
Bobni
Vozni park Cady

Festival Velenje

ŠRZ Rdeča dvorana

Zvočniški sistem
Naglavni mikrofoni
Mešalna miza
Vozni park (Kombi)
Prireditveni oder

Evidentirane potrebe:
Realizirali smo vse evidentirane potrebe, želje lanskega leta. Za popolno profesionalno oskrbo je
potrebno razmisliti o nabavi ramp za obešanje opreme, mogoče kakšnega manjšega odra.
Potrebno je poiskati tudi možnosti izobraževanje na avdio in lučni tehniki, samo tako je potreba po
opremi upravičena.
Izvajanje lučnega servisa zase in za partnerje v MOV
Že nekaj let imamo v mladinskem kulturnem klubu nov, moderen in kvaliteten lučni park, primerljiv
z veliko večjimi koncertnimi dvoranami, ki nudi vse možnosti za kvalitetno izpeljavo prireditev. Kot
lučkarja v klubu in tudi na terenu stalno delujeta dva mlada, ki smo ju za ta namen tudi sami
neformalno izobrazili. Kupili smo 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 živo, reportaže, produkcija, postprodukcija).
Kongresna dejavnost in sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami
Seminarska aktivnost (nudenje seminarskih prostorov in tehnične ter organizacijske pomoči različnim
subjektom).
S Šolskim centrom Velenje sodelujemo na večih področjih. Na področju prostovoljstva pripravljamo
skupne akcije, ki so družbeno - kritične, dobrodelne ali izobraževalne narave (Svetovni dan boja proti
AIDS-u, pomoč socialno ogroženim skupinam, učna pomoč, aktivnosti v Središču mladih in otrok,
predvsem z mladimi z manj priložnostmi, dogodki ob različnih svetovnih in mednarodnih dnevih dan žena, svetovni dan prostovoljstva, dan objemov, dan športa ...). Na šolskem centru Velenje smo v
letu 2017 izvedli 5 srečanj EVS prostovoljcev in mentorjev z dijaki, z namenom promocije
prostovoljstva, prikazom priložnosti v zvezi z EVS službo.
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 življenjskih kompetenc. Preko prostovoljstva se dijaki učijo organizacijskih
veščin in spopolnjujejo predvsem svoj socialni čut, ter ob enem razvijajo svojo medvrstniško socialno
mrežo.

S ŠCV sodelujemo na področju dijaškega doma, kjer se sproti usklajujemo glede zasedenosti,
popravil, težav ...
Naši prostovoljci s Šolskim centrom Velenje sodelujejo tudi na področju trajnostnega razvoja na
področju ekologije, se udeležujejo različnih ekoloških akcij (čiščenje okolice objektov, reke Pake,
delavnice z ekološko tematiko, recikliranje, čistilna akcija Indi camp ...). http://www.mcvelenje.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, tehnična pomoč).
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 treh osnovnih šolah v Velenju).
Aktivnosti se ves čas trudimo razširiti (povečati bazo šol, kjer mlade obveščamo o njim relevantnih
informacijah). V letu 2017 smo v okviru razrednih ur učencem tretje triade na treh 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 Portugalske. 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 2017 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, kot mentorji 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 2017 se je MSV-ju priključilo eno novo društvo. MSV ima v naši pisarni
tudi brezplačno "svojo" mizo z možnostjo uporabe računalnika in svetovnega spleta za delo. 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.
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, izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU). Center se
ukvarja z otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. S prostovoljci sodelujemo pri izpeljavi drsanja
za vključene otroke s posebnimi potrebami na Drsališču Velenje. Tudi v letu 2017 smo pristopili k
projektu Igraj se z mano - bodi umetnik, v okviru katerega poleg razstave pripravimo dogodek
interakcije otrok s posebnimi potrebami z otroci večinske populacije. 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 priložnostmi.
Sodelovanje z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine (MZPM Velenje): pomoč pri projektih
(obdarovanje otrok - dedek mraz - pomoč pri zbiranju daril in logistiki, v 2017 smo z našimi
prostovoljci pomagali pri urejanju MZPM Velenje - obnovljena vila "Rožle") , 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, Železni 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.

Evalvacija programov (in povezava z nadaljnjim delom)
Stalna praksa v naši organizaciji je, da se evalvacije opravljajo že med samim načrtovanjem aktivnosti
z vsemi aktivnimi udeleženci, skozi celotno izpeljavo (v manjši, splošni meri sproti po posameznih
področjih), ter izčrpneje in v širšem krogu po končani aktivnosti (evalvacija vseh aktivnih deležnikov
v projektu skupaj in posebej, če je potrebno). Kasneje se na rednih tedenskih sestankih v okviru ožjega
kroga zaposlenih evalvacije s strani vodje programa in projektov predstavijo, nato se pripravijo
smernice za naprej, ki so usklajene z opažanji mladih iz sprotnih evalvacij.
Evalviramo vsak projekt posebej z deležniki 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, tudi
preambiciozne, nerealne ideje predelamo, se o njih pogovorimo z mladimi, da posledično razumejo,
zakaj se projekta, vsaj v takem smislu, ne da izpeljati).
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 obdržimo, nadgradimo, ter jih poskušamo projecirati tudi na ostale aktivnosti
(predvsem dobre organizacijske in tehnične rešitve).
Vpleteni v program in delovanje MC Velenje se tudi sicer veliko udeležujemo 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. Pri dogodkih drugih organizatorjev vedno
aktivnost opazujemo tudi z organizacijskega vidika, z namenom pridobivanja novih idej, dobrih praks
...
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 (september 2018), 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 življenje merimo na
način, da mlade spremljamo (bežno) pri njihovi nadaljnji poti. Po našem mnenju in "merjenju" je cilj
našega udejstvovanja dosežen, ko mladega z manj priložnostmi, 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 družino, si uredi življenje ...

Beležimo tudi primere, ko je mladi z manj priložnostmi, osipnik (alkoholizem v družini, neurejene
življenjske 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, v letu 2017 je bil pri nas vključen tudi v programu javnih del.
Rezultate evalvacij smo upoštevali pri načrtovanju programa za leti 2018 in 2019, predvsem za 2018,
načelno tudi za leto 2019. Teh smernic se bomo pri izpeljavi programa tudi držali. Kot primer, že
tradicionalni projekt Hiša groze, ki smo ga izvajali v Stari pekarni, s katero upravljamo, smo na
pobudo mladih prestavili v zapuščen občinski objekt Grad Turn. Ideja se nam je zdela dobra, saj naj
bi na gradu, ki je zapuščen že 10 let, strašilo. Vendar pa se nam je zdelo, da ne bo izvedljiva zaradi
varnosti in tehničnih ter pravnih ovir. Ko pa smo kljub temu z dogovori poskusili, smo uspeli pridobiti
vsa dovoljenja, urediti vprašanje varnosti in osnovne tehnične zahteve. Projekt je krasno uspel, upamo
si trditi, da je najboljši tovrstni projekt v Sloveniji, vsekakor ga bomo v 2018 ponovno izpeljali in ga
nadgradili, za leto 2019 je izvedba prav tako planirana. 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 zmožni izpeljati na
festivalu. Deležniki smo se zavestno odločili da Festival Kunigunda 2018 speljemo na nižjem
tehničnem nivoju, zmanjšamo kvantiteto dogodkov, programsko pa ga na ta račun okrepimo, vendar
je zato potreben prenos financ, ki je že upoštevan v finančnem planu festivala Kunigunda 2018 ...
Na podlagi evalvacije projekta Poletje na kotalkališču iz prejšnjih let, smo se v preteklosti odločili, da
projekt prestavimo v prostore Središča mladih in otrok, saj so mladi, deležniki programa izrazili željo,
da bi aktivnosti tudi čez poletje izvajali v omenjeni infrastrukturi in ne prestavljali na kotalkališče
Velenje (prostor, kjer se izvaja SMO Velenje, so vzeli za svoj, se z njim poistovetijo. Odločitev se je
izkazala za dobro, mladi so aktivno preživljali poletje v boljših pogojih, ki jih ponuja naša
infrastruktura. Prakso bomo v letih 2018 in v 2019 nadaljevali ob stalnem trudu izboljšanja
infrastrukture.
Na podlagi evalvacij smo se odločili, da na področju beleženja aktivnih udeležencev pri vseh
dogodkih, ki jih organiziramo in soorganiziramo striktno beležimo posebej tudi obiskovalce. S tem
bomo pri nadaljnjih analizah uspešnosti projektov beležili tudi doseg projektov (interes obiskovalcev).
Z metodo občasnih intervjujev, ki bodo narejeni s strani mladih na mladim prilagojen (zabaven) način,
ter objavljeni na naših spletnih straneh in družbenih omrežjih, bomo poskušali več mladih pritegniti k
kritičnem razmišljanju, nam pa bodo služili za nadaljnje delo.

Spodbujanje mladinskega dela
Mlade ves čas vzpodbujamo k aktivnem soustvarjanju njihovega bivanja glede na individualne
interese. Tako ima vsak možnost sodelovanja pri aktivnostih, ki ga zanimajo in na področju, ki ga
zanima. Vsak mlad, ki pokaže zanimanje za sodelovanje npr. na programskem področju, dobi tudi
osnovne informacije, kaj vse je potrebno poleg programa še storiti, da je aktivnost korektno izpeljana.
S tem mladim širimo kompetence, čeprav se včasih sploh ne zavedajo, da njihov prispevek pomeni
mladinsko delo, kamen v mozaiku uspešnega projekta.
Namen našega programa so kvalitetne aktivnosti z mladimi za mlade na več področjih, z aktivno
udeležbo mladih pri vseh programskih fazah. Lokalno kot družbeno in programsko najbolj aktivna
organizacija mladim ponujamo pester program in možnosti aktivnega sodelovanja na področju
kulture, umetniške izraznosti, sociale, neformalnega izobraževanja ... 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 življenje.
Mladinsko delo vzpodbujamo predvsem na način, da vzdržujemo 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. Opažamo, 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 že 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 DRUŽBA iz Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013-2022
Področja:
 Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk 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 želijo 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 že 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, željami 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 priložnostmi, organizirana mladina).
Na mednarodnem področju se ves čas trudimo mladim približati aktivnosti v okviru programov
Erazmus+, programe preko pozitivnih učinkov na mladim primeren način promoviramo tudi po
ustanovah za formalno izobraževanje - 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, približati 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 službo v tujino poslali že
dva mlada, s tretjo potencialno EVS prostovoljko iščemo primeren projekt. V zadnjem obdobju smo
se udeležili večih mednarodnih mladinskih izmenjav, v letu 2018 bomo, po letu 2010, izpeljali
mednarodno mladinsko izmenjavo (področje prostovoljstva, begunci).
Na področju prostovoljstva in spodbujanja prostovoljstva smo v lokalnem okolju med vodilnimi
organizacijami. Programsko naši prostovoljci sodelujejo na mnogih zabavnih, družbeno koristnih
(pomoč ranljivim skupinam ljudi, opozarjanje na splošne težave človeštva), ter tudi družbeno kritičnih
projektih (s tem krepijo svoje kompetence s področja družbene angažiranosti, soustvarjajo mladinske
politiko v določeni meri na lokalnem nivoju ...). Ves čas se v svojem delovanju prostovoljci MC
Velenje združujejo s prostovoljci sorodnih organizacij (Šolski center Velenje, Medobčinska zveza
prijateljev mladine, taborniki, športna društva ...), ter s tem širijo socialno mrežo, delijo izkušnje z
vrstniki in snujejo nove akcije. Z namenom promocije prostovoljstva in učinkov prostovoljstva že

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 Železni 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 položaj 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 želje in potrebe mladih, ter ga z njihovo angažiranostjo izvajamo (z metodo pogovora).
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, druženja. 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 opažamo, da je na glasbenem področju mladina precej specifična, velik
del, predvsem mladih iz mesta, se naših aktivnosti radi udeležujejo, 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 podeželja 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
udeležujejo v manjši meri, aktivno pa sodelujejo na drugih področjih našega programa (šport, klubski
večeri ...). Tako smo nekako izključno zadolženi za alternativno sceno na glasbenem področju, z
včasnimi 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.
Opažamo 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). 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 zaživel (ves čas nadgradnja, v 2018 vpeljava študijskega kotička - kotiček za izobraževalno
delo). Beležimo dober obisk, predvsem pa mladi aktivno sodelujejo pri programu, ga soustvarjajo.
Opazili pa smo, da je potrebno vzdrževati pestrost vsebin, saj imajo mladi poleg težnje po druženju,
zabavi, sprejetosti v družbi zelo različne interese.
Stalne analize stanja, pogovor 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 Mreža MaMa, in mreže MaMa - hostli ...
Izvajamo informiranje lokalnih mladih na področju evropskih portalov za mlade.
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 izobraževalne ali kulturne narave izvajamo servisno dejavnost (vključevanje aktivnih
udeležencev, 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 izobraževalnem 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 izobraževanja drugih skupin (starejši - Univerza za tretje življenjsko
obdobje, Ljudska univerza Velenje, otroci - CSD, prireditve Festivala Velenje - popularna kultura),
sociala (obdarovanje otrok iz socialno ogroženih skupin, Moj klub), zdrav način življenja (kuharske
delavnice, šport, preprečevanje odvisnosti) ...
Organizacije v mladinskem sektorju lahko brezplačno (za svoje aktivnosti za mlade) koristijo našo
opremo, infrastrukturo in storitve (seminarski prostori, dvorane, kamere, stojala, ozvočenje, lučna
tehnika, orodje). Pri tem jim nudimo tudi kadrovsko pomoč.
Sodelujemo tudi z nekaterimi organizacijami iz sosednjih občin (Zavod za kulturo Šoštanj, MKC
Šoštanj, MC Šmartno ob Paki), predvsem na področju informiranja mladih, ter na servisnem področju
(pomoč pri izpeljavi prireditev - tehnično, kadrovsko).
Podporni program, ki ga izvajamo je trajnostno naravnan, aktivnosti na tem področju si želimo v
prihodnjem obdobju okrepiti. Pri našem mladinskem delu je najpomembnejši aspekt našega
podpornega programa tehnična (in kadrovska) pomoč. Tako ves čas skrbimo, da imamo brezhibno
opremo, ki je v vsakem trenutku (če ni že zasedena) na voljo, da se lahko uporabi kjerkoli. Tudi
logistično stvari izpeljemo sami. Opremo po svojih finančnih zmožnostih ves čas nadgrajujemo, konec
leta 2017 smo uspeli pridobiti (kupiti) novo profesionalno lučno mešalo mizo. Tako imamo poleg
najboljšega lučnega parka v manjših klubih, sedaj na voljo terenski lučni park za kakršnokoli
prireditev (kot servis drugim organizacijam). Dva mlada iz lokalnega okolja (študent in dijak), ki
izhajata iz "naše" lučkarske šole, poleg vseh lastnih prireditev delujeta tudi na področju podpore
ostalim organizatorjem. Veseli smo, da ju zaradi dela na mladinskem področju tovrstno delo zanima
tudi kot prihodnja poklicna pot.
Vsekakor bomo ostali organizacija, ki nudi široko podporo organizacijam (predvsem v mladinskem
sektorju in širše) na področju njihovega delovanja, predvsem v smislu prireditev, ki so tako ali drugače
v javnem interesu. Podporni program je trajnostno naravnan, saj smo znani kot multipraktična
organizacija, kjer si tudi zaposleni ob široki podporni mreži mladih razdelimo zadolžitve, tako, da
lahko organizacijam nudimo podporo na vseh področjih, tudi v primerih, ko je npr. glavni (zaposleni)
oblikovalec zaseden, pa se s strani partnerskih organizacij pojavi potreba po oblikovanju tiskovin,
imamo bazo mladih, ki ta znanja imajo in se stvari uredijo. Bazo mladih imamo praktično na vseh
področjih, tako da je podporni program široko zasnovan in dobro deluje, za kar se ves čas trudimo in
vključujemo nove mlade na njihova interesna področja.
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.

Delujemo predvsem na področju povečanja socialne vključenosti mladih v družbo (tudi na področju
begunske problematike, kjer smo trenutno v fazi dogovorov z mestnimi oblastmi glede programa
integracije in čakanja na odprtje Integracijske hiše). Na tem področju sodelujemo tudi s Centrom za
socialno delo Velenje, ki v tem času (2018) programa učne pomoči za socialno izključene mlade zaradi
finančnih nezmožnosti ne bo več izvajal, smo se pa z odgovornimi dogovorili, da bomo omenjeno
učno pomoč izvajali mi v okviru Središča mladih in otrok. Center za socialno delo Velenje bo mlade
k nam napotil, obisk pa seveda ne bo obvezen, vendar glede na pretekle izkušnje pričakujemo, da bodo
mladi z veseljem prihajali, saj imajo z nami dobre izkušnje (programi CSD so se že v preteklosti
izvajali v naših seminarskih prostorih, mladi so po opravljenem "delu" v okviru CSD množično
ostajali, ter aktivno sodelovali pri programu SMO Velenje.
Mislimo, da s svojim delom pomembno prispevamo tudi k lažjem prehodu mladih iz mladosti v
odraslost, saj se z aktivnim udejstvovanjem in mladinskim delom krepijo njihove življenjske
kompetence, pridobivajo pomembne življenjske izkušnje, se učijo, spoznavajo resnost pri delu, ki jo
ves čas poskušamo krepiti ...
S svojim delom poskušamo doprinesti k naslednjim področjem: izobraževanje, zaposlovanje, socialno
varstvo, mladinsko organiziranje, participacija, zdravje in dobrobit mladih, prostovoljstvo in
prostočasne aktivnosti. To poskušamo doseči z aktivno udeležbo mladih pri našem delovanju, da mladi
preko mladinskega dela pridobivajo pomembne kompetence za nadaljnje predvsem poklicno življenje
(learning by doing).
Finančnih prispevkov v MC Velenje ne pobiramo, razen simboličnih vstopnin na večini koncertov.
Vstopnine na koncertih se nam zdijo smiselne zato, da mladi, udeleženci 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 vložek ... Mladi, ki koncert plačajo, ostanejo dlje na koncertu
kljub temu, da mu mogoče prvi del ni všeč in cenijo stvar, ker so jo plačali ... Opažamo tudi, da je z
obiskovalci na plačljivih dogodkih manj težav, 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 naših
tradicionalnih dobrodelnih prireditvah, ki jih vsako leto organiziramo, kar bomo počeli tudi v bodoče.
Ves denar nato nakažemo družini ali posamezniku, za katerega smo organizirali prireditev,
organizacijske in ostale stroške (nastopi ...), pokrijemo iz lastnih sredstev.
Seveda denar, ki ga tako dobimo (vstopnine), 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, raje tudi aktivno pristopajo k
organizaciji dogodkov. Za mlade iz lokalnega okolja ponujamo možnost, da kupijo koncertni abonma
po simbolični ceni, s katerim imajo vstop na vse naše dogodke v mladinskem kulturnem klubu in
Letnem kinu ob Škalskem jezeru. Abonma v letu 2018 velja tudi za dogodke drugih organizatorjev
(soorganizacija). Tudi zaposleni kupimo abonma, ter s tem dodatno prispevamo k krepitvi mladinske
alternativne scene v lokalnem okolju.

ODMEVNOST PROGRAMA
Medijska prisotnost Mladinskega centra Velenje
Grafični prikaz statistike po MEDIJU za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 (N=571)

Grafični prikaz statistike po AVTORJU za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 (N=571)

Grafični prikaz statistike po TIPU MEDIJA za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017
(N=571

Grafični prikaz statistike po GESLIH za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 (N=571)

PROGRAM MLADINSKEGA CENTRA VELENJE PO VRSTI DOGODKA
Vrsta dogodka
KONCERTI
KLUBSKI VEČERI
NEFORMALNO
IZOBRAŽEVANJE
RAZSTAVE,
PERFORMANCE
ZABAVA
Skupaj

Število dogodkov
61
29
182
31
32
335

PROGRAM MLADINSKEGA CENTRA VELENJE V LETU 2017 (zbor vseh dogodkov)
JANUAR
DATUM DOGODEK
6.1.
PO NOVOLETNI CHILL
7.1.
PO NOVOLETNI CHILL
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
9.1.
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
10.1.
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
11.1.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
12.1.
IGRE
12.1.
PO SVETU: MLADINSKE IZMENJAVE
13.1.
PREDSTAVITEV KNJIGE NUŠE FUŽIR: 62 DNI
13.1.
KLUBSKI VEČER ŽELEZNEGA AKTIVIZMA
14.1.
JAM SESSION
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
16.1.
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
17.1.
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
18.1.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
19.1.
IGRE
20.1.
HIP HOP KONCERT Frenkie + Kontra (BiH), 3320 (Velenje)
21.1.
KOPALNIŠKI ROCK&ROLL
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
23.1.
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
24.1.
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
25.1.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE

26.1.
27.1.
28.1.
30.1.
31.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
OTVORITEV RAZSTAVE MAJE LESJAK: MALAPALA
Dobrodelni družabno-zabavni večer
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE

FEBRUAR
DATUM
1. 2.

2. 2.
3. 2.
4. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.

9. 2.
10. 2.
11. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.

16. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.
25. 2.

DOGODEK
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
DUŠA night
Koncert: Sikk.ru: Razvrat na nos feat. Matter, Toljo
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
Neki fajnega OB KULTURNEM PRAZNIKU
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Jam session
Turnir v ročnem nogometu
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Klubski večer: DJ dežurni
Koncert: XII: 12 let INMATE, From Ashes, NčOdNč
Tarok Turnir
Središče mladih in otrok Velenje: POČITNIŠKI KRAVAL
Središče mladih in otrok Velenje: POČITNIŠKI KRAVAL
Središče mladih in otrok Velenje: POČITNIŠKI KRAVAL
Središče mladih in otrok Velenje: POČITNIŠKI KRAVAL
Središče mladih in otrok Velenje: POČITNIŠKI KRAVAL
Koncert: Mihajlov trio in Outsiders
ŠŠK pustovanje

27. 2.
28. 2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE

MAREC
DATUM
1. 3.

2. 3.
3. 3.
4.3.
4. 3.
6. 3.
6. 3.
7. 3.
7. 3.
8. 3.

9. 3.
10. 3.
10. 3.
11. 3.
13. 3.
13. 3.
14. 3.
14. 3.
15. 3.

16. 3.
17. 3.
18.3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
20. 3.
21. 3.

DOGODEK
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Koncert: RGB Series: Cogo meets Belgrade w/ Dejan Milićević
Turnir v hokeju na ledu
Koncert: Back to black: klub 27
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Glasbeno popotovanje iz samega sebe z inštrumenti iz celega sveta
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
Joga za telo in duha
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Otvoritev razstave Špele Senica: Primum unum
Jam Session
Koncert: Sound Arson 7.2.: Jonathan (Hr), MRFY
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Glasbeno popotovanje iz samega sebe z inštrumenti iz celega sveta
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
Joga za telo in duha
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Klubski večer: Saint Patrick's day
Dan curlinga in curling turnir
Klubski večer: DJ Zaho Zlatcsz
Tarok turnir
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Glasbeno popotovanje iz samega sebe z inštrumenti iz celega sveta
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE

21. 3.
22. 3.

23. 3.
24. 3.
25. 3.
27. 3.
27. 3.
28. 3.
28. 3.
29. 3.

30. 3.
30. 3.
31. 3.

Joga za telo in duha
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Koncert: Theater of Sickness WARM UP PARTY
HIP HOP KONCERT: Zlatko, Nemir Tadija, Mladich
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Glasbeno popotovanje iz samega sebe z inštrumenti iz celega sveta
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
Joga za telo in duha
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Odprta omara
Športna stavnica

APRIL
DATUM
DOGODEK
1.4.
Koncert: Finale Natečaja Botečaja
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
3.4.
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
3.4.
Glasbeno popotovanje iz samega sebe z inštrumenti iz celega sveta
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
4.4.
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
4.4.
Joga za telo in duha
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
5.4.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
6.4.
IGRE
7.4.
Klubski večer: IEM to IDM
8.4.
Klubski večer: Monday Squad goes public
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
10.4.
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
10.4.
Glasbeno popotovanje iz samega sebe z inštrumenti iz celega sveta
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
11.4.
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
11.4.
Joga za telo in duha
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
12.4.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
13.4.
IGRE

14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
17.4.
18.4.
18.4.
19.4.

20.4.
21. 4.
21.4.
22.4.
24.4.
24.4.
25.4.
25.4.
26.4.

27.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.

Koncert: Slovenska pank transverzala: Pink Panker, V okovih, Cener,
Extreme Smoke 57
Jam Session
tarok turnir
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Glasbeno popotovanje iz samega sebe z inštrumenti iz celega sveta
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
Joga za telo in duha
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Koncert: 3/4 Whale there
Odprtje razstave Začasna sreča: opojne substance
Koncert: Major Beck: predstavitev albuma Nor
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Glasbeno popotovanje iz samega sebe z inštrumenti iz celega sveta
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU in ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, INTERAKTIVNE DELAVNICE
Joga za telo in duha
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Karaoke
Senčni filmi
Koncert: Sound Arson 7.3: Entance (USA) & Seul Ocean
Sveča na odru, KRESOVANJE

MAJ
DATUM
DOGODEK
1.5.
Odmačkovanje
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
3.5.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
4.5.
Koncert: SOUND ARSON 7.4.: Cuntroaches (D), Puff (D), Snøgg
4.5.
Vrtičkarska delavnica
5.5.
Klubski večer: DJ Dežurni
6.5.
Klubski večer: DJ Dežurni
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
8.5.
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
9.5.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
10.5.
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH

11.5.
12.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.

18.5.
19.5.
19. 5.
20.5.
22.5.
23.5.
24.5.

25.5.
26.5.
27.5.
29.5.
30.5.
30.5.
31.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
27. DMK: Odprtje razstave Soul garden
Koncert: 27. DMK: Silent Pekarna
Koncert: 27. DMK: Mosh 'til You Drop vol. 3 (Official Metaldays Warmup
party)
Tarok turnir
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Koncert: 27. DMK: Center mladosti
27. DMK: Center mladosti afterparty
27. DMK: Banga Boiling Plac
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Koncert: 27. DMK: Sound Arson
Koncert: 27. DMK: Theater of Sickness
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Središče mladih in otrok: POSTAVITEV RAZSTAVE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH

JUNIJ
DATUM

1.6.
3.6.
5.6.
6.6.

DOGODEK
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Prenos finala Lige prvakov v nogometu
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE

7.6.

8.6.
9.6.
12.6.
12.6.
13.6.
14.6.

15.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.

22.6.
23.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
26.6.
26.6.
27.6.
27.6.
27.6.
28.6.
28.6.

29.6.
29.6.
30.6.
JULIJ

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Koncert: Mihajlov trio – predstavitev plošče in Jammocrats
Koncert: VAL 202 – 45 let, radijski koncert v živo
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Balkan Cup Slovenija 2017: YU rock večer
Finale tarok lige
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Park spet dogaja: Food fest
Koncert: Vratolom
Park spet dogaja: Skate kontest ob koncu šolskega leta
Park spet dogaja: Hangout
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA DELAVNICA;
Živa knjižnica: odvisnosti in prepovedane substance
Park spet dogaja: Odprtje razstave
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in USTVARJALNE DELAVNICE
Park spet dogaja: Pejt na skejt delavnice
Park spet dogaja: Stand up
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Park spet dogaja: Ola Bičola
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; CIRKUŠKA DELAVNICA, ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE
Park spet dogaja: Rock on!
Koncert: RGB Series: Cogo meets Park S5 dogaja /w Marko Nastić

DATUM
1.7.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
7.7.
7.7.
29.7.

DOGODEK
Koncert: TRIBUTE TO LEGENDS - QUEEN Real Tribute Band, Help! A
Beatles Tribute in The Giraffe Men feat. The Marietta Sisters
INDICAMP MC VELENJE 2017
INDICAMP MC VELENJE 2017
INDICAMP MC VELENJE 2017
INDICAMP MC VELENJE 2017
INDICAMP MC VELENJE 2017
Koncert: Nervosa, Panikk, Moshead-Official Brutal Assault warm up
Festival nasedlega kita

AVGUST
DATUM DOGODEK
3.8.
Odprtje razstave Zajčje leto
3.8.
Koncert: KING BUFFALO (ZDA), THE HOAX PROGRAM
Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program (druženje, ustvarjanje,
7.8.
športanje ...)
Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program (druženje, ustvarjanje,
9.8.
športanje ...)
Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program (druženje, ustvarjanje,
10.8.
športanje ...)
Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program (druženje, ustvarjanje,
14.8.
športanje ...)
Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program (druženje, ustvarjanje,
15.8.
športanje ...)
Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program (druženje, ustvarjanje,
16.8.
športanje ...)
Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program (druženje, ustvarjanje,
17.8.
športanje ...)
19.8.
Samo trenutek, ulično gledališče
Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program (druženje, ustvarjanje,
21.8.
športanje ...)
Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program (druženje, ustvarjanje,
22.8.
športanje ...)
Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program (druženje, ustvarjanje,
23.8.
športanje ...)
Središče mladih in otrok Velenje: Počitniški program (druženje, ustvarjanje,
24.8.
športanje ...)
25.8.
Odprtje razstav v Pekarni
25.8.
Koncert: BAD COPY (SRB), SMOKE MARDELJANO (SRB)
26.8.
Iskrivost v gibu, predstava ples ob drogu
26.8.
Titov skate session #2
26.8.
Koncert: Mycophone_unison
Koncert: COJONES (HR), REPETITOR (HR), KVAZI CIRKUS, KLINIČNI
26.8.
TESTIRANCI, KRVAVA ROSA

27.8.
27.8,
28.8.
28.8.
28.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
31.8.
31.8.
31.8.
31.8.

Kabaret Tiffany
Kunigundin Vinyl Lounge
Dislocirana podoba
Nova dela, odprtje razstave
Koncert: OCHELIE SOROKI (RUS)
Kunigundin izlet v pravljični svet
Kunikonov vzporedni svet: WARCRAFT
Brutalci, predstava
Kunigundin Vinyl Lounge
KuniKon
Kunikonov vzporedni svet: Dr. Strange
LARP: kostumi, maska in Live action role-play
COSPLAY: predstavitev in pravila tekmovanja
Andrej Ivanuša: Nordijska mitologija
Na potezi: Družabne igre in geekovska kultura
VR, AR, MR: kaj in kako? Predavanje dr. Jožeta Gune
Okrogla miza: Fantastika v Sloveniji
Koncert: SITI HLAPCI, THE UFOSLAVIANS (UFOSLAVIA)
Kunikonov vzporedni svet: VIDEO IGRE!
Kunikonov vzporedni svet: Rogue one: A Star Wars Story
Zadnja večerja, predstava lastne produkcije
Kunigundin Vinyl Lounge

SEPTEMBER
DATUM DOGODEK
1.9.
Koncert: KAOZ, CHRONIC DOSE, LAMBS (ITA), SEDNA (ITA)
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
4.9.
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
5.9.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE DELAVNICE in INTERAKTIVNE IGRE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH in GLASBENA
6.9.
DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
7.9.
ZAHOTOM
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
11.9.
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; POTOPISNO PREDAVANJE INDIJA in KUHARSKA
12.9.
DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH, CIRKUŠKA
13.9.
DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
14.9.
ZAHOTOM

18.9.
19.9.

20.9.

21.9.

25.9.
26.9.

27.9.

28.9.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE DELAVNICE in INTERAKTIVNE IGRE
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH, CIRKUŠKA
DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
ZAHOTOM
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; EVS ŠPANSKI DAN
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH in GLASBENA
DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
ZAHOTOM

OKTOBER
DATUM DOGODEK
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
2.10.
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
3.10.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKA in CIRKUŠKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
4.10.
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
5.10.
ZAHOTOM, GLASBENA DELAVNICA
6.10.
Oktoberfestič - Predavanje o varjenju piva in degustacija piv
7.10.
Koncert: Oktoberfestič - Happy Ol McWeasel, EightBomb
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
9.10.
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
10.10.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKA in CIRKUŠKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
11.10.
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
12.10.
ZAHOTOM,
13.10.
Oktoberfestič - Dresscode Bavaria!
Koncert: Oktoberfest - The Johnny Cash Show is "COMING TO TOWN"
14.10.
Tour 2017

16.10.
17.10.

18.10.

19.10.
20.10.
22.10.

23.10.
24.10.
25.10.

26.10.
27.10.
28.10.
31.10.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKA in CIRKUŠKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH, POTOPISNO
PREDAVANJE AFRIKA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
ZAHOTOM, GLASBENA DELAVNICA
Koncert: Sound Arson: 16, Grime
Tarok turnir
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKA in CIRKUŠKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
ZAHOTOM,
Koncert: SOUND ARSON 7.7: BUG (AT), FS MASSAKER (AT),
RELEASE THE ECTOPLASM
Pekoče perutničke
Halloween Disco

NOVEMBER
DATUM DOGODEK
1. 11.
Koncert: Benighted, Carnifliate, Abolished, Dethrone the Corrupted
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
6. 11.
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
7. 11.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKA in CIRKUŠKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH in GLASBENA
8. 11.
DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
9. 11.
ZAHOTOM,
10. 11. Koncert: Intimacy party
11. 11. STAND UP Z (MAR)TINOM
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
13. 11. USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
14. 11. DEJAVNOSTIH; EVS GRUZIJSKI DAN; CIRKUŠKA DELAVNICA

15. 11.

16. 11.
17. 11.
18. 11.
18. 11.

20. 11.
21. 11.

22. 11.

23. 11.
24. 11.
25. 11.

27. 11.
28. 11.
29. 11.

30. 11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
ZAHOTOM,
Koncert: Universe presents: SektorSelektor
Skate night: filmi in razstava
Odprtje fotografske razstave D.I.Y.
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA in POTOPISNO
PREDAVANJE PERU
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKA in CIRKUŠKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH in GLASBENA
DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
ZAHOTOM,
Banga hip hop koncert: Velebor, Emkej, Ivč
Koncert: Sound Arson 7.8: Vorvaň (Rus), Qui (Zda), Darla Smoking
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKA in CIRKUŠKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; "PEJT NA SKEJT"; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z
ZAHOTOM,

DECEMBER
DATUM DOGODEK
1.12.
Koncert: Fullsuss 2017 - Marx.P / Ticko / GT
2.12.
Koncert: Raggalution in Hornsman Coyote
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
4.12.
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
5.12.
DEJAVNOSTIH; KUHARSKA in CIRKUŠKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH in GLASBENA
6.12.
DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z ZAHOTOM in
7.12.
OTROŠKE KARAOKE
9.12.
Koncert Adi Smolar
10.12.
Tarok turnir

11.12.
12.12.
13.12.

14.12.
15.12.

18.12.
19.12.

20.12.

21.12.
23.12.
27.12.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKA in CIRKUŠKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z ZAHOTOM in
OTROŠKE KARAOKE
Predvajanje dokumentarnega filma Železne stopinje
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; INTERAKTIVNA - MULTIMEDIJSKA in
USTVARJALNA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKA in CIRKUŠKA DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH in GLASBENA
DELAVNICA
Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; ČETRTKOVO MUZICIRANJE Z ZAHOTOM in
OTROŠKE KARAOKE
Koncert: RGB Series: Cogo meets Out of Place w/ Insolate
ŠŠK Šempejn žur

SEMINARSKI PROSTORI 2017
JANUAR
1. – 5.
11., 18., 25.
13. – 15.
20., 21.
26.
27.
FEBRUAR
3. – 5.

1., 22.
11. – 12., 19.,26.
13., 15.
16.
17.
24.
25.
MAREC

NAROČNIK
MEDNARODNI
ORKESTER
UNI3
COLLEGIUM
Otroški rojstni dan
NTT
KALANDROVO
DRUŠTVO

ZADEVA
tabor

seminar
seminar

40 oseb
40 oseb
20 oseb
20 oseb
40 oseb

ŽUPNIJA
VELENJE

Nikodemovi večeri

100 oseb

UNI3
BMKD
PLAVALNI KLUB
KADLIČEK
KK ELEKTRA
Otroški rojstni dan
ADVENTISTIČNA
CERKEV

joga
Plesne priprave

40 oseb
60 oseb
40 oseb
40 oseb
40 oseb
20 oseb
60 oseb

joga
Delovni vikend

Zaposlitvena delavnica
seminar
delavnica

Št. oseb
40 oseb

3., 25.
4.
5., 12., 19., 26
8., 15., 29.
8.
15.
17.
APRIL
1.
2., 9., 16., 23., 30.
5.
7.
8. – 9.
14.
MAJ
10.
7., 14., 21., 28.
12. – 13.
26.
19., 29.
JUNIJ
4., 11., 25.
5.
16. – 18.

24.
JULIJ
10. – 14.
15.
AVGUST
4. – 6.
29.
30.
SEPTEMBER
5., 29.
21., 28.
OKTOBER
5., 12., 19.
6., 20.
18.
23. - 26.
27.
NOVEMBER

MSV
ADVENTISTIČNA
CERKEV
BMKD – žene
UNI3
MEDŽIMURSKO
DRUŠTVO
MDGN
Otroški rojstni dan

skupščina
delavnica

50 oseb
60 oseb

Plesne priprave
joga
delavnica

60 oseb
40 oseb
60 oseb

skupščina

60 oseb
20 oseb

FILM JULIJA
BMKD – žene
UNI3
BMKD
ŠKIS
Otroški rojstni dan

Delovni sestanek
Plesne priprave
joga
seminar
Delovni vikend

20 oseb
60 oseb
40 oseb
60 oseb
40 oseb
20 oseb

JOGA PILGRIM
BMKD - žene
BMKD
URŠKA PUŠ
SRBSKO
DRUŠTVO

joga
Plesne priprave
delavnica
predavanje
Dan srbske kulture

20 oseb
60 oseb
60 oseb
60 oseb
60 oseb

BMKD - žene
AFRIŠKE
ŠTUDIJE
NAMIZNI
NOGOMET
BALCAN CUP
Otroški rojstni dan

Plesne priprave
predavanje

60 oseb
40 oseb

tekmovanje

100 oseb

MOVIT
Otroški rojstni dan

izobraževanje

20 oseb
20 oseb

PETANKA
MLADI

tabor

40 oseb

Tiskovna konferenca
Razširjen učiteljski zbor

40 oseb
130 oseb

seminar

20 oseb
40 oseb

VRTEC VELENJE
Otroški rojstni dan
OBRAZNA JOGA
OBRAZNA JOGA
Otroški rojstni dan
UNI3
SOCIALNA
AKADEMIJA
DUŠEVNO
ZDRAVJE

20 oseb

seminar
joga

predavanje

40 oseb
20 oseb
40 oseb
30 oseb
40 oseb

4.
8., 15., 22., 29.
9.
16., 23.
10.
17., 24.
27.
DECEMBER
1., 15.
2.
6., 13., 20.
9.
8., 22.
14.
14., 21.
15. – 17.
18.
20.
21.
22.

ŠŠK
UNI3
OBRAZNA JOGA
MARUŠA BOHTE
RJZ
Otroški rojstni dan
SKEI

skupščina
joga
seminar
vadba
sestanek

NK RUDAR
MC UDARNIK
UNI3
ŠŠK
Otroški rojstni dan
LAS
MARUŠA BOHTE
DRUŠTVO
MEDICINE
MCV
MDGN
ACTIVA
MREŽA MAMA

obdarovanje
zaključek
joga
delavnica

seminar

60 oseb
20 oseb
40 oseb
20 oseb
40 oseb
20 oseb
20 oseb

seja
vadba
Delovni vikend

30 oseb
40 oseb
40 oseb
40 oseb
20 oseb
40 oseb
20 oseb
30 oseb

Dedek mraz
obdarovanje
Zbor etažnih lastnikov
Delovni sestanek

40 oseb
60 oseb
40 oseb
10 oseb

ŠTUDENTSKO DIJAŠKI DOM
Urejanje in upravljanje nastanitvenih zmožnosti za dijake in študente (stalno po zmožnostih urejamo nova
stanovanja, odpravljamo napake, skrbimo za dobro počutje gostov, predvsem dijake vključujemo v
delovanje Središča mladih in otrok). V letu 2017 smo dodatno opremili še 3 stanovanja, sedaj so kapacitete
polne, na voljo sta samo še dve neopremljeni mini garsonjeri, ki služita kot skladišče in kot učilnica za
dijake.
V študentskem domu v študijskem letu 2017 je 65 študentov, od tega 15 novincev. Imamo 2 študenta na
izmenjavi preko Erasmus+ iz Španije, ki študirata na VŠVO in 23 študentov iz tujine, ki so predvsem na
višješolskih programih.
Med domačimi študenti prevladujejo študenti iz prekmurja, koroške, gorenjske.
Dijakov je 38, od tega 25 iz Bosne in Hercegovine (Tešanj) in Srbije (Valjevo).
MLADINSKI HOTEL
Upravljanje z Mladinskim hotelom (redno vzdrževanje, 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 Mladinskem hotelu stalno sodelujemo
s tremi mladimi, ki pomagajo pri opravilih (recepcija, čiščenje, booking ...). V času poletnih počitnic
sodelujemo pri občinsko koordiniranem projektu "Čisto moje Velenje", v okviru katerega si mladi,
predvsem dijaki, nabirajo delovne izkušnje in zvišujejo svoje kompetence.
Zasedenost na leti ravni je bila 18% in je rekorden dosežek od začetka našega poslovanja. Skupno število
nočitev v letu 2017 je bilo 3736.

Starostna struktura gostov MHV
Obdobje:
Starostna
struktura

od 01.01.2017 do 31.12.2017
Domači
gostje

Domači Domače
prihodi nočitve

Tuji
Tuji
Tuje Skupaj Skupaj Skupaj
gostje prihodi nočitve gostje prihodi nočitve

0 do 18 let

55

57

106

200

180

1110

255

237

1216

19 do 27 let

179

184

346

173

183

658

352

367

1004

28 do 40 let

142

172

297

236

249

510

378

421

807

84

102

185

246

254

524

330

356

709

460

515

934

855

866

2802

1315

1381

3736

nad 41 let

SKUPAJ

Statistika po državah (prvih 5 držav) glede na število nočitev:
država
Slovenija
Srbija
Makedonija
Hrvaška
Bosna in Hercegovina

Število nočitev
934
813
500
389
198

Število prenočitev po mesecih MHV 2017
mesec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Junij

Julij

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

SKUPAJ

domači

58

139

42

61

83

129

79

110

48

93

11

81

934

tuji

206

91

372

181

217

201

130

150

158

418

581

97

2802

skupaj

264

230

414

242

300

330

209

260

206

511

592

178

3736

Skupine: gosti Šoštanjskega Karnevala, gosti Društva Modelar, udeleženci AMTK Velenje,
dijaki in učenci šol, ki prihajajo na ekskurzije in kratkoročne izmenjave v okviru projektov
Erasmus+, udeleženci raznih večdnevnih dogodkov MVA, Socialna Akademija, razni gosti in
udeleženci dogodkov MO Velenje, gosti Festivala Velenje. Organizacije, ki so pri nas
organizirale večdnevne aktivnosti: Zavod MA-MA, Socialna Akademija, MVA, razne
srednješolske in študentske skupine.
V te nočitve niso zajeti EVS prostovljci, nekateri od Mladinskih centrov hostlov te nočitve
prištejejo, prav tako niso zajete nočitve, ki so narejene v zvezi s Kunigundo (naša ekipa v ŠTUDIJ DOMU).

Uspešno doseganje delovnega plana, ki je bil predviden v letu 2017: pridobitev certifikata HIQ light, povečana zasedenost kapacitet na letni ravni, ponovna pridobitev Guest Rewiev Avarda
za leto 2017 spletnega rezervacijskega sistema booking.com.
Uspešno realiziranje investicijskega plana za leto 2017: beljenje sob v hostlu, zamenjava dela
vzmetnic, nakup profesionalnega stroja za čiščenje.

KUNIGUNDA, REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER
Celovečerni film Julija
Celovečerni film Julija, je psihološka romantična drama, ki prikazuje težave, s katerimi se pri
odraščanju spopadajo mladi in se v iskanju svojega jaza želijo vklopiti v družbo. Mlado dekle
pa se v psihiatrični bolnišnici sooči z boleznimi, ki so v družbi še zmeraj tabu.
Pri produkciji filma je Kunigunda – regionalni multimedijski center Velenje (v nadaljevanju
KRMC) sodeloval kot partner. Pomagali smo pri izposoji opreme za snemanje (green screen,
luči, stojala, boom mikrofon, palica za boom, govorne postaje, kamera, stojala,...). V avdio
studiu KRMC so se za potrebe filma posnele še tri pesmi.
OI JSKD Velenje
V letu 2017 je KRMC za potrebe Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti
izvedel video snemanje in montažo ter izdajo master DVD-jev za vse njihove produkcije, kot
so: Z igro in plesom v pomlad, Pozdrav pomladi 2017, Velenjski plesni oder, V plesnem
vrtincu, Prišla je pomlad, Ne čakaj na maj, Skozi velika vrata. Za potrebe OI JSKD Velenje pa
smo avdio posneli ter obdelali še posnetke koncerta Ne čakaj na maj in Pozdrav pomladi 2017.
Festival Velenje & Lutkovno gledališče Velenje
Kot koproducent Pikinega festivala je MC Velenje, preko njega pa programska enota KRMC
opravila snemanje celotnega devetdnevnega festivala. Za potrebe umetniške četrti Kino pa smo
posodili vso potrebno opremo (kamere, TV, prenosni računalnik, chroma key, luči, stojala,
mikrofon,...). V letu 2017 smo za potrebe FV opravili tudi snemanje njihove produkcije z
naslovom Balkan dance project vol. 2.
Lutkovno gledališče Velenje, ki je prav tako del Festivala Velenje pa je bilo v letu 2017 deležno
dveh snemanj njihovih produkcijskih predstav. Posneli in zmontirali smo predstavi Medvedek
in zlatolaska ter predstavo Volk in kozlički.
Festival mladih kultur Kunigunda
KRMC je nudila celotno multimedijsko in organizacijsko podporo festivalu Kunigunda.
Celotno dnevno dogajanje se je posnelo. Prav tako smo snemali intervjuje z nastopajočimi na
festivalu. Posnete materiale smo zmontirali v kratke filme. Prav tako je v KRMC nastajala
produkcija napovednikov Kunigunde, animacije in tudi snemanje radijskih reklam za festival.
V letu 2017 je bilo pod okriljem KRMC celotna grafična podoba festivala in vse tiskovine, ki
so nastajale tako v KRMC kot pri zunanjih tiskarjih. Ekipa KRMC je skrbela še za celotno
multimedijsko podporo festivala. V sklopu festivala je potekala novinarska delavnica. Za
potrebe te delavnice je KRMC posodil celotno opremo, prostore in mentorja.

Delavnice & seminarji v KRMC
Prostor KRMC je opremljen in primeren za izvedbo različnih delavnic. Društvo Cogo je v
sodelovanju z KRMC v novembru in decembru 2017 izvedlo uvodni tečaj glasbene produkcije
s programom Ableton Live. Delavnice je pripravil in vodil certificirani Ableton Live trener
Antonio Križnič. Tečaj je trajal 12 ur in je bil primeren za vse uporabnike in navdušence nad
aplikacijo Ableton Live ne glede na njihove veščine uporabe. Delavnice je obiskovalo 5
udeležencev, štirje iz Velenja in okolice ter ena udeleženka iz Ljubljane. V sodelovanju z
Šaleškim študentskim klubom smo opravili še tečaj fotografiranja. Tečaja se je udeležilo šest
študentov ŠŠK. Tečaj je potekal 30 ur teoretičnega dela in 70 ur praktičnega dela, v mesecih
med aprilom in septembrom 2017. Prav tako je KRMC gostil več sestankov, največkrat
sestanke dijaške sekcije ŠŠK.
Projekcija/stream na platno koncertov
Ekipa KRMC je opravila več projekcij na veliko platno. Projekcije izvajamo z štirimi
kamerami, ki jih povežemo z video mešalno mizo, le ta pa nato signal prenese na projektor, kar
je kot končni produkt vidno na velikem (3 x 4 m) platnu. Projekcije smo tako izvedli na koncertu
z naslovom 'z glasbo za lepši jutri' Petar Grašo in Danijela, 10.3.2017. Na enak način smo
izvedli še projekcije na vseh treh maturantskih plesih v Rdeči dvorani in na dveh maturantskih
plesih v Slovenj Gradcu za Šolski center Slovenj Gradec in gimnazijo Ravne.
V času festivala Dnevi mladih in kulture smo prenašali njihov dogodek z naslovom Banga
boiling plac, 27. maja 2017. Dogodek smo preko štirih kamer povezali z mešalno mizo in ga
prenašali v živo preko socialnega omrežja Facebook.
Dnevi mladih in kulture
Kot že zapisano smo izvedli live strim dogodka Banga boiling plac, natisnili vse tiskovine za
potrebe festivala, kot so bili plakati, letaki, akreditacije,... Za potrebe snemanja dnevnih video
prispevkov je KRMC posodila vso opremo, snemanje in montažo pa so zagotovili znotraj ekipe
DMK.
Sodelovanje z Zavodom eMCe plac
Za potrebe zavoda smo izdelali vse tiskovine, kot so plakati, letaki, zloženke, akreditacije,
abonmajske kartice, vstopnice, mesečni plani dogodkov,... Prav tako smo zagotavljali stalno
multimedijsko podporo vsem dogodkom, ki so to potrebovali. Teh dogodkov je bilo v eMCe
placu preko dvajset. Posneli smo še nekaj večjih dogodkov, ki so se v letu 2017 odvijali v eMCe
placu.
Pogovori z borci
V sodelovanju z ZZB za vrednote NOB, Muzejem Velenje in Knjižnico Velenje smo posneli
še dva dogodka, pogovorov z še živečimi udeleženci 2. svetovne vojne. Ekipa KRMC je
dogodke posnela s tremi kamerami, posebej bomo posneli zvok, opravila končno montažo in
končne izdelke zapekla na DVD medij ter potiskala. Ideja projekta je, da se iz pogovorov še
živečih borcev naredi video prispevek zanimivosti v končni video produkt kar se v letu 2017 še
ni zgodilo.
Oblikovanje
V KRMC izvajamo tudi storitev oblikovanje tiskovin. Oblikujemo vse tiskovine za potrebe
celotnega sistema Mladinskega centra Velenje, poleg tega še za vse naše ožje partnerje kot so

zavod eMCe plac, ŠŠK, MSV,... Tako za potrebe skoraj vseh mladinskih organizacij
oblikujemo tiskovine za njihove dogodke. Prav tako opravljamo tisk vseh tiskovin za potrebe
mladinskih organizacij. Enako uslugo ponujamo tudi ostalim kulturno umetniškim produktom
in njihovim avtorjem.
Video produkcija
Za potrebe območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Velenje, smo posneli
naslednje njihove dogodke: Pozdrav pomladi 2017 - območna revija otroških in mladinskih PZ
- 14. in 15. 3.2017; Prišla je pomlad - območno srečanje pevskih zborov vrtcev Šaleške doline,
9.5.2017; Z igro in plesom v pomlad - območno srečanje otroških folklornih skupin, 9.3.2017;
Velenjski plesni oder - območna revija plesnih skupin, 22.3.2017 in Pika miga 2017, 7. in 8.10.
2017. Poleg vsega naštetega smo v smislu video produkcije opravili še več snemanj za različne
potrebe.
Gostovanje na strežniku
V letu 2017 je celotno informatiko Mladinskega centra Velenje prevzela služba informatike
Mestne občine Velenje. Tako smo gostovanja prenesli na strežnik MOV.
Avdio studio
V Studiu KRMC smo v letu 2017 opravljali naslednja snemanja: 9.2.2017 in 16.2.2017 reper
Eko, skupaj 6 ur, 14.4.2017 terensko snemanje in mix za potrebe OI JSKD Velenje, 6 ur;
19.4.2017 Snemanje Film velenjska mladina skozi čas, offi skupaj 6 ur; 13.5.2017 terensko
snemanje in mix za potrebe OI JSKD Velenje, 6 ur; 17.5.2017 Snemanje glasbene skupine
Snoog, 4h; 24.5.2017 in 25.5.2017 Celovečerni film Julija, snemanje glasbene podlage, 16 ur;
3.6., 13.6. in 14.6.2017 snemanje glasbene skupine Nakajima, 16h. Poleg vsega naštetega smo
posneli še glasbene reklame za potrebe festivala mladih kultur Kunigunda in pripravili celotno
glasbeno podlago za potrebe hiše groze. Za obe smo porabili okrog štirideset ur.
DNEVNI CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE – MOJ KLUB
Dnevni center MOJ KLUB je namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju in tistim, ki se
počutijo osamljene ter si želijo druženja. Navadno je socialna mreža oseb s tovrstnimi težavami
šibkejša, zaradi stigme, ki je na žalost še vedno zelo prisotna se v večini primerov počutijo
osamljene in izključene iz družbe. Ravno z namenom prispevanja k zmanjševanju teh
dejavnikov smo začeli z organiziranimi dnevnimi aktivnostmi.
Namen programa je kakovostnejše preživljanje vsakdana, razvijanje sposobnosti, pomoč pri
vzpostavljanju, vzdrževanju in širjenju socialne mreže, nudenje pomoči pri vključevanju v
okolje, ter zmanjševanje socialne izključenosti. Na ta način si želimo, da duševna stiska ne bi
bila tako velika in da bi jo posameznik lažje premagal ter povečal občutek koristnosti in veljave.
Vključitev v dnevni center je prostovoljna in se opravi na željo posameznika. Trajanje
vključitve pa je odvisna od volje in pripravljenosti ter njegovega zdravstvenega in vsesplošnega
počutja. Do konca tega leta je center obiskalo 20 oseb, redno pa se je dnevno vključilo približno
6 različnih oseb. Kar pomeni, da se število uporabnikov letno povečuje.
Osebe so se vključile v naslednje skupinske aktivnosti:
 Ustvarjalne delavnice.






Izobraževalne in interesne dejavnosti (glasbena delavnica, kulinarična delavnica,
sprostitvene vaje, vodena meditacija, delavnice samopodobe, delavnica alternativnega
samozdravljenja).
Družabne dejavnosti (družabne in športne igre, telovadba, sprehodi).
Organizirano druženje (različna praznovanja, izleti).

Organizirali smo dva izleta. Obiskali smo Bled in Bohinj (junij 2017), ter se udeležili Božične
bajke v Mozirskem gaju (december 2017).
Pri svojem delu smo sodelovali in se povezovali z organizacijo Šent Velenje in Centrom za
socialno delo. Skupaj z njimi smo za uporabnike pripravili dve predavanji na temo duševnega
zdravja (Skrb za svoje duševno zdravje – psihiater Cveto G., Osebno-izpovedna zgodba ge.
Maje na tematiko bipolarne motnje). Nadaljujemo s projektom, ki smo ga zastavili skupaj s
Šentom za naše uporabnike, v okviru projekta uporabniki Moj klub obiskujejo skupino za
samopomoč, s katero imamo redna srečanja na 14 dni.
Zaradi velike potrebe in s tem tudi pomembnosti obstoja dnevnega centra v lokalnem okolju,
bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnje. Program bomo dopolnjevali, razvijali, prilagajali in
ga spreminjali glede na potrebe skupine.
SREDIŠČE MLADIH IN OTROK MC VELENJE
Središče mladih in otrok MC Velenje je namenjeno otrokom, mladostnikom in njihovim
staršem, ki si želijo kvalitetno, aktivno in zabavno preživeti svoj prosti čas. Poudarek je na
njihovem aktivnem udejstvovanju, druženju ter sodelovanju na različnih področjih (družbenih,
socialnih, pedagoških in neformalnih). Prav tako smo Izvajali programe socialne preventive,
svetovanja, informiranja. Mlade smo spremljali v njihovem procesu odraščanja, jim
pomagali pri kariernem odločanju in reševanju dnevnih težav.
Od ponedeljka do četrtka od 13.00 ure dalje so nas obiskali otroci stari do 15 let. V tem času
smo izvajali program učne pomoči in program prostočasnih dejavnosti. V popoldanskem času
pa so se v naše aktivnosti dnevno vključevali tudi mladostniki v starosti nad 15 let, predvsem
za druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Skozi leto smo sodelovali s strokovnimi
delavci osnovnih šol in jih informirali o dogajanju pri nas. Izpostavimo lahko dobro sodelovanje
s strokovno delavko osnovne šole Livada, s katero smo se povezovali tudi glede otrok, ki so
napoteni k nam s strani šole.
Skozi vse leto smo skrbeli za pestro in družabno dogajanje. Največji poudarek smo tudi tokrat
namenili neformalnem učenju v obliki delavnic (športno rekreativne, sprostitvene, socialne,
glasbene, ustvarjalne, kuharske, itn.), v poletnem času pa smo otroke vključili v pet dnevni
indijanski tabor in tako preživeli dneve v naravi. Prav tako smo za otroke pripravili in
organizirali različne aktivnosti in se trudili polepšati njihove dneve v času »kratkih« šolskih
počitnic (zimske, jesenske, prednovoletne počitnice).
Za obiskovalce imamo profesionalni namizni nogomet, ki so si ga želeli.
Tudi v tem letu smo bili izvajalci evropskega programa Erasmus +, kar pomeni, da smo gostili
prostovoljce Evropske prostovoljne službe, s katerimi so se mladi lahko spoznali in družili,
ter v praksi izboljšali svoje znanje tujih jezikov ter spoznali zanimivosti drugih kultur.

V sklopu prostora med tednom, od 13.00 do 18.00 ure deluje program Dnevnega centra, ki ga
z dvema sodelavcema organizira Center za socialno delo Velenje.
Dnevno je program Središča mladih in otrok MC Velenje vključeno med 30 in 50 uporabnikov.
Program beleži 60 različnih uporabnikov, od tega 25 uporabnikov aktivnosti obiskuje redno
(najmanj 3 krat tedensko).
Učno pomoč smo nudili 10 uporabnikom.
Poletni počitniški program v SREDIŠČU MLADIH IN OTROK
V času poletnih počitnic (julija in avgusta), s m o organizirali in izvajali prostočasne aktivnosti
v naših prostorih, kjer smo skrbeli za rekreativne-športne in ustvarjalne počitniške popoldneve
otrok in mladine. Koristili pa smo tudi bližnje igrišče osnovne šole Livada, kjer so se lahko
otroci preizkusili tudi v igranju nogometa in košarke.
Indicamp
Prvi teden v juliju smo v prijetnem ambientu Letnega kina ob Škalskem jezeru organizirali že
četrti tradicionalni počitniški otroški tabor, kjer smo se za cel teden spremenili v čisto prave
indijance in na zabaven a hkrati poučen način spoznavali njihov način življenja.
Za okoli 100 osnovnošolskih otrok smo organizirali sklope raznovrstnih aktivnosti, ki so
otrokom tudi ponudile široko paleto novih veščin. Dnevno smo sprejeli 70 otrok.
Po vsakodnevnemu jutranjemu maskiranju in po svetemu indijanskemu obredu, smo najprej
pozdravili sonce in se z meditacijo in telovadbo pripravili na izzive, ki so nas ta dan čakali.
Počeli smo marsikaj zanimivega: obiskali smo indijanskega vrača, jezdili smo konje, pluli po
jezeru, streljali z loki, premagovali indijanski poligon, izdelovali indijanski nakit, igrali na
bobne, plesali okoli ognja, lovili ribe, spoznavali jezerski ekosistem, meditirali, se učili
orientacije, sklepali nova prijateljstva, predvsem pa preživeli nepozaben teden v sožitju z
naravo. Učili smo se steklarske obrti, spoznavali zelišča, obiskal nas je tudi indijanski cirkus.
Poleg vseh sodelujočih mentorjev, animatorjev in vodij skupin pa so nam pri izvedbi pomagali
tudi: Lokostrelski klub Sokol, Konjeniški klub Velenje, Ribiška družina Velenje, Atletski klub
Velenje, Ribiški dom, Klub vodnih športov Velenje in Hiša zelišč Velenje.

MEDNARODNO DELOVANJE
Izvajanje projektov v okviru programa Mladi v akciji in Erasmus+ v letu 2017

Naslov projekta

Vloga v
Vrsta projekta projektu

Velenje - city of youth,
EVS
culture and education

prijavitelj,
koordinator,
gostitelj
prijavitelj,
koordinator,
gostitelj

Youth all around

EVS

Keep in mind

Mladinska
izmenjava

partner

Mobilnost
Brain drain, brain gain
mladinskih
& circular migration
delavcev

partner

Mobilnost
Brain drain, brain gain
mladinskih
& circular migration
delavcev

partner

Europoli - fighting
Europe for
euroscepticizem trough
citizens
networking

partner

Kraj izvedbe Sodelujoče države
Velenje,
Slovenija

Slovenija, Španija,
Portugalska

Velenje,
Slovenija

Slovenija, Gruzija,
Španija

Italija, Slovenija,
Forli, Italija Romunija, Portugalska,
Španija, Poljska
Hrvaška, Slovenija,
Skopje,
Bosna, Srbija, Črna
Makedonija gora, Makedonija,
Nemčija
Hrvaška, Slovenija,
Gradačac, Bosna, Srbija, Črna
Bosna
gora, Makedonija,
Nemčija
Italija, Španija,
Velenje,
Bolgarija, Romunija,
Slovenija
Madžarska, Slovenija

Uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika
Ime uporabljenih orodij

Število
zabeleženih
evidenc v letu 2017
9

Youthpass
Potrdilo a aktivni participaciji in udeležbi na Mednarodnem
9
delovnem taboru

V letu 2017 smo pri nas gostili 4 EVS prostovoljce (po dva v dveh ododbrenih projektih), 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 deležni tudi medkulturne note,
komunicirali pa so v angleškem jeziku. EVS prostovoljci so na voljo mladim, ki jih EVS služba
v tujini zanima (deljenje izkušenj). V letu 2017 (junij) smo izdali elektronsko publikacijo o
"bivših" EVS prostovoljcih - "European voluntary service in Velenje - borderless experience",
katere urednica je bila naša EVS prostovoljka iz Portugalske, pripravila pa jo je v sodelovanju
z EVS prostovoljci, ki so EVS službo opravljali v Velenju, lokalne mladine in zaposlenih v MC
Velenje. http://www.mc-velenje.si/evs-blog/a-borderless-experience/ NPM 6.2.3 CILJ:

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

FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA (podrobno na www.kunigunda.si)
datum
3.8.
19.8.
25.8.
25.8.
26.8.
26.8.
26.8.
26.8.
27.8.
27.8,
28.8.
28.8.
28.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
31.8.
31.8.
31.8.
31.8.
1.9.

dogodek
Predfestivalski dogodek: Koncert: KING BUFFALO (ZDA), THE HOAX
PROGRAM
Predfestivalski dogodek: Samo trenutek, ulično gledališče
Odprtje razstav v Pekarni
Koncert: BAD COPY (SRB), SMOKE MARDELJANO (SRB)
Iskrivost v gibu, predstava ples ob drogu
Titov skate session #2
Koncert: Mycophone_unison
Koncert: COJONES (HR), REPETITOR (HR), KVAZI CIRKUS, KLINIČNI
TESTIRANCI, KRVAVA ROSA
Kabaret Tiffany
Kunigundin Vinyl Lounge
Dislocirana podoba
Nova dela, odprtje razstave
Koncert: OCHELIE SOROKI (RUS)
Kunigundin izlet v pravljični svet
Kunikonov vzporedni svet: WARCRAFT
Brutalci, predstava
Kunigundin Vinyl Lounge
KuniKon na Promenadi
Kunikonov vzporedni svet: Dr. Strange
LARP: kostumi, maska in Live action role-play
COSPLAY: predstavitev in pravila tekmovanja
Andrej Ivanuša: Nordijska mitologija
Na potezi: Družabne igre in geekovska kultura
VR, AR, MR: kaj in kako? Predavanje dr. Jožeta Gune
Okrogla miza: Fantastika v Sloveniji
Koncert: SITI HLAPCI, THE UFOSLAVIANS (UFOSLAVIA)
Kunikonov vzporedni svet: VIDEO IGRE!
Kunikonov vzporedni svet: Rogue one: A Star Wars Story
Zadnja večerja, predstava lastne produkcije
Kunigundin Vinyl Lounge
Koncert: KAOZ, CHRONIC DOSE, LAMBS (ITA), SEDNA (ITA)

UDARNIK MC VELENJE V LETU 2017
POROČILO O OPRAVLJENIH PROSTOVOLJSKIH URAH ZA LETO 2017 (UDARNIK
MC Velenje)
Vsebinsko delo:
Opravljene ure po spolu in
starostnih skupinah
Moški
Ženske
SKUPAJ

Do 30.leta
959
870
1829

Od vključno 30.
do 60.leta
1118
701
1819

SKUPAJ
2077
1571
3648

VSEBINSKO DELO SKUPAJ: 3648 ur
72 prostovoljcev, cca 60 raznovrstnih prostovoljskih akcij
Organizacijsko delo (ocena): 700 ur
Projektno vodenje, administrativna dela
KRATEK PROGRAMSKO-VSEBINSKI POVZETEK ZA LETO 2017
V letu 2017 smo na področju prostovoljstva izvedli več kot 70 raznovrstnih prostovoljskih akcij,
v katerih je sodelovalo 72 različnih prostovoljcev in prostovoljk. Opravili so 3648 ur
vsebinskega prostovoljskega dela, pretežno na področju socialnega varstva. S svojim
delovanjem smo deloma izboljšali življenjsko situacijo več kakor 50 posameznikom (fizična
pomoč starejšim občanom, osebam ki živijo pod pragom revščine ter invalidom, otrokom iz
socialno ogroženih družin …), izvedli smo kar nekaj projektov, v katere smo vključili okoli 200
starostnikov in mladostnikov živečih v naši mestni občini (tabor Stara Sablja, Indicamp, projekt
Medgeneracijski prijatelji …). Aktivni smo bili tudi na področju socialnega vključevanja
družbeno nevključenih skupin, kjer smo v naš program vključili okoli 60 oseb ( uporabniki
zavetišč za brezdomne osebe Velenje in Murska Sobota, varovanke Varne Hiše Velenje,
mladoletni varovanci Prevzgojnega doma Radeče, starostniki brez svojcev …), vključili smo se
v izvedbo vsaj 10ih javnih prireditev in dogodkov v Mestni občini Velenje (Prvomajsko
srečanje na Graški Gori, Pikin festival, 7. mednarodni medgeneracijski festival, Festival mladih
kultur Kunigunda,…) ter izpeljali še kar nekaj ostalih aktivnosti (neopredeljeno).
V začetku leta smo uspešno izpeljali dobrodelno dražbo našega prostega časa, katere izkupiček
je šel v Center Hišo (zavetišče za brezdomne osebe Velenje), junija letos pa je v našem projektu
Medgeneracijski prijatelji sodeloval tudi predsednik RS Borut Pahor, kot častni gost in član
tekmovalne ekipe v prstometu.
V letu 2017 smo s svojo pomočjo aktivno sodelovali z mnogimi organizacijami, javnimi zavodi
in društvi: Inštitut Integra, Dom za varstvo odraslih Velenje, Center starejših Zimzelen
Topolšica, Varna Hiša Velenje, CSD Velenje, Prevzgojni zavod Radeče, Zavod za prestajanje
mladoletniškega zapora Celje, Center Hiša (zavetišče za brezdomne osebe).

AKCIJE:

-Priprava internega mesečnega glasnika v Centru Hiša, januar 2017
Naša Udarnica pridno obiskuje Center hišo (zavetišče za brezdomne osebe) in priskoči na
pomoč pri oblikovanju internega glasila. Urednik glasila je z njo kakor zmeraj zelo zadovoljen.
-Dobrodelno družabni večer v eMCe placu, 28.1.2017
Udarniki in udarnice smo skupaj z ekipo MC Velenje in KRMC Velenje izpeljali dobrodelno
dražbo, kjer smo "prodajali" svoj čas in znanje. Izkupiček večera (ki vsekakor ni bil majhen po
zaslugi obiskovalcev dražbe) gre v Center hišo (zavetišče za brezdomne osebe Velenje).
Posebna zahvala vsem "kupcem" za velikodušne zneske, ki so jih z nakupi podarili Centru Hiša.
Po dražbi pa smo preživeli še čudovit in zabaven večer s spremljevalnim glasbenim in
animacijskim programom, ki smo ga pripravili Hvala vsem obiskovalcem in fantastični ekipi
za udeležbo, donacije in dober žur.
-Inštrukcije matematike, 4.2.2017
Fantkoma iz socialno šibkejše družine je naš inštruktor z veseljem priskočil na pomoč pri učenju
in boljšemu razumevanju nekaterih pojmov pri matematiki. Vaja dela mojstra tudi ob vikendih.
-Obisk Varne Hiše Velenje in animacija njihovih varovank, 7.2.2017
Po krajšem premoru se je naša ekipa Udarnic zopet z nasmehom oglasila v Varni Hiši. Z
tamkajšnjimi varovankami so preživele čudovit popoldan ob igranju interaktivnih iger in
glasbeni animaciji. Nasmeh je bil nalezljiv, tako da so ga "dobile" tudi tamkajšnje stanovalke.
-Pomoč gospodu z zdravstvenimi omejitvami pri adaptivnih delih, 7.2.2017
Tokrat smo se odzvali na prošnjo gospodu z zdravstvenimi omejitvami (gospod je na
invalidskem vozičku). Na pomoč smo priskočili pri adaptivnih delih-odstranjevanju odvečnega
materiala, ki je nastal ob renovaciji prostorov.
- Ustvarjalne delavnice v Središču mladih in otrok, februar 2017
Udarniki in Udarnice priskočijo na pomoč tudi pri počitniškem ustvarjalnem programu. Tokrat
sta naša mentorja za otroke pripravila ustvarjalne delavnice iz gline v sklopu počitniških
aktivnosti, ki jih organizira S.M.O. MC Velenje.
- Inštrukcije angleškega jezika, februar 2017
Mladeniču iz socialno šibkejše družine je na pomoč priskočila naša inštruktorica angleškega
jezika. Njena pomoč je pri razumevanju angleške slovnice in jezikoslovnih pravil več kot
dobrodošla.
-Obisk Prevzgojnega doma Radeče-V besedi je pomoč, 1.3.2017
V Prevzgojnem domu Radeče nadaljujemo s projektom v BESEDI JE (PO)MOČ, kjer z
delavnicami ulične poezije in ustvarjanjem hip-hop glasbe "kalimo in utrjujemo" mladostnike

z tovrstnim potencialom, da nadgradijo svoj talent in usmerijo svojo energijo v glasbeno
kreativnost
-Pomoč pri selitvi nastajajočega delovnega terapevtskega centra, marec 2017
Na pomoč smo priskočili dekletom iz nastajajočega delovnega terapevtskega centra za terapije
in delo z živalmi. Dekleta so pridobila prostore za delovanje društva, na pomoč pa smo jim
tokrat priskočili pri selitvi in odstranjevanju odvečnega inventarja in materiala.
-Izdelovanje daril za velikonočno obdarovanje otrok, marec 2017
Skupaj z varovanci Centra Hiše (zavetišče za brezdomne osebe Velenje) smo pričeli z
izdelovanjem družabnih iger in daril, ki bodo namenjena velikonočnemu obdarovanju otrok iz
socialno šibkejših družin. Dela ni manjkalo pa tudi dobre volje ne.
-Prekopavanje vrta pri starejši upokojenki z minimalnimi dohodki, 23.3.2017
Za pomoč nas je prosila starejša upokojenka z težkimi zdravstvenimi težavami in minimalnimi
prihodki. Z veseljem smo se odzvali in prekopali ter uredili njen vrt. Zelenjave ji vsekakor ne
bo zmanjkalo.
-Druženje ob pogovoru s starejšim upokojencem, marec 2017
Včasih človeku veliko pomeni že, če si vzameš čas za pogovor in druženje s to osebo. Tudi naši
udarniki in udarnice so občasno na voljo za tovrstno "aktivnost". Ob kavici, družabnih igrah in
sproščenih popoldanskih pogovorih s starejšemu upokojencu, stanovalcu DVO Velenje naš
udarnik Danijel navezuje novo prijateljstvo z gospodom.

-Pomoč pri renovaciji prostorov nastajajočega delovnega centra, 24. in 25. 3. 2017
Na pomoč smo priskočili dekletom iz nastajajočega delovnega terapevtskega centra za terapije
in delo z živalmi. Dekleta so pridobila prostore za delovanje društva, na pomoč pa smo jim
tokrat priskočili pri renovaciji notranjih prostorov.
-Druženje s stanovalci Centra Hiša (zavetišče za brezdomne osebe), 24.3.2017
Z uporabniki Centa Hiše (zavetišče za brezdomne osebe Velenje) izdelujemo velikonočna
darila za otroke iz socialno šibkejših družin. Bili smo tako pridni, da je materiala že zmanjkalo,
zato so naše prostovoljke sončen dopoldan preživele ob animaciji tamkajšnjih stanovalcev, ki
so bili izjemno prijetna družba.
-Animacija in druženje z upokojenci, marec, april 2017
Včasih človeku veliko pomeni že, če si vzameš čas za pogovor in druženje s to osebo. Tudi naši
udarniki in udarnice so občasno na voljo za tovrstno "aktivnost". Ob obujanju spominov,
družabnih igrah, sprehodih in sproščenih popoldanskih pogovorih s z upokojenci, stanovalci
DVO Velenje naši prostovoljci navezujejo nova prijateljstva s starejšimi občani.

-Izdelovanje pripomočkov za prihajajoča tabora, april 2017
Z ekipo iz Centra hiše (zavetišče za brezdomne osebe Velenje) Zavetišče Hisa že pridno
pripravljamo material in pripomočke za tabor upokojencev stara Sablja in poletni otroški tabor
Indicamp MC Velenje.
-Pomoč starejšemu gospodu z težjimi zdravstvenimi težavami, 13.4.2017
Tokrat je naša ekipa priskočila na pomoč starejšemu gospodu z težjimi zdravstvenimi težavami.
Dela ne zmore več opravljati sam zato smo se odzvali in pomagali pri urejanju okolice
domovanja in postavitvi lope za shranjevanje drv. Misija uspešna!
-Selitev mlade družine z minimalnimi dohodki, 14.4.2017
Na pomoč smo tokrat priskočili mladi družini s štirimi otroci. V akciji smo pomagali družini
pri preselitvi na novo lokacijo.
-Obisk Varne Hiše Velenje in animacija tamkajšnjih stanovalk, 18.4.2017
Naša dekleta so obiskala varovanke Varne Hiše Velenje. Za njih so pripravile glasbenoanimacijski program, ter jim s svojo pozitivnostjo polepšale dan. Tudi na tak način lahko
marsikdo dobi energijo za soočanje z življenjskimi situacijami, ki za varovanke Varnih hiš res
niso lahke.
-Spomladanska čistilno-ekološka akcija, 22.4.2017
Skupaj z Centrom Hiša (zavetišče za brezdomne osebe) smo v sklopu projekta Očistimo
Velenje pod pokroviteljstvom Mestne občine Velenje izpeljali spomladansko čistilno akcijo.
Čistili smo območje med starim premogovnikom, velenjskim jezerom in reko Pako. Nabralo se
je kar nekaj stvari, ki ne sodijo v naravo.
-Misija NASMEH=USPEH, 28.4.2017
V tokratni akciji smo iz Velenja pripeljali veliko optimizma in dobre volje tudi na SV Slovenije.
Naša ekipa je z glasbenimi nastopi, delavnicami bobnanja, delavnicami hulahopa, akro joge in
žonglerskih veščin ustavila čas za otroke iz Maribora in brezdomne osebe iz Murske Sobote.
Najprej smo se ustavili na sedežu ZPM Maribor, kjer smo popestrili otroški počitniški program
za osnovnošolce nato pa še obiskali center za brezdomne osebe v Murski soboti , kjer smo
skupaj preživeli prečudovito popoldne. Misija uspešno izpeljana saj smo za seboj pustili veliko
nasmejanih obrazov. Mi pa smo bogatejši za izjemno pozitivno izkušnjo.
-Prvomajsko srečanje na Graški gori 2017
Tudi naša ekipa je letos z tehnično pomočjo pripomogla k izpeljavi te pomembne prireditve in
se s tem poklonila prazniku dela.
-Pomoč pri mini renovaciji Društva upokojencev, 5.5.2017
Za pomoč pri "mini" selitvi-renovaciji družabnih prostorov Zlati Kotiček nas je prosilo Društvo
upokojencev Velenje. Seveda smo z veseljem pomagali.

-Košnja trave pri starejši upokojenki, 18.5.2017
Starejša upokojenka z minimalnimi prihodki in težjimi zdravstvenimi težavami nam je
"potožila", da je trava okoli njenega domovanja v okolici Velenja že kar visoka. Seveda smo
nabrusili kose in ji priskočili na pomoč.
-Pomoč pri nakupih, maj 2017
Naše udarnice so opravljale nakupe za starejšega gospoda, invalida, ki se je ravnokar vrnil iz
operacije.
-"Indijanski" tabor STARA SABLJA, 23. - 25.5.2017
Za stanovalce DVO (Dom za varstvo odraslih Velenje) smo v prijetnem ambientu Letnega kina
ob Škalskem jezeru izvedli "indijanski tabor" Stara Sablja. Po jutranjem meditativnem
razgibavanju smo izpeljali sklope različnih delavnic in aktivnosti za starostnike. Izdelovali so
glinene izdelke, indijanski nakit, amulete za srečo, se maskirali v indijance, obiskal pa jih je
tudi indijanski vrač s sproščujočimi zvoki šamanskega bobna. Nekateri so se preizkusili v
"hulahop"anju, se sprehodili do jezera, balinali,vsi pa smo se imeli odlično in navezali veliko
novih prijateljstev. Na taboru pa smo za upokojeni zaljubljeni par izvedli tudi indijansko poroko
:D Za ljubezen res nikoli ni prepozno. Tabor bomo vsekakor še ponovili, saj smo dokazali da
je tudi medgeneracijsko sodelovanje izjemnega pomena in zelo aktivno v našem okolju.
-Otvoritev 7. mednarodnega medgeneracijskega festivala, 25.5.2017
V Letnem Kinu ob Škalskem jezeru smo izvedli otvoritev 7. medgeneracijskega festivala, ki bo
trajal vse do sobote 27.5.2017. Otvoritev se je pričela s kulturnim programom, na katerem so
sodelovali stanovalci Dvo Velenje, Mestna občina Velenje, Univerza za tretje življenjsko
obdobje Velenje, Godba veteranov UNI3 Velenje in Srbsko društvo dr. Mladen Stojanović Velenje
Za obiskovalce smo pripravili tudi bogat program aktivnosti in delavnic, s katerim smo
popestrili popoldansko dogajanje: prikaz steklarske obrti, zeliščarski kotiček , prikaz igranja
Petanke, delavnico glasbenega popotovanja, predstavitev Ribiške Družine in ribolova,
delavnice hulahopa in akrobatskih vragolij, delavnice izdelovanja glinenih izdelkov, bobnarske
delavnice.
-Pomoč Centru Hiša pri publikaciji internega glasila 2017
Uporabniki Centra Hiše (Zavetišče za brezdomne osebe Velenje) mesečno izdajajo lastno
publikacijo- interni glasnik. Na pomoč pri sestavljanju in oblikovanju glasila jim z veseljem
priskoči tudi naša udarnica.
-Pomoč pri izvedbi mednarodnega prvenstva v petanki, 10.,11.6. 2017
Društvu Petanka smo pomagali pri izvedbi mednarodnega prvenstva v petanki (balinanje).
-Pomoč pri renovaciji prireditvenega prizorišča, 17.,18.6. 2017
Na pripravah novega prireditvenega prizorišča na Letnem kinu ob Škalskem jezeru je bila
aktivna tudi naša ekipa. Na pomoč smo priskočili fantom iz ekipe MC Velenje.

-Projekt Medgeneracijsko prijateljstvo, 20.6. 2017
V sodelovanju z Dvo Velenje (Dom za varstvo odraslih), Mestno občino Velenje in Centrom
Hiša (zavetišče za brezdomne osebe Velenje ) smo organizirali dogodek Medgeneracijsko
prijateljstvo. Predsednik RS gospod Borut Pahor se je prijazno odzval našemu vabilu in se
udeležil tega dogodka. Najprej sta nas skozi krajši kulturni program popeljala nadvse
simpatična Pia in Borja. Po vseh pozdravih in plesu flamenka so ekipa DVO s predsednikom,
ekipa Centra hiše, ekipa MC Velenje in ekipa MO Velenje odigrale prstomet-balinanje.
Zmagala je ekipa DVO Velenje s predsednikom. Po podelitvi priznanj je potekalo še sproščeno
druženje ob zakuski, ki so jo pripravili v kuhinji Dvo Velenje
-Pomoč pri postavljanju koncertnega prizorišča na Letnem Kinu, 23.,24.6. 2017
Tokrat smo priskočil na pomoč ekipi Železnega aktivizma, mlademu društvu, ki na lokalni in
tudi širši sceni skrbi za preboj močne, mladim naklonjene metalske subkulture. Na Letnem kinu
ob Škalskem jezeru so organizirali kulturno-glasbeni dogodek, ki je uspel več kot odlično. Mi
smo jim pomagali pri postavljanju in pospravljanju prizorišča.
-Indicamp MC Velenje 2017
Na Letnem kinu ob Škalskem jezeru smo za osnovnošolce izpeljali tradicionalni poletni dnevniotroški tabor, kjer smo se za cel teden spremenili v čisto prave indijance in na zabaven a hkrati
poučen način spoznavali njihov način življenja.
Kaj smo počeli: jezdili smo konje, pluli po jezeru, streljali z loki, izdelovali indijanski nakit,
igrali na bobne, se naučili indijanskih borilnih veščin, pihali steklo, plesali okoli ognja, lovili
ribe in še veliko več... Otroci so z nami doživeli pravo počitniško avanturo...
-Košnja trave pri starejši gospe, 13.7.2017
Za pomoč nas je prosila starejša upokojenka, gospa z minimalnimi dohodki in resnimi
zdravstvenimi težavami. Seveda smo se odzvali in pokosili travo v okolici njenega domovanja.
- Pomoč upokojenemu paru pri selitvi in sestavljanju pohištva, 25.,26.7.2017
Tokrat smo na pomoč priskočili upokojenemu paru z zdravstvenimi težavami pri selitvi in
montaži dela pohištva na novo lokacijo. Z našo pomočjo in ekipo sta bila zelo zadovoljna.
-Pomoč pri urejanju okolice dijaškega in študentskega doma, 1.8.2017
Na pomoč smo priskočili tudi ekipi, ki se je lotila poletne mini akcije urejanja okolice dijaškega
in študentskega doma
-Košnja trave pri starejši upokojenki, 2.8.2017
Za pomoč nas je prosila starejša upokojenka, gospa z minimalnimi dohodki in resnimi
zdravstvenimi težavami. Seveda smo se odzvali in pokosili travo v okolici njenega domovanja.

-Dopoldanski sprehod s starejšimi stanovalci DVO Velenje, 8.8.2017
Danes smo se oglasili pri naših starejših prijateljih, stanovalcih DVO Velenje. Z njimi smo se
odpravili na osvežujoč jutranji sprehod do Sončnega parka, se družili in malo pokramljali, na
koncu pa se še posladkali s sladoledom. V njihovi družbi smo seveda uživali.
-Čistilna akcija in elektro popravila pri starejšemu gospodu, 9.,10.8. 2017
V tokratni akciji smo priskočili na pomoč gospodu, invalidu z resnimi zdravstvenimi težavami.
Gospod zaradi zdravstvenih omejitev ne zmore vzdrževati čistega domovanja, zato smo mu
priskočili na pomoč in izvedli čistilno akcijo doma in v okolici domovanja. Naši tehniki pa so
mu priskočili na pomoč tudi pri lažjih "elektro-popravilih".
-Dostava kosila na dom starejšemu gospodu, avgust 2017
Naša udarnica priskoči na pomoč tudi starejšemu gospodu, ki zaradi zdravstvenih razlogov ni
mobilen. Redno mu dostavlja na dom okusna kosila, ki jih pripravlja kuharska ekipa DVO v
sklopu javne kuhinje.
-Urejanje bankine v okolici domovanja, 16.8.2017
Družini z minimalnimi prihodki smo priskočili na pomoč pri urejanju "vodne škarpe" oziroma
obcestne bankine. V okolici Velenja stanovalcem marsikdaj ponagajajo vremenske ujme,
velikokrat pa zaradi neurja odplakne tudi kakšno bankino. Materi in hčeri smo z veseljem
priskočili na pomoč in sanirali oziroma utrdili bankino ob njunem domovanju, tako da
hudourniki ne bodo več povzročali takšne škode .
-Pomoč pri urejanju in sanaciji pešpoti v jami Huda Luknja, 17.8.,18.8.2017
Tokrat smo na pomoč priskočili jamarjem iz Koroško-šaleškega jamarskega kluba SpeleosSiga Velenje. V jami Huda Luknja smo delno sanirali in uredili pešpot, ki je namenjena
jamarjem in obiskovalcem jame. Vroče nam vsekakor tokrat ni bilo.
-Pomoč pri izvedbi Festivala mladih kultur Kunigunda, avgust 2017
Naše udarnice so na letošnjem festivalu priskočile na pomoč pri pripravi in deljenju malice za
delovno ekipo Festivala Kunigunda.
-Spremstvo starejšega gospoda invalida v bolnico in čiščenje stanovanja, avgust 2017
Gospodu z resnimi zdravstvenimi težavami smo priskočili na pomoč pri spremstvi in prevozu
v bolnico, prav tako pri čiščenju njegovega domovanja.
-Pomoč na Pikinem Festivalu, september 2017
Tehnikom iz Pikinega festivala smo priskočili na pomoč pri pospravljanju prireditvenega
prizorišča letošnjega otroškega Pikinega festivala...
-Druženje s stanovalci Doma za varstvo odraslih Velenje, september 2017
Naša dekleta so tudi prehod v jesen popestrila stanovalcem/kam DVO-ja za druženjem in
dopoldanskimi pogovori. V njihovi družbi je tudi nam zmeraj lepo.

-Pomoč pri projektu Hiša Groze, 3.10.2017
Letos so se tudi naši fantje pridružili tehnični ekipi, ki je pripravljala 'strašno' hišo groze, ki je
bila za pogumne obiskovalce odprta konec meseca na gradu Turn.
-Sprehod s stanovalci DVO (Dom za varstvo odraslih Velenje), 17.10.2017
V sklopu mednarodnega dneva hoje, ki ga obeležujemo 15.10., smo se s starejšimi stanovalci
DVO, zaposlenimi na DVO in ostalimi mladimi prostovoljci odpravili na prijeten jesenski
sprehod do mestnega središča. Vreme nam je bilo naklonjeno, tako da smo vsi skupaj prav
uživali.
-Obisk Predsedniške palače in sprejem pri predsedniku RS, 25.10.2017
Ob dnevu suverenosti smo bili sodelujoči pri projektu Medgeneracijski prijatelji povabljeni na
obisk v Predsedniško palačo. Skupaj Z DVO (Dom za varstvo odraslih Velenje) in Centrom
Hiša (Zavetišče za brezdomne osebe) nas je sprejel tudi predsednik RS Borut Pahor in nam
prijazno razkazal svojo predsedniško pisarno.
-Pomoč pri selitvi in montaži podarjenega pohištva, 9.11.2017
Tokrat nas je za pomoč prosila mamica 2 otrok, samohranilka z minimalnimi prihodki. Z
veseljem smo ji pomagali pri selitvi in montaži podarjenega pohištva.
-Pomoč starejši upokojenki z resnimi zdravstvenimi težavami, november 2017
Starejša upokojenka z resnimi zdravstvenimi težavami in minimalnimi prihodki je zaradi spleta
nesrečnih okoliščin izgubila svoje dolgoletno domovanje. Naše udarnice so ji priskočile na
pomoč pri iskanju novega domovanja in pakiranju stvari, ekipa udarnikov pa ji bo priskočila na
pomoč pri selitvi v nov dom.
-Selitev starejše upokojenke z resnimi zdravstvenimi težavami, november 2017
Starejša upokojenka z resnimi zdravstvenimi težavami in minimalnimi prihodki je zaradi spleta
nesrečnih okoliščin izgubila svoje dolgoletno domovanje. Naša ekipa ji je seveda priskočila na
pomoč pri selitvi v nov dom.
-Peka keksov in peciva za praznična obdarovanja, december 2017
V decembru naše so pridne udarnice skupaj z otroci v Središču mladih in otrok MC Velenje
skrbno pripravljale in pekle kekse ter pecivo, ki smo ga v prazničnih dneh z dobro voljo
podarjali ljudem, ki smo jih obiskali v prazničnem vzdušju veselega decembra.
-Veseli december s starejšimi občani in občankami, 12.12.2017
Danes smo obiskali Dom za varstvo odraslih Velenje, ter z glasbenim nastopom, druženjem ter
domačim pecivom polepšali decembrsko vzdušje njihovim stanovalcem in stanovalkam.
Marsikdo se je kljub zimski utrujenosti tudi veselo zavrtel v prazničnih ritmih
-Beljenje prostorov v mladinskem hostelu, december 2017
Vsestranskost naših prostovoljk in prostovoljcev je res široka. Naš mojster pleskanja je tokrat
priskočil na pomoč ekipi iz Mladinskega hotela pri pleskanju notranjih sten hostela.

-Veseli december v Centru Hiša (zavetišču za brezdomne osebe), 18.12.2017
V naši zadnji letošnji "akciji" smo obiskali Center Hišo, zavetišče za brezdomne osebe Velenje
in jim popestrili praznični december. Ob dobri družbi smo preživeli super večer, uporabniki
centra Hiše so nas bili zelo veseli, mi pa počaščeni da so nas tako prijazno pogostili. Za vrhunec
večera pa smo pripeljali še velenjski superband Mihajlov trio ki je razvajal naša ušesa, duše in
misli …

