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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, delujemo povezovalno in nudimo servis 

partnerskim organizacijam, ki delujejo na področju mladih, oziroma v javnem interesu. 

 

Mladinski center Velenje je programsko v osnovi razdeljen na naslednje enote: kultura, 

družba, Kunigunda RMC, sociala, 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 Špela Verdev, 

- mednarodna dejavnost - vodja Špela Verdev, 

- socialna dejavnost - vodja Ira Preininger, 

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

- avdio - snemalni studio - vodja Rok Kugonič, 

- grafično oblikovanje in reprodukcija materialov - vodja Jure Sirše, 

- projekt KONS – redno na projektu zaposleni trije sodelavci. 

 

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, gre za koordinacijo dela in medsebojno 

izmenjavo informacij. 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, v stalni komunikaciji z vodjo 

projekta, ki komunicira z mladimi, aktivno vključenimi v projekt. 

 

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, eden s strani osnovnih šol in eden 

s strani Šaleškega študentskega kluba). V trenutni zasedbi v Svetu Zavoda MC Velenje pa imajo 

mladi svojega 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 ob 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. Pri delovanju jim pomagamo. 



 

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, 

zaključuje se že 2. Lokalni program razvoja delovanja mladih 2016 - 2020 - Strategija za 

mlade).  

 

Avtonomija mladih v organizaciji  

 

Zaposleni se našega poslanstva in pri tem pomembne 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 predvsem 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 s sredstvi ...).  

 

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 in organizacijami, ki 

vključujejo mlade. 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, sodelujejo z vrstniki ... 

 

Najbolj samostojni pri pripravi in izvedbi programa so prostovoljci MC Velenje, saj se mnogi 

izmed njih s prostovoljskimi aktivnostmi ukvarjajo že dolgo časa in pri različnih organizacijah, 

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 

dvakrat mesečno 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 (varovanje prireditev, najemi specifične 

opreme ...). 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 ...). Tako so mladi 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. Vsi bodo vodje posameznih področij 

oziroma projektov v sklopu festivala. Programske in evalvacijske vikende tradicionalno 

izpeljemo izven Velenja, saj mladi tako koncentrirano snujejo festival, ta način pa je idealen 

tudi kot "team building" (prilagajanje pandemiji).  

 

 

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. 

 

"STRATEGIJA ZA MLADE": V sodelovanju z Mladinskim svetom Velenje in Mestno 

občino Velenje smo pripravili 3. LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH 

V MESTNI OBČINI VELENJE 2021 - 2025 (Strategija za mlade), izvedli smo delavnice in 

posvete s srednješolci, neorganizirano in organizirano mladino, skupaj je aktivno sodelovalo 

okoli 100 mladih pod vodstvom 10 mentorjev, za katere smo pripravili trening za mentorje. V 

strategiji je zajeto 8 področij (okoljevarstvo in trajnostna mobilnost, aktivno državljanstvo, 

umetnost, kultura in dediščina, šport, zabava in prosti čas, turizem, izobraževanje, informiranje, 

usposabljanje, podjetništvo in zaposlovanje ter vključevanje mladih z manj priložnostmi in 

posebnimi potrebami). Nekatere delavnice in sestanke smo zaradi epidemije morali izpeljati 

preko spleta. Celotna situacija z epidemijo je malo zavrla nastanek dokumenta, vendar je nova 

strategija vseeno narejena s strani mladih in kvalitetno, saj je podlaga za projekte mladih za 

naslednjih pet let. Pri izpeljavi odobrenih projektov smo in bomo pomagali tudi ostalim 

uspešnim prijaviteljem iz lokalnega okolja, partnerjem, ki jim pomagamo na različnih področjih 

izpeljave odobrenih aktivnosti, prav tako v času poročanja pri pisanju poročil. Nova strategija 

za mlade je bila na Mestnem svetu MOV potrjena in sprejeta 22.12.2020. 

 

 

Prostori v upravljanju Mladinskega centra Velenje 

 

Prostor Kvadratura 

Pisarna Mladinskega centra Velenje  145  

Seminarski prostori  406  

Kunigunda - regionalni multimedijski center  150  

Mladinski hotel  1048  

Letni kino ob Škalskem jezeru  1000  

Hiša bendov  110  

Mladinski kulturni klub eMCe plac 600 

 

 

 Urnik delovanja mladinskega centra Velenje 

 

Dan od do 

ponedeljek   7:00   20:00   

torek   7:00   20:00   

sreda   7:00   20:00   

četrtek   7:00   20:00   

petek   7:00   2:00   

sobota   10:00   2:00   

nedelja   10:00   22:00   

 

Dejavnosti mladinskega centra se izvajajo 99 ur tedensko.  

 

 

Kadrovska struktura Mladinskega centra Velenje 



 

Število mladinskih delavcev  

Redno 

zaposleni  

Pogodbeno 

zaposleni  

Javna 

dela  

Prostovoljno 

delo  

Študentsko 

delo  

Število mladinskih 

delavcev - skupaj  

10,00   5,00   3,00   2,00   1,00   21,00   

 

Ime in 

priimek  

Vloga v 

programu  

Strokovna usposobljenost 

glede na vlogo v programu 

Oblika dela  

 

  

Marko 

Pritržnik 

   

Direktor Javnega 

zavoda 

Mladinski center 

Velenje, vodja 

festivala 

Kunigunda    

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 

Zveze tabornikov Slovenije, mentor raziskovalnih 

dejavnosti na osnovnih šolah, izprašani vodja 

odraslih folklornih skupin in inštruktor, opravljen 

ravnateljski izpit, 19 let delovnih izkušenj.    

Pogodbeno  

Metka 

Rupreht    

Vodja 

Mladinskega 

hotela.    

Profesor biologije in gospodinjstva, Izobraževanja s 

področja mladinskega in kongresnega turizma. 14 

let delovnih izkušenj na področju mladinskega 

turizma.    

Redno  

Dimitrij 

Amon    

Vodja 

Kunigunde 

RMC, vodja 

projektov, 

skrbnik prostora 

letni kino in Hiša 

bendov.    

Kmetijski tehnik, certificirana znanja na področju 

IKT, študent DOBA, bolničar pri Civilni zaščiti, 

vodja tehnike in logistike ter programski sodelavec 

Pikin Festival. 15 let delovnih izkušenj na področju 

mladinskega dela.    

Redno  

Janez 

Slivar    

Vodenje 

programa in 

projektov, 

tehnika, 

koordinator med 

področji, skrbnik 

stara Pekarna.    

Profesor športne vzgoje, udeležba na izobraževanjih 

o mladinskem delu in seminarju za mladinske 

delavce ter mladinske vodje, dodatna strokovna 

izobraževanja s športnega in zdravstvenega 

področja, tehnični vodja Drsališča Velenje. 12 let 

delovnih izkušenj na področju mladinskega dela.    

Redno  

Mitja 

Gregorič 

   

Vodja Središča 

mladih in otrok, 

javno - koristna 

dela.    

Naravoslovno matematični tehnik, usposobljen za 

delo na zaupnem telefonu, mentor na področju 

komunikacij, certificiran in usposobljen svetovalni 

delavec in izvajalec terenskega dela (FSD), pri 

Inštitutu za razvoj osebne kakovosti usposobljen kot 

svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju, kot 

somentor za program Razvijanje pozitivnega 

samovrednotenja otrok in mladostnikov, pridobljen 

EU certifikat multiplikatorja projektov v programih 

čezmejnega sodelovanja (Cross-border). 19 let 

delovnih izkušenj na področju mladinskega dela.    

Redno  

Melita 

Kovač    

Vodja 

prostovoljskih in 

Diplomantka Teološke fakultete, Ekonomsko-

komercialni tehnik, mladinska trenerka, udeleženka 

različnih seminarjev o delu z mladimi, prijavi 

Redno  



Ime in 

priimek  

Vloga v 

programu  

Strokovna usposobljenost 

glede na vlogo v programu 

Oblika dela  

 

  

mednarodnih 

dejavnosti.    

projektov na razpise. 13 let delovnih izkušenj na 

področju mladinskega dela (predvsem mednarodni 

projekti in prostovoljstvo)..    

Aleksand

er Saša 

Misja    

Oblikovalec 

zvoka in video 

povezav, vodja 

servisne 

dejavnosti na 

avdio področju.    

Prometni tehnik, stalna dodatna izobraževanja s 

področja avdio tehnike in mešanja zvoka in slike. 29 

let delovnih izkušenj na področju tehničnega 

inženirstva ter na mladinskem področju.    

Redno  

Ira 

Preininge

r    

Področje sociale, 

vodja Moj klub, 

delo z 

obiskovalci, ki 

so mladi z manj 

priložnostmi, 

učna pomoč.    

Diplomirana socialna delavka, dodatna 

izobraževanja v zvezi s socialnim delom, predvsem 

na področju duševnega zdravja, delo z osipniki. 12 

let delovnih izkušenj s področja socialnega in 

mladinskega dela.    

Redno  

Dejan 

Požegar    

Glasbeno 

področje 

(program), 

tehnična podpora 

projektom, vodja 

multimedijskih 

projektov, glavni 

vzdrževalec MC 

Velenje.    

Ekonomski tehnik, glasbenik, monter energetskih 

naprav, strokovnjak za oblikovanje lesa. 24 let 

delovnih izkušenj z različnih področij, predvsem 

mladinskega dela.    

Redno  

Jure 

Sirše    

Glavni 

oblikovalec in 

pripravljalec za 

tisk, pomoč v 

KRMC 

(snemanje, 

priprava 

materiala, video 

montaža, 

obdelava 

fotografij ...). 

Vodja projekta 

Hiša groze in 

multimedije na 

Festivalu 

Kunigunda ter 

glavni 

oblikovalec, 

projektno delo.    

Medijski tehnik, študent Medijske produkcije (smer 

grafično oblikovanje), oblikovalec, dodatna znanja 

oblikovanja fotografij in z multimedijskega 

področja. 9 let delovnih izkušenj s področja 

oblikovanja, priprave za tisk in mladinskega dela.    

Redno  

Rok 

Kugonič    

Vodja avdio 

studia, 

ozvočevanje 

Diplomant SAE inštituta (avdio inženir), dodatna 

izobraževanja in izkušnje z glasbenega področja 

(glasbenik, snemanje, obdelava, montaža avdio 

Redno  



Ime in 

priimek  

Vloga v 

programu  

Strokovna usposobljenost 

glede na vlogo v programu 

Oblika dela  

 

  

prireditev, 

koncertni 

program.    

posnetkov). 10 let delovnih izkušenj na glasbenem 

področju, 8 let delovnih izkušenj na področju 

mladinskega dela.    

Andrej 

Cvernjak 

   

Delo s socialno 

ogroženimi 

skupinami 

(vodja Udarnik 

MC Velenje, 

varna hiša, 

brezdomci). 

Pomoč na 

področju SMO 

MC Velenje, 

kongresnega 

turizma. Vodja 

Indicamp.    

Organizator socialne mreže, dodatna izobraževanja s 

področja mladinskega in socialnega dela. 

Certificirani mentor za vodenje skupin otrok in 

mladostnikov (ZPM), 9 let delovnih izkušenj s 

področja sociale v mladinskem delu.    

Pogodbeno  

Maruša 

Skorniše

k    

Programska 

vodja Festivala 

Kunigunda, delo 

na razpisih, 

promociji. 

Programske 

zadolžitve v 

mladinskem 

kulturnem klubu 

(splošni 

program, 

ozaveščevalne 

vsebine).    

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. 5 let je programska vodja 

Festivala mladih kultur Kunigunda, 3 leta je 

programska vodja kluba, 7 let vodja skupine 

KULtura, ki skrbi za kulturno dogajanje. V 

programe in delovanje Mladinskega centra Velenje 

vključuje mlade, ki so zainteresirani za sodelovanje 

na različnih nivojih (od programskih, do podpornih, 

kot je denimo prodaja vstopnic, PR, fotografija 

ipd.), z mladinskimi društvi pa sodeluje kot 

usklajevalec programa, pomoč pri pisanju razpisov 

ter tudi kot pomoč pri sami organizaciji njihovih 

aktivnosti. V Mladinskem centru Velenje je na 

programu zaposlena 4 leta, že pred tem pa je kot 

študentka z javnim zavodom sodelovala 5 

let.  Zaposlena na projektu KonS.  

Pogodbeno  

Luka 

Štefulj    

Multimedija, 

video 

produkcija, 

reprodukcija 

materialov.    

Medijski tehnik, dodatna izobraževanja na področju 

multimedije, video vsebin (snemanje, obdelava 

posnetkov, montaža ...). Aktiven v društvih. 8 let 

delovnih izkušenj.    

Pogodbeno  

Vojka 

Miklavži

na    

Delovanje na 

področju SMO 

Velenje, 

predvsem z 

mladimi z manj 

priložnostmi, 

sodelovanje pri 

Diplomirana anglistka, pomoč pri animacijah 

(otroški rojstni dnevi), inštrukcije angleščine za 

osnovnošolce in srednješolce. 4 leta izkušenj na 

področju dela z mladimi in otroci.    

Prostovoljno  



Ime in 

priimek  

Vloga v 

programu  

Strokovna usposobljenost 

glede na vlogo v programu 

Oblika dela  

 

  

projektih, 

prevajanje, 

inštrukcije.    

Špela 

Verdev    

Preventivne 

dejavnosti, 

nadomeščanje 

dolgotrajno 

bolniško odsotne 

sodelavke.    

Ekonomski tehnik, študentka Fakultete za upravo , 4 

leta delovnih izkušenj na področju boja proti 

različnim odvisnostim (koordinatorka akcij). 

Zaposlena je bila na projektu Priprava in izvedba 

Lokalni program razvoja delovanja mladih v MOV 

2021 - 2025.    

Pogodbeno  

Daniel 

Zajc    

Pomoč pri 

projektu 

Indicamp, 

delovanje v 

SMO MC 

Velenje    

Mladinski vodja, večletne izkušnje pri delu z 

mladimi in otroci, 4 leta pomoč pri tehniki Festival 

Kunigunda.    

Javna dela  

Gorazd 

Petek    

Inštrukcije SMO 

MC Velenje    

Računalniški tehnik,5 let delovnih izkušenj na 

področju učne pomoči mladim.    
Prostovoljno  

Jošt 

Kodrič    

Pomoč na 

tehničnem 

področju 

Festival 

Kunigunda, 

vodenje manjših 

projektov    

Gimnazijski maturant, študent Geologije, 6 let 

delovnih izkušenj s področja dela z mladimi in 

tehničnih del (Kunigunda, Pikin Festival).    

Študentsko 

delo  

Igor 

Petrič    

Pomoč na 

področju SMO 

Velenje    

Pomoč pri ozvočevanju prireditev, servisna 

dejavnost.    
Javna dela  

Matija 

Kompan    

Pomoč na 

področju 

servisnih 

dejavnosti 

(ozvočevanje)    

Pomoč na multimedijskem področju (predvsem 

video snemanje in montaža).    
Javna dela  

 

 

 

Informiranje in svetovanje za mlade ter podpora drugim programom v mladinskem 

sektorju v lokalnem okolju v letu 2020  
 

Mladinski center Velenje je v lokalnem okolju poznan po podpori in sodelovanju pri projektih 

s področja delovanja mladine, kot tudi po sodelovanju na ostalih področij (Center Hiša - 

brezdomne osebe, otroški festival Pikin Festival, občinske prireditve, taborniške prireditve, 

projekti Medobčinske Zveze prijateljev mladine Velenje ...). 

 

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 sodelujemo, si pomagamo, soorganiziramo 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, KRMC, seminarski prostori MC Velenje, Hiša 

bendov). Pri izvedbi aktivnosti nudimo vso potrebno pomoč. 

Informiranje mladih o dejavnostih Mladinskega centra, kot o številnih drugih dejavnostih v 

Velenju in regionalno, je programski sklop, ki predstavlja veliko inovativnosti v delovanju 

javnih zavodov. Tako neposredno dostopamo do uporabnikov, ki jih s tem usmerjamo v 

dejavnosti, aktivnosti in izobraževanje na neformalnem nivoju. S tem informiramo o projektih 

in programskih aktivnostih MC Velenje, ŠŠK-ja in splošnega delovanja za mlade. Informiranje 

je potekalo ob izvajanju posameznih projektov in kot takšnega bi izpostavili projekt, ki sta ga 

skupaj izvajala MC Velenje in Mladinski svet Velenje v tesnem partnerstvu z MOV; to je bil 

projekt Naj prostovoljec MOV v letu 2019. Skupaj smo objavili javni razpis in izvedli sklepno 

prireditev, ki smo jo najprej morali prestaviti in jo uspešno (ob upoštevanju zaščitnih ukrepov) 

izvedi v mesecu juniju v Letnem kinu ob Škalskem jezeru. 

Mlade informiramo tudi preko spletnih omrežij, ki so v današnjem času najpomembnejši in 

najbolj sprejet »kanal« do mladih, čeprav še vedno uporabljamo »papirno« oglaševanje preko 

art plakatov in letakov.  

Pod področje informiranja lahko pozicioniramo aktivnost štipendiranja, katero dejavnost smo 

skupaj z MOV v letu 2019 prevzeli za področje izdajanja štipendij za aktivno delovanje v MOV. 

Skupaj z Uradom za družbene dejavnosti smo že drugič v letu 2020 pripravili javni razpis, 

pripravili kriterije in metila, sestavili komisijo, izvedli ocenjevanje prejetih vlog, izdali sklepe 

o izbori in ne izboru. Na javni razpis je prišlo 9 vlog, izdanih pa je lahko 5 štipendij. V decembru 

smo izvedli prva izplačila za meseca oktober in november. 

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.  

 

Projekt eMCe plac ozavešča 

 

Pri projektu, ki je financiran tudi s strani Ministrstva za zdravje, gre za alternativne načine 

dostopanja do mladih in ozaveščanja le teh o problematiki drog. Projekt je zelo dobro sprejet 

tudi med strokovno javnostjo s področja preventivnih aktivnosti. 



Mladinski center Velenje je partner v programu eMCe plac ozavešča, ki ga krovno izvaja 

Mladinski kulturni klub eMCe plac. Program je odziv na zaznani porast dostopnosti in uporabe 

drog med mladimi v lokalni skupnosti ter prispevek k širšemu reševanju problematike, preko 

kreativnih projektov pa ozaveščamo tudi o drugih odvisnostih in škodljivih navadah. 

V letu 2020 smo organizirali dva eMCe izziva na Koželj, poletnega in jesenskega, s katerim 

smo mlade vzpodbujali k aktivnemu preživljanju prostega časa, promovirali smo vzpone na 

okoliške hribe in gore drugod po Sloveniji, z odzivom mladih pa smo bili zelo zadovoljni. 

Izvedli smo kreativni natečaj Nova realnost, saj smo opazili, da je čas omejevanja socialnih 

stikov v marsikom prebudil potrebo po izražanju čustev in občutkov skozi različne oblike 

umetniškega ustvarjanja, prejeli pa smo preko sto del iz različnih mest po Sloveniji. Okrepili 

smo delovanje eMCe pomaga telefona, brezplačnega telefonskega svetovanje za mlade v stiski, 

ki ga izvaja psihologinja Brigita Šinigoj in sicer iz dvakrat na trikrat na teden. Enkrat mesečno 

skupaj s psihologinjo organiziramo tudi podporno skupino za pomoč svojcem oseb s težavami 

v duševnem zdravju. 

Z mladimi redno pišemo članke za lokalni časopis Naš čas, ki so objavljeni v rubriki Socialni 

podlistek. Izvedli smo tudi spletno anketo, ker nas je zanimalo, kaj lokalna mladina meni o 

izobraževanju na daljavo, objavljena je bila v omenjenem časopisu.   

Sofinancirali smo ponatis majic eMCe plac ozavešča, ki z različnimi slogani opozarjajo na 

razne odvisnosti. 

V sodelovanju s Šaleškim študentskim klubom smo se pridružili iniciativi Mamo maske čez 

nos, ki spodbuja mlade k pravilnemu in zavzetemu nošenju mask. 

Sodelovali smo v več čistilnih akcijah, tudi vseslovenski, ki jo je organizirala Zveza študentskih 

klubov Slovenije. 

V času epidemije smo v preteklem letu ves čas vzdrževali stike na družbenih omrežjih. 

 

   

AVDIO SERVIS 

 

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

večino prireditev v MOV, v letu 2020 77). 

 

Poročilo o opravljenem delu v letu 2020 

Avdio služba MC Velenje je v letu 2020 delovala na 77-ih prireditvah za 14 organizatorjev. Še 

vedno smo se bolj usmerili v pomoč društvom, ker dobivajo premalo sredstev za izvedbe 

prireditev in jim s tem zelo zmanjšamo stroške. Istočasno jih izobražujemo in pomagamo pri 

izvedbi prireditev.  

Investicije: V letu 2020 je bil izveden generalni servis ozvočenja v eMCe placu kot tudi 

ozvočenja za teren. Odpisali smo nekaj pokvarjene opreme. 

Vzdrževanje: Potrebno je poiskati tudi možnosti izobraževanje na avdio in tehniki 

osvetljevanja, samo tako je potreba po opremi upravičena. Opravljena so bila manjša popravila 

in servisi. 



Vir: avdio služba, Aleksander Saša Misja, 20.1..2020 

 

 

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 2020 je kot pomoč bil zaposlen tudi javni delavec, ki ga večinsko financira Zavod 

za zaposlovanje republike Slovenije. Prireditve izvajamo tudi s pomočjo najetih delavcev 

predvsem za večje prireditve.  
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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 lučkarji v klubu in tudi na terenu stalno delujejo trije mladi, ki smo jih 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). Eden od fantov že tudi samostojno deluje v branži. NPM 2.2.1 CILJ: 

Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih. V letu 2020 smo kupili nekaj dodatnih, 

specialnih luči. 

 

Video servis zase, za partnerje in na trgu (prenos slike v živo, reportaže, produkcija, 

postprodukcija). V letu 2020 smo še izboljšali lučni park in začeli z obnovo klubske osvetlitve. 

NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih. 

 

Kongresna dejavnost in sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami 

 

Seminarska aktivnost (nudenje seminarskih prostorov in tehnične ter organizacijske pomoči 

različnim subjektom). V letu 2020 je bilo delo na tem področju zaradi pandemije zelo okrnjeno. 

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 

letu 2020 je bila zasedenost hotela 6%, kar je velik udarec, ki pa ga pripisujemo pandemiji. 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. 

 

Urejanje in upravljanje nastanitvenih zmožnosti za dijake in študente (stalno po zmožnostih 

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

vključujemo v delovanje Središča mladih in otrok). Na tem področju tesno sodelujemo s 

Šolskim centrom Velenje in Visokošolskimi zavodi pri koordinaciji in skrbi za dijake in 

študente. 

 

S Šolskim centrom Velenje sodelujemo na več 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, Svetovni dan beguncev ...). V letu 2020 zaradi pandemije okrnjena izvedba. 

  

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.mc-

velenje.si/dejavnosti/mc-prostovoljci/ 

  

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 2020 kljub pandemiji na različnih 

področjih pomagali preko 10 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. 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. 

  

V letu 2020 smo pri nas gostili 2 ESE prostovoljki, ki sta bili najbolj dejavni v Središču mladih 

in otrok in na področju multimedije, tako, da so bili mladi pri servisnih dejavnostih s strani ESE 

prostovoljcev deležni tudi medkulturne note, komunicirali pa so v angleškem jeziku. ESE 

prostovoljci so ves čas na voljo mladim, ki jih ESE služba v tujini zanima (deljenje izkušenj). 

Kot dodatno vzpodbudo za opravljanje ESE službe v tujini imamo 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 (publikacijo bomo osvežili, saj se je v vmesnem času program preoblikoval - sedaj 

samostojni program ESE). 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. 

 

Pri nas sta bila na področju izvajanja obvezne študijske prakse v letu 2020 vključena dva mlada 

(tri mesece). Vključena sta bila na avdio področju in na področju multimedije. Na področju 

Mladinskega hotela pa smo na področju izvajanja obvezne študijske prakse v letu 2020 vključili 

eno mlado osebo. NPM 3.2.1 CILJ: Olajšati mladim začetek delovne kariere. 

 

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, različni rodovi tabornikov ... 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 

 

 

Povezovanje (koordinacija) programov in organizacij na lokalnem, regionalnem in 

mednarodnem nivoju 

  

Na lokalnem nivoju tesno sodelujemo z Mladinskim svetom Velenje in z društvi, ki jih MSV 

združuje tako pri skupnih projektih (Strategija za mlade, natečaj in prireditev Naj prostovoljec 

v MOV, skupno druženje in mreženje ob zaključku leta ...), kot pri društvom lastnih projektih 

s tehnično in organizacijsko podporo. 

 

Koordiniramo posamezne projekte na regionalnem nivoju: Medgeneracijski tabor (sodelovanje 

z MOV, Dom za varstvo odraslih Velenje, Center Hiša), Pikin festival (področje tehnike in 

logistike), Festival Veziljstva (avdio področje), Drsališče Velenje (tehnika in program) ... Vsi 

programi so bili v 2020 zaradi pandemije zelo okrnjeni, vendar smo sodelovanja kljub vsemu 

negovali … 

  

Koordinacija na področju študentsko - dijaškega doma (Šolski center Velenje, Visokošolki 

zavodi). 

 

Koordinacija v okviru LAS (Medobčinska lokalna akcijska skupina - preventiva na področju 

boja proti zlorabi drog). 

http://www.mc-velenje.si/evs-blog/a-borderless-experience/


Lokalna koordinacija na področju kolesarskega turizma (v letu 2018 je mladinski hotel Velenje 

pridobil naziv "kolesarjem prijazen - kolesarski znak", tudi v letu 2020 smo v povezavi z MOV 

in Zavodom za turizem priključeni k projektu "Štrekna bus", ki omogoča migracije kolesarjev 

med Velenjem in Avstrijskim Lavamundom). 

 

Mladinski center Velenje ima na področju mednarodnih aktivnostih več kot desetletje izkušenj 

in je tako pošiljajoča kot gostujoča organizacija. K nam po delovne in življenjske izkušnje 

prihajajo mladi preko programa Erasmus + (mladinske izmenjave) in Evropske solidarnostne 

enote iz različnih evropskih držav že od leta 2008. 

 

Mestna občina Velenje v okviru projekta krožnega partnerstva (Twin Cities) med drugim 

sodeluje z mesti Esslingen am Neckar, Piotrkow Trybunalski, Udine in Vienne, kamor nas 

vključujejo in povezujejo s tamkajšnjimi organizacijami na področju dela z mladimi. 

 

Gostili smo župana Bosanskega Petrovca z delegacijo, prišli so pogledat našo infrastrukturo in 

primere dobre prakse (12. - 15.2.2020).  

 

Mladinski center Velenje bo v prihodnjih letih nadaljeval s prijavo projektov preko Nacionalne 

agencije MOVIT, načrtujemo pa tudi sodelovanje v programu Ustvarjalna Evropa (Creative 

Europe). 

 

Sodelovanje v mednarodnih strukturah 

 

Mladinski hotel Velenje je član Youth hostel international, ter portala booking.com. Ponosni 

smo na zvišanje ocene na priznanju na 9.3, ki je rezultat dela tima. Priznanje smo dobili že 6. 

leto zapored. Tokrat se je priznanje preimenovalo v Treveller Review Award in velja za leto 

2019. 

 

Sodelujemo v Evropski solidarnostni enoti (sodelujemo od leta 2018, ko je postal samostojni 

program, imamo znak kakovosti), pri programu Evropa za državljane, ter pri programih 

Erasmus+ (sodelujemo od leta 2008). 

Mladinski center Velenje je registriran član portala Salto Youth (Otlas, The partner finding 

tool), člani smo od leta 2011. 

Načrtujemo sodelovanje v programu Creative Europe. 

 

 

Evalvacija programov (in povezava z nadaljnjim delom) 

 

Metoda izvedbe evalvacij, ki jo praviloma uporabljamo v MC Velenje je pogovor, tudi intervju. 

Na podlagi preteklih izkušenj smo ugotovili, da je mladim (predvsem neformalni) pogovor 

bližje, kot oblike pisne evalvacije. Pogovore poskušamo izpeljati bolj v neformalnem duhu, saj 

se mladi tako bolj sprostijo in iskreno povedo tudi, kaj jih moti in tako lahko te pripombe 

upoštevamo. Poslužujemo se tudi " prikritih", hudomušnih evalvacij na družbenih omrežjih, 

mladi svoje mnenje preko sproščenih vprašanj ali izjav lažje in iskreno podajo, ter tako 

prispevajo tudi k kvaliteti programa (predvsem pa je po njihovi meri ...). 

  

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 preveč ambiciozne, 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 projicirati 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 ... V letu 2020 smo ponovno posebno pozornost namenili 

tudi opazovanju, kako mladi (kot obiskovalci) gledajo na dogodke, ki se jih udeležujejo 

(dogodki, ki jih ne organizira MC Velenje) in ugotovili, da veliko mladih npr. ob udeležbi na 

koncertu kot obiskovalec nekaj pozornosti nameni tudi, z vidika obiskovalca", obstranskim 

stvarem (organizacijskim, logističnim, izvedbenim ...), te izkušnje pa nato delijo v lokalnem 

okolju, z namenom pomagati pri izboljšanju organizacije dogodkov. Seveda smo v letu 2020 

zaradi pandemije opazili veliko razlik. 

  

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 so vodje področij izvedli evalvacijo z vsemi svojimi sodelavci, 

skupne evalvacije zaradi pandemije v letu 2020 nismo izpeljali. Evalvacije zapišemo v poročila 

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

naših aktivnosti. Rezultat je viden v vsakoletnem prilagajanju izbire prizorišč, izpeljava 

projektov na aktualne teme, manjše konceptualne spremembe programa. Na programskem 

sestanku v začetku leta 2020 smo "dobili" novo oblikovalko celostne grafične podobe (mlada 

oblikovalka iz Velenja), ki ima proste roke pri ideji, pripravila je konceptne rešitve, ki smo jih 

uporabili za celostno grafično podobo festivala. www.kunigunda.si 

 

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 in žanrska 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, 

http://www.kunigunda.si/


pritegnemo k aktivnem udejstvovanju pri naših aktivnostih in se kasneje vpiše nazaj v šolo, se 

zaposli, si ustvari družino, si uredi življenje ... 

 

Na podlagi pogovorov v lokalnem okolju (predvsem v okviru našega projekta Indicamp) smo 

v preteklosti zaznali potrebo po počitniških dogodkih za otroke in mladino, saj jih med 

počitnicami veliko ostane v lokalnem okolju. Tako smo že v letih 2019 in 2020 izpeljali 

Počitniško varstvo z ustvarjalnimi in športnimi vsebinami, projekt smo nadgradili v smislu 

sodelovanja z MZPM Velenje in ga izvedli na dveh lokacijah (le 14 dni zaradi pandemije ob 

strogih ukrepih).  

 

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 so narejeni s strani mladih na mladim 

prilagojen (zabaven) način, ter objavljeni na naših spletnih straneh in družbenih omrežjih, smo 

poskušali več mladih pritegniti k kritičnem razmišljanju, nam pa bodo služili za nadaljnje delo 

v smislu boljšega poznavanja želja in potreb mladih. 

 

Ponosni smo, da vsako leto k nam prihajajo delegacije drugih mest (tudi iz drugih držav), ki si 

želijo ogledati delovanje in infrastrukturo Mladinskega centra Velenje kot dobre prakse. Obiske 

izkoristimo tudi kot samoevalvacijo in skušamo preko teh obiskov in predstavitev še dodatno 

iskati kvalitativne rezerve in programe izboljšati.  

 

 

Spodbujanje mladinskega dela 

 

Namen našega programa so kvalitetne vsebine za mlade na področjih našega delovanja z 

njihovo aktivno participacijo. Pri naših aktivnostih skušamo med mladimi spodbujati 

drugačnost, samosvojost, ob tem pa jim pomagati krepiti splošne vrednote (poštenost, resnost 

in zanesljivost pri delu, povezovalnost ...), njihovo samozavest, ter odkrivati in krepiti njihove 

kompetence za nadaljnje življenje. Poskušamo jih pritegniti k aktivnem delovanju pri našem 

programu in smo veseli, ko nam to na delu populacije mladih uspeva, saj vemo, da vseh ne 

moremo "aktivirati" in ostanejo pasivni udeleženci aktivnosti, ki jih poskušamo z njihovimi 

vrstniki pripraviti kar najbolj kvalitetno. 

  

Sledimo prepričanju, da sicer vsak (mlad) ima v sebi željo po aktivnem delovanju na nekem 

področju, ki ga pri mladih poskušamo osvetliti, z namenom, da bi "se vsak nekje našel" ... Mladi 

se tako v našem sistemu lahko poizkusijo pri različnih aktivnostih na različnih področjih, saj se 

marsikdo "še išče" in se nam zdi dobro, da enostavno preizkusi, kaj mu leži in tako lažje najde 

področje, kjer bo v prihodnosti deloval. 

 

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 oblikovanja 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, 

športnih in prostočasnih vsebin ... 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 samostojna 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). 

 

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 ESE 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).  

 

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, Špil, 

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

projektov (najbolj prepoznaven je Festival Nasedlega kita, festival Vratolom, delovanje Hiše 

bendov ...). 

 

 

Raziskave s področja mladine v lokalnem okolju 

 

Z metodo pogovora in intervjuja sprotno preverjamo smiselnost, doseg in učinkovitost našega 

programa (po aktivnostih, področjih). Ugotovitve upoštevamo pri nadaljnjem delu. 

 

V preteklih letih smo opravili obširno raziskavo na področju lokalne mladine (evalvacija 1. 

Strategije za mlade - Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MOV). Najobširnejšo 

raziskavo stanja in želja mladih smo opravili v prvi polovici leta 2020, ob zaključku 2. Strategije 

za mlade z namenom oblikovanja 3. Strategije. Tudi sami bomo pomagali pri prijavah 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 občasnimi 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 eMCe plac, katerega temeljito obnovo 

smo začeli konec leta 2020). 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 (program poskušamo ves čas nadgrajevati -npr. 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 se tudi zanimanja 

mladih spreminjajo, prihajajo novi aktivni udeleženci, ki se aktivno vključujejo. 

 

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, aktivna 

vključenost v Projekt CTN Prireditveni prostor in oder), 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. 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 letu 2020 programa učne pomoči za socialno 

izključene mlade zaradi finančnih nezmožnosti ni 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 povabil, 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. Prejeli pa smo informacije, da bo CSD Velenje program ponovno vzpostavil. 

Aktivnosti smo delno, v skladu z omejitvami, izvajali. 

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).  

V Mladinskem centru Velenje se trudimo, da so naši projekti mladim kar se da dostopni. 

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 ... Po naših izkušnjah 

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

(dajejo dogodku možnost, da jih prepriča v nadaljevanju) 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, s katerimi 

so povezani večji stroški (tehnika, varovanje, SAZAS ...), z namenom kritja dela stroškov 

prireditve, saj so stroški večje prireditve visoki in s tem zagotavljamo kontinuiteto programa.  

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 je v letu 2020 veljal tudi za 

dogodke drugih organizatorjev (soorganizacija). Tudi zaposleni kupimo abonma, ter s tem 

dodatno prispevamo k krepitvi mladinske alternativne scene v lokalnem okolju in dajemo zgled. 

Veljavnost bomo verjetno podaljšali (okrnjen program zaradi pandemije). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODMEVNOST PROGRAMA 

Medijska prisotnost Mladinskega centra Velenje 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM MLADINSKEGA CENTRA VELENJE PO VRSTI DOGODKA 

Vrsta dogodka Število dogodkov 

KONCERTI 27 

KLUBSKI VEČERI 28 

NEFORMALNO 

IZOBRAŽEVANJE 

65 

RAZSTAVE, 

PERFORMANCE 

15 

ZABAVA 18 

Skupaj 153 

 

 

 



PROGRAM MLADINSKEGA CENTRA VELENJE PO MESECIH 

Mesec Število dogodkov 

januar 26 

februar 29 

marec 12 

april 6 

maj 8 

junij 6 

julij 6 

avgust 17 

september 6 

oktober 16 

november 11 

december 10 

 

PROGRAM MLADINSKEGA CENTRA VELENJE V LETU 2020 (zbor vseh dogodkov) 

JANUAR 

DATUM DOGODEK 

3.1.2020 Klubski večer 

4.1.2020 Klubski večer 

6.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; POPOLDANSKO VARSTVO OSNOVNOŠOLSKIH 

OTROK 

7.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

8.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA in ŠPORTNI 

TURNIRJI 

9.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; "GREMO SE DRSAT" in DRUŽABNE IGRE 

10.1.2020 Mešalnica24: Alternative States 

11.1.2020 Turnir v ročnem nogometu 

13.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; POPOLDANSKO VARSTVO OSNOVNOŠOLSKIH 

OTROK 

14.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

15.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA in ŠPORTNI 

TURNIRJI 

16.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; "GREMO SE DRSAT" in DRUŽABNE IGRE 

17.1.2020 Odprtje razstave Ekspedicija ATLANTIDA 

18.1.2020 (Re)use: Ne kupuj, izdeluj: amuleti 



18.1.2020 ŠŠKoncert: Rivertone, Buržuazija 

19.1.2020 Tarok turnir 

20.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; POPOLDANSKO VARSTVO OSNOVNOŠOLSKIH 

OTROK 

21.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

22.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA in ŠPORTNI 

TURNIRJI 

23.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; "GREMO SE DRSAT" in DRUŽABNE IGRE 

24.1.2020 Pogovor: Utrip velenjske glasbe scene 

24.1.202 Predstavitve plošče Krvava Rosa 1982 – 2019 

27.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; POPOLDANSKO VARSTVO OSNOVNOŠOLSKIH 

OTROK 

28.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

29.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA in ŠPORTNI 

TURNIRJI 

30.1.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; "GREMO SE DRSAT" in DRUŽABNE IGRE 

 

FEBRUAR 

DATUM DOGODEK 

1.2.2020 Klubski večer: Cock Tale 

3.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

4.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; MALA BORILNICA, DRUŽABNE IGRE 

4.2.2020 KonS: Micro:bit - kreativne mreže 

5.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA, ŠPORTNI TURNIRJI 

6.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; "GREMO SE DRSAT" in DRUŽABNE IGRE 

7.2.2020 Klubski večer: Reggae 

8.2.2020 Panka nam manka: Sneaky Toy (IT), Cup Souls (IT), No Offence! 

10.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

11.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; MALA BORILNICA, DRUŽABNE IGRE 



12.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA, ŠPORTNI TURNIRJI 

13.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; "GREMO SE DRSAT" in DRUŽABNE IGRE 

14.2.2020 Klubski večer: Alter valentinovo 

15.2.2020 Mrigo & Ghet f. Tha Godz + Vazz, DJ Toljo // Predstavitev albuma 'ŠE' 

16.2.2020 Tarok turnir 

17.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

18.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; MALA BORILNICA, DRUŽABNE IGRE 

19.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA, ŠPORTNI TURNIRJI 

20.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; "GREMO SE DRSAT" in DRUŽABNE IGRE 

21.2.2020 Odprtje razstave Laure Ikić: »Kir treš« 

21. 2. 2020 PLAYS Pub Quiz 

22.2.2020 Pustovanje 

23.2.2020 Di(v)jaške počitnice: 23. - 27. 2. 2020 

24.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

25.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; MALA BORILNICA, DRUŽABNE IGRE 

26.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA, ŠPORTNI TURNIRJI 

27.2.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; "GREMO SE DRSAT" in DRUŽABNE IGRE 

28.2.2020 ŠŠK: Stand up večer 

29.2.2020 Dežurni Krivci, Molska Palca 

 

MAREC 

DATUM DOGODEK 

2.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

3.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; MALA BORILNICA, DRUŽABNE IGRE 

4.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA, ŠPORTNI 

TURNIRJI 

5.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; "GREMO SE DRSAT" in DRUŽABNE IGRE 

6.3.2020 MAMO ČEZ varno spolnost 

7.3.2020 PLAYS | Otvoritev 2. sezone organiziranega igranja 

7.3.2020 

Predstavitev knjige Sama si si kriva: Literarno – umetniško - glasbeni 

bazar 



9.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

10.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; MALA BORILNICA, DRUŽABNE IGRE 

11.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA, ŠPORTNI 

TURNIRJI 

12.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; "GREMO SE DRSAT" in DRUŽABNE IGRE 

12.3.2020 Pogovor: Več kot tujci 

ODPOVEDANO 

zaradi 

coronavirusa -> 

od tega dogodka 

vse do konca 

marca 2020 PLAYS Pub Quiz 

13.3.2020 Jam Session 

14.3.2020 (Re)use: Ne kupuj, izdeluj – makrame 

14.3.2020 Damir Avdić - Promocija albuma Radikalno Šik! 

15.3.2020 Tarok turnir 

16.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

17.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; MALA BORILNICA, DRUŽABNE IGRE 

18.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA, ŠPORTNI 

TURNIRJI 

19.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; GIBANJE NA PROSTEM, DRUŽABNE IGRE 

20.3.2020 Sikk.ru: 100TKA's B-day & album release party 

21.3.2020 Mešalnica24: Open Decks Night 

23.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

24.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; MALA BORILNICA, DRUŽABNE IGRE 

25.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA, ŠPORTNI 

TURNIRJI 

26.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; GIBANJE NA PROSTEM, DRUŽABNE IGRE 

27.3.2020 Odprtje razstave Bibi Erjavec: 2019 

28.3.2020 Turnir v ročnem nogometu 

30.3.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

31.3.2020 Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; MALA BORILNICA, DRUŽABNE IGRE 



APRIL 

DATUM DOGODEK 

17.4.2020 Neki kratkega z Mrigsom in Rekordmanom 

18.4.2020 Neki kratkega z MNOGOOK 

20.4.2020 Neki kratkega z MeetJah 

24.4.2020 Neki kratkega z DJ Wolke in Blaazny 

25.4.2020 Neki kratkega iz babičine screamnice s S0N667 

27.4.2020 Bralna razpravljalnica: Pogovor o romanu Prestreljene sanje 

 

MAJ 

DATUM DOGODEK 

1.5.2020 Neki kratkega s Cener 

2.5.2020 Neki kratkega s KAOZ 

15.5.2020 Odprtje razstave Ornele Alia: Of naked existence 

18.5.2020 Mnenje, ki šteje: kolumnist Bojan Pavšek 

21.5.2020 Neki kratkega s Pivski & Panter 

25.5.2020 Neki iz prve roke z Jankom in Joštom 

27.5.2020 Neki brez predsodkov z DrogArt 

29.5.2020 Neki kratkega z Mr. Van Punk 

 

JUNIJ 

DATUM DOGODEK 

5.6.2020 Pub Quiz I PLAYS #2 

15.6.2020 Poletni izziv na Koželj 

21.6.2020 Tarok turnir 

23.6.2020 Odprtje razstave Benedikta in Ornele: Learning about myself 

26.6.2020 Mešalnica24: Welcome Summer 

26.6.2020 Odprtje razstave Niki Saje: (UN)SEEN 

 

JULIJ 

DATUM DOGODEK 

3.7.2020 Pub Quiz I PLAYS #3 

4.7.2020 Klubski večer: Oldschool, newschool 

30.7.2020 Neki o glasbeni industriji na Letnem kinu 

31.7.2020 Neki mešanega na Letnem kinu: Mešalnica 24 

 

AVGUST 

DATUM DOGODEK 

1.8.2020 
Neki smešnega na Letnem kinu: Gašper Bergant, Dejan Ikovic – Bushi, Žan 

Papič 
10.8.2020 FMKK: Sosežigalnica 

21.8.2020 FMKK: Damir Avdić, Slamuraji 



22.8.2020 FMKK: #5 Titov skate session 

22.8.2020 FMKK: Vasko & The Uncles from the dark, Alina 

23.8.2020 FMKK: Filmski večer: Korporacija/Corporation 

24.8.2020 FMKK: Odprtje razstave: zelena točka v Velenju 

24.8.2020 FMKK: Alicia Edelweiss /AT/ 

25.8.2020 FMKK: Kons delavnica: DI(Y)STORZOR 

25.8.2020 FMKK: Tatovi podob predstavljajo: Življenje po smrti HPD-ja 

26.8.2020 FMKK: (Re)use: Zeliščnica 

27.8.2020 FMKK: Okrogla miza: nov prireditveni oder in prostor ob jezeru 

27.8.2020 FMKK: Kons delavnica: Sintetizator 

28.8.2020 FMKK: Pro Test, State of fiction 

28.8.2020 FMKK: Odprtje: Varuh krajine, naravna skulptura 

29.8.2020 FMKK: Fanfara station/IT/ZDA/TN, Harmelogic 

31.8.2020 zaključek poletnega izziva na Koželj 

 

SEPTEMBER 

DATUM DOGODEK 

4.9.2020 LakeFest “Special Edition”: TABU 

5.9.2020 Universe presents: Theater-19 

12.9.2020 Vratolom OA 20 (Buttcrack edition) 

17.9.2020 Bralna razpravljalnica in (Re)use knjižna kazala 

20.9.2020 Finale tarok lige 

25.9.2020 Odprtje razstave Nike Horvat: Metamorfoza 

 

OKTOBER 

DATUM DOGODEK 

5.10.2020 Jesenski izziv v hribih 

7.10.2020 Dan vaše in naše mladosti 

9.10.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA in INTERAKTIVNE 

IGRE 

10.20.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 

ŠPORTNE IGRE 

11.20.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,; AKTIVNOSTI NA 

PROSTEM 

12.10.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH, IGRANJE 

DRUŽABNIH IGER 

16.10.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA in INTERAKTIVNE 

IGRE 

17.10.2020 konS: Arduinovanje - osnove // delavnica 



18.10.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,; AKTIVNOSTI NA 

PROSTEM 

19.10.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH, IGRANJE 

DRUŽABNIH IGER 

21.10.2020 Odprtje razstave Leli Aronije 

23.10.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA in INTERAKTIVNE 

IGRE 

24.10.2020 konS: SonoDIY // delavnica  

25.10.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,; AKTIVNOSTI NA 

PROSTEM 

26.10.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; TURNIRJI V ŠPORTNIH IGRAH, IGRANJE 

DRUŽABNIH IGER 

29.10.2020 

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH 

DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA in INTERAKTIVNE 

IGRE 

 

NOVEMBER 

DATUM DOGODEK 

3.11.2020 Neki kratkega za boljše počutje  

5.11.2020 Zoom kava 

6.11.2020 Neki fajnega s Tonske (COGO) 

7.11.2020 Filmski večer: Ogled filma Velenjska mladina skozi čas 

10.11.2020 Neki kratkega s policistom 

13.11.2020 Neki norga z Ivčem 

19.11.2020 Zoom kava 

21.11.2020 Neki Dancing Bear 

24.11.2020 Neki kratkega s Tadi Tadijo 

27.11.2020 Neki kozmičnega z Groove Bear 

28.11.2020 PLAYS Pub Quiz 

 

DECEMBER 

DATUM DOGODEK 

4.12.2020 Noise Arson 

8.12.2020 Bralna razpravljalnica: Branko Žličar - Prazni prostori 

10.12.2020 Osnove poslovnega bontona 

11.12.2020 Neki pretkanega s Slickom 

12.12.2020 Mamo čez cepljenje 

15.12.2020 (Re)use: Praznični svečniki 

17.12.2020 Izolacija: velik izziv, še večja priložnost 

18.12.2020 Neki kratkega: pogovor s KAOZ 

31.12.2020 Zaključek jesenskega izziva v hribih 



31.12.2020 Silvestrave: Brlee in Helius 

   

SEMINARSKI PROSTORI 2020 

JANUAR NAROČNIK ZADEVA ŠT. OSEB 

23. – 26. ŽUPNIJA VELENJE Nikodemovi večeri 100 oseb 

27. – 30.1. MOVIT Izobraževanje 30 oseb 

FEBRUAR    

3., 10., 17. HRVAŠKO KULTURNO 

DRUŠTVO 

Intenzivne plesne 

vaje 

30 oseb 

6. DELAVNICE ZA 

STRATEGIJO 

Delavnice 20 oseb 

22. UDARNIK Delovni sestanek 20 oseb 

26. ZRC – SAZU EU 

PROJEKT 

Izobraževanje 50 oseb 

29. – 1.3. FILANTROPIJA Seminar 30 oseb 

MAREC    

2. HRVAŠKO KULTURNO 

DRUŠTVO 

Plesne vaje 30 oseb 

6., 7., 13. STRATEGIJA  20 oseb 

27. RJZ OBČNI ZBOR Sestanek 30 oseb 

MAJ    

12., 20. UDARNIK Delovni sestanek 20 oseb 

22.- 24. MSV  Od ljudi za ljudi 20 oseb 

JULIJ    

6., 7. FILANTROPIJA Izobraževanje 50 oseb 

7. TOMANIČ Predavanje 10 oseb 

24. – 26.  GROŠ ŠTUDENTSKI 

KLUB 

Izobraževanje 30 oseb 

AVGUST    

1., 4. ŠŠK Plays 30 oseb 

3. – 7. MCV Varstvo otrok 20 oseb 

10. – 14. MCV Varstvo otrok 20 oseb 

19. PUM  20 oseb 

SEPTEMBER    

7.  PUM  20 oseb 

9. MDGN Občni zbor 40 oseb 

26. ŠŠK Plays 30 oseb 

OKTOBER    

2. RJZ Sestanek 60 oseb 

7.  ŠTU-DIJ Sestanek 30 oseb 

12. VARSTVO PODATKOV Izobraževanje 20 oseb 

14. MDGN  10 oseb 

16. VARSTVO PRI DELU Izobraževanje 20 oseb 

NOVEMBER Rdeča cona DVO Velenje Epidemija  

DECEMBER Rdeča cona DVO Velenje Epidemija  

V razpredelnici ni zajet obisk udeležencev MOJ KLUB in SMO MC Velenje 

 



ŠTUDENTSKO DIJAŠKI DOM 

Na lokaciji Efenkova 61a, MC Velenje izvaja tudi dejavnost študentskega doma. Upravljamo s 

celotnim objektom. Vladni ukrepi zapiranja študentskih in dijaških domov, so močno vplivali 

na poslovanje MC Velenje. Nam pa je uspelo ob novem študijskem letu ponovno napolniti vse 

razpoložljive kapacitete, v danem trenutku pa ne vemo koliko izmed vpisanih študentov se bo 

še vrnilo v dom. Za čas, ko je ŠTU-DIJ dom zaprt, pa ne izdajamo računov za najem sob 

oziroma postelj.V obeh valovih epidemije je v domu ostalo približno 20 tujih študentov.  

V študentskem domu v letu 2020 je bilo 68 študentov. 

Med domačimi študenti prevladujejo študenti iz prekmurja, koroške, gorenjske. 

Dijakov je bilo 33, od tega največ iz Bosne in Hercegovine in Srbije. 

MLADINSKI HOTEL 

Zasedenost na leti ravni je bila malo manj kot 6% kar je glede na lansko leto, ko smo presegli 

22% zasedenost hud udarec. Skupno število nočitev v letu 2020 je bilo 1168. Glede na 

razmere s pandemijo, so bile vse rezervacije skupin (kljub zelo dobrim obetom v začetku leta) 

in posameznikov odpovedane, aprila in decembra nismo sprejeli niti enega gosta. Razmerje 

gostov po državah se je spremenilo v prid domačemu gostu, ki so koristili turistične bone. 

 

 

 

Statistika po državah (prvih 5 držav) glede na število nočitev: 

Država Število nočitev 

Slovenija 601 

Srbija 136 

Bosna in Hercegovina  136 

Makedonija 42 

Nemčija 39 

 

Skupine v letu 2020: gosti Šoštanjskega Karnevala, izobraževanje Movit, udeleženci Jazz 

Klinike, Slovenska Filantropija, kolesarska skupina. 

*** 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 ŠTU-DIJ DOMU). 

Število nočitev – od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020: 

mesec Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul Avg  Sep  Okt  Nov  Dec  SKUPAJ 



domači 60 89 21 0 18 11 124 98 133 41 6 0 601 

tuji 121 162 20 0 0 20 11 48 153 32 0 0 567 

skupaj 181 251 41 0 18 31 135 146 286 73 6 0 1168 

 

KRATKO POROČILO MHV 2020 

Uspešno doseganje delovnega plana, ki je bil predviden v letu 2020: znova smo zvišali oceno 

priznanja Guest Rewiev Award za leto 2021 spletnega rezervacijskega sistema booking.com na 

9.3. 

Uspešno realiziranje investicijskega plana za leto 2020: dokup posteljnega perila (prevleke za 

posteljnino in rjuhe), zaradi nastalih razmer epidemije, smo šele konec leta pričeli z beljenjem 

in sanacijo zidov ter stropov recepcije, sklopa A in seminarskih prostorov. Prav tako zaradi 

epidemije nismo izvedli ureditev terase z ozelenitvijo. 

 

 

MC KULTURNO - UMETNIŠKA VLOGA 

 

Mladinski center Velenje je tudi v letu 2020 aktivno izvajal letne kulturne dejavnosti, predvsem 

v klubu eMCe plac.  

 

V letu 2020 je področje kulturno umetniških aktivnosti doživelo nekaj največ sprememb. V 

prvih dveh mesecih in pol, smo kot vsa leta prej, pričeli z rednim izvajanjem koncertov, 

razstav...., z prvim zaprtjem lokalov, pa smo zelo hitro pričeli z izvajanjem aktivnosti, ki so 

namenjene mladim in izhajajo s področja kulture preselili na splet. Že v marcu 2020, smo pričeli 

z projektom Nekaj kratkega, ki je vključeval video prenose pogovorov, DJ-jev, koncertov... 

Video prenose v živo ali pa po prej posnetih aktivnosti, smo predvajali iz infrastrukture, ki je v 

upravljanju MC Velenje (eMCe plac, KRMC). Zavedamo se, da mladim takšni video prenosi 

ne morajo nadomestiti kulturnega udejstvovanja v živo, so pa v danih razmerah nek obliž na 

rano.  

 

Letne kulturne dejavnosti so v letu 2020 obsegale več kot 25 koncertov raznolikih žanrov, tako 

lokalnih, kot tudi nacionalnih in mednarodnih glasbenih izvajalcev v samostojni organizaciji, 

prav tako pa tudi več kot 20 koncertov v soorganizacij s preostalimi lokalnimi mladinskimi 

organizacijami in organizacijami za mlade (nekaj od tega zaradi epidemije izvedenih preko 

spletnega prenosa v živo). Mladinski center Velenje je tako tudi v letu 2020 kontinuirano skrbel 

za lokalno prepoznavnost predvsem alternativne glasbe širšega žanrskega in subžanrskega 

spektra. S tem je dajal priložnost glasbenim ustvarjalcem, da predstavijo svoje delo širši 

množici, prav tako pa, kot eden izmed redkih lokalnih organizatorjev bolj alternativno kulturnih 

vsebin, možnost občinstvu, da se seznanijo s širšim spektrom sodobno glasbenih vsebin. S tem 

je mlade navdušil tudi za nadaljnje samostojno raziskovanje glasbenega polja. Poleg tega je 

organiziral tudi 9 razstav mladih umetnikov, prav tako v raznolikih tehnikah likovnega 

izražanja. Tudi letos je izkoristil galerijski prostor, ki je del kluba, kjer mladi preživljajo svoj 

čas, za namen popularizacije likovnega ustvarjana. Z raznolikimi razstavami je mlade ponovno 

navduševal nad likovnim izražanjem, mladim umetnikom pa nudil možnosti tudi prvih 

samostojnih ali skupinskih razstav. S tem je zapolnjeval vrzel, ki jih ustvarjajo večje galerije, 



kjer mladi umetniki brez predhodnih referenc sicer ne morejo gostovati. V letu 2020 smo 

nadaljevali tudi s projektom oziroma serijo delavnic za mlade (Re)use: Ne kupuj, izdeluj! Prav 

tako se je pod okriljem Mladinskega centra Velenje v letu 2020 odvilo okoli 30 predvsem 

glasbenih tematskih klubskih večerov. V Mladinskem centru Velenje smo v letu 2020 

organizirali tudi pogovorne večere in okrogle mize na aktualne tematike, ki zadevajo tako za 

mladino, kot tudi za druge generacije aktualne teme.  

V letu 2020 smo v Mladinskem centru Velenje organizirali že 23. festival mladih kultur 

Kunigunda. Devet dnevni festival mlade kulture, ki pokriva tako glasbene, kot tudi likovne, 

intermedijske, uprizoritvene umetnosti ter urbano-športne aktivnosti.  

Poleg organizacije kulturnih dogodkov se je Mladinski center Velenje v letu 2020 ponovno 

posvečal tudi predajanju neformalnega znanja in kompetenc tako mladim, ki z organizacijo 

sodelujejo, kot tudi ostalim mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade v lokalnem 

okolju. Prenos znanja je v letu 2020 potekal tako v smislu organizacije dogodkov, kot tudi 

tehnični izvedbi posameznih dogodkov.  

 

 

RAZVEDRILNA DEJAVNOST 

Klubske večere smo organizirali v sklopu aktivnosti za mlade, skupaj z drugimi mladinskimi 

organizacijami v Velenju (ŠŠK, MSV, kulturna in subkulturna društva, ...), dokler se je v letu 

2020 to lahko izvajalo. Z zaprtjem lokalov v mesecu marcu, se nočni klubi (kot je registriran 

klub eMCe plac) v letu 2020, niso več odprli. Zaradi zavedanja pomembnosti socialnih stikov 

med mladimi, smo tudi področje razvedrilne dejavnosti v najboljši meri poskušali prestaviti na 

splet. Poleg že omenjenega projekta Nekaj kratkega, bi tukaj izpostavili še aplikacijo 

dicord.com, ki omogoča neposredno druženje oseb, v virtualnem prostoru kluba eMCe plac. 

V vmesnem času med razglasitvijo epidemij, smo uspeli izvesti v sodelovanju z iniciativo Plays 

(navezava z ŠŠK) dva večera namenjena igranju namiznih iger. Plays večera sta se izvedla v 

seminarskih prostorih MC Velenje na Efenkovi 61a. Odziv s strani mladih je zelo dober in 

projekt prerašča začetne ambicije ter prerašča v gibanje.  

Skupaj z Zavodom eMCe plac smo za namen večje rekreacije mladih v času lockdowna in 

zaprtja javnega življenja nasploh, pripravili projekt eMCe plac poletni in zimski izziv. Gre za 

spodbujanje mladih, da izkoristijo čas, ki ga imajo in se podajo na bližnje ali daljne hribe. 

Osnovna spodbuda pa je da se podajo na bližnji hrib Koželj. 

 

KUNIGUNDA, REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER 

V Kunigundi – regionalnem multimedijskem centru (v nadaljevanju KRMC) opravljamo 

dejavnost oblikovanja, avdio studio in video produkcije. Storitev se primarno opravlja za 

potrebe delovanja MC Velenje, mladinskih organizacij, organizacij za mlade, kulturnih 

organizacij in trga. 

 

Delo v programski enoti KRMC je močno zaznamovala epidemija Covida 19. V prvem valu, 

med marcem 2020 in majem 2020 smo v KRMC aktivno sodelovali pri projektu 'Neki kratkega', 

kjer smo za projekt izvajali prenose dogodkov v živo ali pa le te posneli, zmontirali in nato 

objavili na splet. Enako je bilo pri drugem valu epidemije. Za projekt smo tako opravili 

naslednje prenose dogodkov iz KRMC v živo: 17.4.2020 DJ Mrigo in Jure Reherman, 

18.4.2020 DJ Matic Mravljak, 20.4.2020 DJ Mitja Švener, 24.4.2020 več DJ-jev članov društva 



Universe, 25.4.2020 DJ Matej Voglar, 1.5.2020 koncert iz eMCe placa skupina Cener, 2.5.2020 

koncert iz eMCe placa skupina Kaoz, 21.5.2020 koncert iz eMCe placa Pivski in Panter, 

13.11.2020 Ivč (Ivan Ivč Razbornik), 21.11.2020 Voglar in Cestnik, 11.12.2020 Slick (Tomaž 

Dornik). Prav tako smo za opravili še prenose dogodkov v živo za ostale projekte in sicer: 

27.4.2020 pogovor in predstavitev knjige Prestreljene sanje Vlado Vrbič iz KRMC, 18.5.2020 

pogovor in predstavitev knjige 62.469 besed o Šaleški dolini po dolgem in počez – Bojan 

Pavšek iz eMCe placa, 25.5.2020 pogovor na dan mladosti z Jankom Urbancem in Joštom 

Kodričem iz eMCe placa, 27.5.2020 pogovor z DrogArt-om (neki brez predsodkov) iz eMCe 

placa. Tako smo skupaj v letu 2020 opravili 15 prenosov dogodkov v živo. 

 

Posneli, zmontirali in objavili pa smo naslednje dogodke: 24.1.2020 koncert skupine Krvava 

rosa (5 video spotov), 30.1.2020 plesna produkcija plesni studio N, Svet čudes, 11.3.2020 

priložnosti za mlade in velenjska mladinska zakonodaja (2 filmčka za potrebe priprave 3. 

mladinske strategije) 27.5.2020 Vrnimo življenje v Vele'je za MOV, 9.6.2020 predstavitev 

projekta telefon za mlade v stiski z Brigito Šinigoj,  12.6.2020 promo filmček za projekt eMCe 

izziv, 3.11.2020 pogovor z Brigito Šinigoj iz eMCe placa, 10.11.2020 pogovor s policistom iz 

eMCe placa, 24.11.2020 pogovor s Tadi Tadija iz eMCe placa, 8.12.2020 pogovor in 

predstavitev knjige prazni prostori Branko Žličar iz eMCe placa in 16.12.2020 pogovor s 

skupine Kaoz iz eMCe placa.  Tako smo posneli in zmontirali 16 spotov ali filmčkov, izvzeti 

so filmčki za potrebe festivala mladih kultur Kunigunda. 

 

Oblikovanje je potekalo kontinuirano skozi vse leto za potrebe projektov MC Velenje in ostalih 

mladinskih organizacij. Tako smo oblikovali naslednje celostne grafične podobe in vse 

potreben tiskovine za 3. mladinsko strategijo, eMCe izziv, Naj prostovoljec MOV za leto 2020, 

film Walk up and Dream. Veliko oblikovanja je bilo namenjeno ukrepom ob zajezitvi širjenja 

Corona virusa, kjer smo na drugačen način opozarjali obiskovalce na ukrepe.  

 

Za potrebe Festivala mladih kultur Kunigunda smo v KRMC nudili vso tehnično podporo pri 

izvedbi projekta. Tako smo za potrebe festivala oblikovala razstava na temo sosežiga, ki je bila 

postavljena v Galeriji podhod pri Pošti Velenje. Tiskali smo vse tiskovine (plakati, zloženke, 

akreditacije, ceniki, navodila, NIJZ ukrepi …) ki so večinoma bili predhodno že oblikovane. 

Opravili več snemanj in montaž video vsebin iz dogodkov. Omogočili projekcije na festivalu 

in podobno.   

KRMC je prostor združevanja dijakov in študentov v dopoldanskem času. Pri nas se dijaki in 

študenti družijo, opravljajo šolske naloge ipd. V letu 2020 smo velik poudarek namenili 

zagotavljanju ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. V popoldanskem času pa 

smo prostore namenili izvajanju različnih delavnic in sestankov. V KRMC smo gostili 7 

delavnic društva Universe, 3 sestanek ŠŠK-ja in 2 sestanka KUD Kurent 2000. V sklopu 

projekta KONS so v KRMC potekale vse delavnice, ki smo jih v Velenju pripravili.  

 

Za potrebe mladinskih organizacij in kulturnih organizacij smo kontinuirano skozi vse leto 

ponujali vse storitve KRMC. Opravili smo več oblikovanja in tiskanja promocijskega gradiva 

za dogodke mladinskih društev. Za potrebe Muzeja Velenje, Festivala Velenje, MOV, 

Turističnega društva Šalek, Saša inkubator, Invel, ŠŠK, eMCe plac, RLG, Aikido Bushin klub, 

MC Šmartno ob Paki, Stane Špegel, Darjan Jeličič, smo večkrat posodili našo opremo za 

izvedbo njihovega programa. Tako smo z našo opremo sodelovali na najrazličnejših dogodkih 

od otvoritve muzejskega parka, seja sveta MOV, predstavitvi ravnanja s kulturno dediščino 

gradu Šalek,… 

 

Za potrebe zagotavljanja računalniške opreme izvajanja šole na daljavo, ki jo je izvajal MZPM 

smo v KRMC na razpolago ponudili vso našo zastarelo računalniško opremo.  



 

V letu 2020 smo v Kunigundi na opravljanje praktične pouka sprejeli študenta informatike 

Domna Oštirja, ki je aktivno sodeloval pri tehnični izvedbi delavnic za potrebe priprave 3. 

lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MOV, Mladi za Vele'je spet premikamo meje. 

Prav tako je praktično pouk opravljal Tim Preininger, ki je delal na področju video produkcije. 

Tim je dijak Šolskega centra Celje, smer Medijski tehnik. 

 

V letu 2020 smo zaključili koprodukcijo filma Wake up and dream. Za potrebe filma smo v 

celoti posneli glasovne podlage, glasbo in izvedli celotno video montažo. Prav tako smo za film 

izdelali celostno grafično podobo za potrebe filma. Film je bil premierno prikazan v Kinu 

Velenje 3.10.2020.  

 

KRMC je aktivno sodeloval pri natečaju Naj prostovoljec MOV za leto 2019. Pripravili smo 

tiskovine (plakete in priznanja), animacijo slik kandidatov in pripravili podelitev, ki je tokrat 

potekala v Letnem kinu ob Škalskem jezeru, 2.7.2020. 

 

Avdio studio je bil večji del leta namenjen kot studio projekta Neki kratkega. Veliko studijskega 

snemanja bilo namenjenega glasbeni opremi in snemanju glasovnih podlag filma Walk up and 

dream. Kljub vsem delu pa smo v letu 2020 zaključili dva glasbena projekta in sicer album 

skupine Snøgg z naslovom "Ritual of the Sun" in šest demo posnetkov skupine Kaoz. Za 

potrebe objave videospotov Krvava rosa na youtube se je v avdio studiu opravila še montaža 

zvoka iz koncerta. 

 

Največja pridobitev leta 2020 nakup nove digitalne video mešalne mize Blackmagic ATEM 

Mini PRO in SEETEC ATEM156 Monitor ki omogoča prenos dogodkov v živo na višjem 

nivoju. 

 

Priprava 3. lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MOV 

 

MC Velenje je v sodelovanju z Mladinskim svetom Velenje in ostalimi mladinskimi 

organizacijami prevzel ključno vlogo pri pripravi strateškega dokumenta. Za potrebe delavnic 

sta bila posneta 2 filma v katerih smo mladim predstavili velenjsko mladinsko zakonodajo in 

priložnosti za mlade. S filmi smo želeli mladim predstaviti kaj v Velenju že imamo. Zaradi 

aktivne participacije mladih smo izvedbo delavnic nadgradili s pomočjo mobilne aplikacije. 

Tako so mladi s pomočjo mobilnih telefonov aktivno sodelovali pri poteku delavnic.  

V sklopu priprave strateškega dokumenta smo snovalci načrtovali pet delavnic z različnimi 

skupinami mladih:  srednješolska mladina, osnovnošolska mladina, organizirana mladina, 

neorganizirana mladina in mladi s posebnimi potrebami.   

Zaradi razglasitve prvega vala epidemije COVID-19 smo uspeli izvesti le tri delavnice, in sicer 

s srednješolsko mladino, neorganizirano mladino in organizirano mladino, ki smo jo izvedli na 

daljavo z uporabo spletne aplikacije Zoom.  

Srednješolsko mladino in neorganizirano mladino smo povabili v seminarske prostore v MC 

Velenje, kjer smo se srečali v živo. Delavnico z organizirano mladino smo izvedli na daljavo 

in iz prostorov Kunigunde – regionalnega multimedijskega centra.    

Za kvalitetno  izvedbo delavnic smo k sodelovanju v vlogi mentorjev povabili mlade, za katere 

menimo, da so aktivni, komunikativni, odgovorni, srčni in spoštovanja vredni ljudje in so zato 

primerni za izvedbo tovrstnih delavnic. V nabor smo jih uvrstili 14. Vsi, ki smo jih kontaktirali, 

so bili pripravljeni sodelovati pri izvedbi delavnic. Sledilo je mentorsko usposabljanje. 

Delavnice z osnovnošolsko mladino in mladimi s posebnimi potrebami nismo uspeli izpeljati. 

Smo pa s strani mladih s posebnimi potrebami prejeli konkretne predloge, ki smo jih smiselno 

umestili med ukrepe in cilje.  



Tretjo lokalno mladinsko strategijo je zastavilo 70 predstavnikov generacije. Mladi so izluščili 

116 ciljev, ki bodo podlaga za pripravo vsakoletnih razpisov za sledenje ciljev lokalnega 

programa razvoja delovanja mladih v MO Velenje, in lokalnim odločevalcem predlagali 72 

ukrepov, s katerimi lahko izboljšajo kakovost življenja mladih in drugih generacij v MO 

Velenje.  

Za izvedba novega javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki sledijo ciljem mladinske 

strategije je MOV v proračunu za leto 2021 namenila sofinanciranje v višini 55.000 € za vsako 

leto (od leta 2021 do vključno leta 2025).  V strategiji je predlagano, da se sredstva razpišejo v 

4 sklopih in sicer: 

 SKLOP A: od skupne vrednosti javnega razpisa je 20.000 € namenjenih za projekte v 

razpisnem sklopu A, ki jih bo MO Velenje sofinancirala v višini 4.000 €, kar znese 5 

projektov letno,  

 SKLOP B: od skupne vrednosti javnega razpisa je 16.000 € namenjenih za projekte v 

razpisnem sklopu B, ki jih bo MO Velenje sofinancirala v višini 2.000 €, kar znese 8 

projektov letno,   

 SKLOP C: od skupne vrednosti javnega razpisa je 17.000 € namenjenih za projekte v 

razpisnem sklopu C, ki jih bo MO Velenje sofinancirala v višini 1.000 €, kar znese 17 

projektov letno, 

 SKLOP D: od skupne vrednosti javnega razpisa je 2.000 € namenjenih za projekte v 

razpisnem sklopu D, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 500 €, kar 

znese 4 projekte letno.  

Vsako leto naj se za sledenje ciljem iz lokalnega programa razvoja delovanja mladih (med leti 

2021 in 2025) nameni najmanj 55.000 € in tako vsako leto sofinancira 34 projektov. Torej 170 

projektov v obdobju, na katerega se lokalni program nanaša.  

Kadar razpisana sredstva iz posameznega sklopa ne bodo razdeljena zaradi pomanjkanja 

posameznih projektov, se jih lahko prenese v drug sklop za sofinanciranje drugih projektov.   

3. lokalni program razvoja delovanja mladih v MOV je sprejel Svet MOV na svoji seji dne, 

22.12.2020. 

 

Neki kratkega 

 

Zaradi epidemije smo se zaposleni v MC odločili izvajati dogodke v živo preko svetovnega 

spleta. Izpeljali smo več koncertnih ciklov, pogovore, razstave, art delavnice in podobne 

programske aktivnosti smo v letu 2020 skoraj v celoti preselili na splet. Skupaj z mladinskim 

kulturnim klubom eMCe plac, Šaleškim študentskim klubom, društvi in posamezniki smo 

načrtovali in izvedli 21. Na spletnih dogodkih so tako sodelovali zaposleni in študenti, ekipo pa 

so sestavljali tonski mojstri, lučni tehniki, snemalci, montažerji in promotorji na družbenih 

omrežjih. Na ta način smo mladim zagotovili vsaj nekaj študentskega dela. 

V času sproščanja ukrepov smo del programa Neki kratkega izvedli tudi v Letnem kinu ob 

Škalskem jezeru. Izpeljali smo vikend dogodkov, ki je bil neke vrst NIJZ test za festival mladih 

kultur Kunigunda. Tako smo v četrtek, 30.7.2020, gostili okroglo mizo z naslovom Neki o 

glasbeni industriji, kjer je tekla beseda o stanju v času Corone kjer smo gostili priznane 

ustvarjalce na področju glasbe in glasbene industrije (Črt Birsa, Mitja Grom, David Slatinek in 

Gašper Jazbec). V petek, 31.7.2020, je sledila mešalnica z naslovom Neki mešanega z 

mešalnico 24. V soboto, 1.8.2020, pa so Letni kino nasmejali Gašper Brergant, Bushi in Žan 

Papič. Dogodke smo poimenovali Neki smešnega na Letnem kinu. Vsi dogodki so bili 

prijavljeni tudi na NIJZ in za vse dogodke smo prejeli pozitivno mnenje. Pripravljeni so bili v 

smeri vseh priporočil NIJZ za preprečevanje širjenje Covid 19.  

To je potrdila tudi prisotna inšpektorska služba.  V drugem valu epidemije smo aktivnosti 

ponovno usmerili na splet. Tako se kontinuirano izvajajo prenosi koncertov, pogovor, delavnic 

ipd. 



 

DNEVNI CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE – MOJ KLUB 

V Mladinskem centru Velenje, deluje tudi dnevni center za osebe s težavami v duševnem 

zdravju, Moj klub. 

Ponujamo varen, zaupen prostor, kjer lahko obiskovalci z nekom spijejo kavo, se pogovorijo, 

spoznajo nove ljudi in na ta način razširijo svojo socialno mrežo. Prostor, kjer se lahko odprejo, 

spregovorijo tudi o svojih težavah brez, da bi jih kdo obsojal ali označil. Posledično se na ta 

način izboljša počutje in duševna stiska ni tako velika ali pa se posameznik z njo lažje spoprime 

in jo premaga. Ob tem se poveča občutek lastne vrednosti, koristnosti in veljave. Če posameznik 

sam ne zmore, smo v podporo pri vključevanju v okolje in spremljevalci pri vzpostavitvi stika 

z institucijami kot so center za Socialno delo, zdravstvene službe, itn. Moj klub trenutno 

obiskuje starostno mešana skupina od 27 do 65 leta. Srečujejo se ljudje s podobnimi težavami, 

zato so si lahko v oporo in pomoč. Vključitev v dnevni center je prostovoljna in se opravi na 

željo posameznika. Do konca leta 2020 je center obiskalo 25 oseb, redno pa se je dnevno 

vključilo približno osem različnih oseb.  

Poleg pogovornih uric odigramo tudi kakšno družabno in športno igro. Praznujemo rojstne 

dneve in večje praznike. Radi se odpravimo na sprehode, še rajši na izlete, kar pa zopet v 

prejšnjem letu zaradi epidemije ni bilo izvedljivo. 

Pri svojem delu se povezujemo s centrom za Socialno delo, Zdravstvenim domom, še posebej 

dobro pa sodelujemo z društvom Šent Velenje. Skupaj organiziramo okrogle mize, predavanja, 

piknike in izlete. Redno, na vsakih 14 dni imamo tudi skupino za samopomoč. Tudi v letošnjem 

letu smo skupaj obeležili svetovni dan duševnega zdravja na temo« Duševno zdravje za vse«. 

Skupaj smo se odpravili na pohod okoli Škalskega jezera in na ta način poskrbeli za gibanje na 

svežem zraku in tako investirali v svoje duševno zdravje.  

Pri nas so dobrodošli vsi, ki potrebujejo podporo pri reševanju svoje duševne stiske in njihovi 

svojci. 

 

SREDIŠČE MLADIH IN OTROK MC VELENJE 

 

Središče mladih in otrok, Mladinski center Velenje je namenjeno otrokom, mladostnikom in 

njihovim staršem, ki si želijo kvalitetno in kreativno preživeti svoj prosti čas. Otrokom in 

mladostnikom nudimo prostor za druženje, kjer se počutijo varne in sprejete. Spremljamo jih 

v procesu odraščanja in jim pomagamo pri reševanju dnevnih težav.  

 Leto 2020 je bilo seveda tudi za nas precej drugačno leto. V mesecih, ko smo lahko imeli 

Središče mladih in otrok odprto, smo pri delu z otroci in mladostniki ves čas upoštevali ukrepe 

za preprečevanje širjenja virusa.  Kot vsako leto smo tudi tokrat otrokom nudili pomoč in 

podporo. Pri nas so lahko naredili domačo nalogo in dobili pomoč pri učenju. V letu 2020 so 

Prostovoljci Udarnik MCV izvedli skupaj 108 ur učne pomoči. 

Odprti smo bili  od ponedeljka do četrtka od 13.00  do 20.00 ure. Dnevno je bilo v naš program 

vključenih med 20 in 30 otrok. Najprej se vključijo otroci v starosti  od 6 do 15 let. V tem času 

smo izvajali program učne pomoči in program prostočasnih dejavnosti. V popoldanskem času 

po 17.00 uri, pa so  se v naše aktivnosti dnevno vključevali tudi mladostniki v starosti nad 15 

let, predvsem za druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Za preteklo leto beležimo okoli 

50 različnih uporabnikov, od tega 20 uporabnikov aktivnosti obiskuje redno (najmanj 3 krat 

tedensko). Skozi leto smo sodelovali s strokovnimi delavci Osnovnih šol in jih informirali o 



dogajanju pri nas. Prav tako sodelujemo glede otrok, ki so napoteni k nam iz njihove strani. V 

preteklem letu smo osnovnim šolam ponudili še dodatno pomoč pri učenju otrok, saj je za 

marsikaterega otroka povzročilo zaprtje šole, še večjo osebno in učno stisko prav tako so 

morali pridobiti ali popraviti kakšno oceno.  

Skozi vse leto oz. v mesecih, ko smo lahko imeli center odprt, smo skrbeli za pestro in družabno 

dogajanje. Največji poudarek smo tudi tokrat namenili neformalnem učenju v obliki delavnic 

(športno rekreativne, interaktivne, ustvarjalne, kuharske, itn.). Pri izvajanju programa nam 

pomagajo tudi posamezniki in društva iz lokalnega okolja, kar pa je bilo v preteklem letu, 

zaradi epidemije močno okrnjeno.   

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

prostovoljce  Evropske solidarnostne enote (2 prostovoljki iz Albanije in Gruzije) s katerimi 

so se mladi lahko spoznali in družili, ter v praksi izboljšali svoje znanje tujih jezikov ter 

spoznali različne kulture. Prav tako tako sta prispevali k pestrosti programa in za otroke redno 

pripravljali ter izvajali različne delavnice in jih učili angleščino skozi ustvarjanje in igro. 

 

 

 

 Poletni počitniški program v SREDIŠČU MLADIH IN OTROK 

 

V mesecu juliju vključimo otroke v pet dnevni indijanski tabor in preživimo dneve v naravi, 

kar pa v prejšnjem letu žal ni bilo mogoče izvesti. V avgustu pa smo lahko zopet organizirali in 

izpeljali počitniško varstvo šoloobveznih otrok (od 1. do 5. razreda). 

Program celodnevnega počitniškega varstva smo skupaj pripravili in izvedli Medobčinska 

zveza prijateljev mladine (MZPM) Velenje, Športna zveza Velenje in Mladinski center Velenje. 

Otrokom smo popestrili dneve s športnimi in družabnimi aktivnostmi (namizni tenis, biljard, 

ročni nogomet) ter igranjem družabnih iger. Odpravili smo se na sprehode v naravo, gozd, 

obiskali gradove, jezero, otroška in športna igrišča.  

Program so poleg zaposlenih v Mladinskem centru pomagali izvajati tudi dijaki iz projekta 

Čisto moje Velenje.  

Izvajanje del v splošno korist 

Mladinski center Velenje je izvajalska organizacija, ki v sodelovanju z Ministrstvom za 

pravosodje, Upravo za probacijo, Probacijsko enoto Celje opravlja izvrševanja dela v splošno 

korist. Koordinator v izvajalski organizaciji (Mitja Gregorič), osebi, ki je preko probacijske 

enote napotena na izvrševanje dela v splošno korist, določi mentorja, ki osebo uvede v delo in 

jo nadzira. Koordinator skrbi za poročanje probacijskemu uslužbencu o poteku dela.  Predhodno 

mora koordinator poskrbeti, da je napotena oseba delavno zavarovana in ima opravljen 

zdravniški pregled in usposabljanje iz varstva pri delu. Ob zaključku opravljanja del, je 

potrebno pripraviti zaključno poročilo in zahtevek za povračilo nastalih stroškov, ki jih krije 

Uprava za probacijo.    

Tako smo v letu 2020 sodelovali s 5 osebami, ki so skupaj opravile 573 ur splošno koristnega 

dela. Osebe so bile vozniki v projektu Kamerat, pomagale so pri urejanju zunanje okolice 

Mladinskega centra Velenje in Mladinskega hotela ter pri urejanju notranjih prostorov 

Mladinskega centra Velenje (beljenje Študentskega doma in čiščenje Mladinskega hotela). Prav 

tako je ena oseba sodelovala pri pripravi Festivala Kunigunda in pomagala pri postavitvi 

prireditvenega prostora na lokaciji Mladinskega centra Velenje, Šaleška cesta 3 (eMCe plac).  

 



MEDNARODNO DELOVANJE   

 

V letu 2020 sta preko Evropske solidarnostne enote v Velenju živeli in delali dve mednarodni 

prostovoljki, Leli Aronia iz Gruzije in Ornela Alia iz Albanije.  

Vključili smo ju v redno delovanje Mladinskega centra, predvsem v dnevni center Središče 

mladih in otrok in v dnevni center za duševno zdravje Moj klub, redno sta obiskovali Center za 

vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje - CVIU, v prvem valu epidemije sta bili aktivni 

na projektu Naše ulice so prazne, naša srca ne, ki ga izvaja prostovoljska skupina MC 

Udarnik, v mladinskem kulturnem klubu eMCe plac sta pomagali pri postavljanju razstav, bili 

sta del Festivala mladih kultur Kunigunda in podobno.  

Zaradi poslabšanja epidemiološke krize in zaostrovanja ukrepov sta projekt zaključili 

predčasno, dokler so bile meje še odprte in letalski prevozi omogočeni. Ker je kontinuiteta 

omenjenega programa pomembna za MC Velenje, smo v letu 2020 prijavili nov projekt ESE, 

ki se začne izvajati v letu 2021 in pri tem bili uspešni. Tako smo konec leta 2020 pričeli z 

postopki iskanja novih ESE prostovoljcev, kar pa nam trenutno stanje pandemije v Evropi in 

svetu, kar nekoliko onemogoča.  

V juniju smo načrtovali izvedbo večje mednarodne izmenjave Green vibes only, kjer bi 

sodelovalo preko trideset mladih in mladinskih delavcev, vendar smo jo bili zaradi razmer 

primorani odpovedati in prestaviti na naslednje leto. Ker skladno z navodili programa E+ 

upravičenec po podpisu pogodbe dobi 80% sredstev v naprej, bomo vsa dodeljena sredstva 

prenesli v leto 2021. 

Uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika  

 

Ime uporabljenih orodij 
Število zabeleženih evidenc 

v letu 2020 

Youthpass    2    

Potrdilo a aktivni participaciji in udeležbi na 

mednarodnem projektu    
2   

 

FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA (podrobno na www.kunigunda.si) 

21. – 29. 8. 2020 

ŽIVELA ZDRAVA PAMET IN ODPRTO SRCE 

Med snovanjem 23. festivala smo rdečo nit izbrali z ozirom na to, da si želimo živeti v družbi, 

ki sprejema drugačnost in ne diskriminira, ki ljubi in ne sovraži, ki uporablja zdravo pamet in 

ima odprto srce. 

23. Kunigundo smo začeli snovati na programskem vikendu v januarju, večino festivalskega 

programa smo imeli potrjenega že pred razglašeno epidemijo v marcu. Začeli so se negotovi 

časi, prilagajanje, programske spremembe. 

Prve programske spremembe so bile posledica finančnih rezov. Najprej smo odpovedali 

najdražje projekte in izvajalce na vseh programskih področjih (Vojko V, MC Yallah, Brkovi, 

http://www.kunigunda.si/


Cesarjeva nova oblačila, Tatovi podob: Tehnoburleska, idr.). Kasneje smo program še večkrat 

spreminjali: 

- odpovedati smo morali izvajalce iz držav, ki so se znašle na rdečem seznamu (14 dni karantene 

ob prihodu) – npr. Fakofbolan, Dreddup, 

- odpovedale so glasbene skupine, ki so ostale brez glasbenih turnej – npr. Slift, 

- odpovedati smo morali hip hop večer (Tadi tada & velenjčani) in punk večer (Cener, punk 

koncerti že čez dan na Titovem skate sessionu), ker smo za pridobitev dovoljenja morali 

zagotoviti sedeč koncert; programsko smo oba koncertna večera nadomestili z artisti, za katere 

smo ocenili, da bodo ljudje lažje obsedeli na stolu; petek: Slamuraji, Damir Avdič, sobota: 

Alina in Vasko Atanasovski, 

- zaradi ukrepov smo morali spremeniti tudi lokacije – vsi večerni dogodki so se odvili v Letnem 

kinu ob Škalskem jezeru, saj na drugih prizoriščih nismo mogli zagotoviti primernih pogojev; 

poleg tega smo vse večerne dogodke morali časovno prestaviti na bolj zgodnjo uro, vse pa 

zaključiti najkasneje do polnoči, 

- zadnja programska sprememba se je zgodila na festivalu, ker so KORTO (FR) zaradi korone 

sporočili, da ne morejo priti. Nadomestili so jih Čao Portorož. 

S predfestivalskim dogodkom je 23. festival mladih kultur Kunigunda sestavljalo 16 dogodkov, 

od tega 3 razstave in inštalacije, 6 žanrsko raznolikih glasbenih večerov (13 nastopajočih 

skupin/samostojnih artistov), ena kreativna delavnica, dve intermedijski delavnici, po en 

filmski in gledališki večer, okrogla miza, Titov skate session, v sklopu festivala pa se je ustvaril 

tudi nov grafit pred klubom eMCe plac. 

Na 23. festivalu mladih kultur Kunigunda so nastopili: Damir Avdić (BiH/SI), Slamuraji, Vasko 

& The Uncles from The Dark, Alina Hirtl, Alicia Edelweiss (AUT), Pro Test, State of Fiction, 

Fanfara Station (IT/ZDA/TN), Harmelogic, Bratři (CZ), Čao Portorož in Nebulatovich a.k.a DJ 

Desimir. Ogledali smo si film Korporacija in gledališko predstavo Tatovi podob predstavljajo: 

Življenje in smrti HPD-ja (Emanat). Izdelali smo si sivkin scrub in lovilce sanj, na 

intermedijskih delavnicah pa Di(y)storzor (konS: Kersnikova) in Sintetizator (konS: MKC 

Maribor). Tema okrogle mize je bila predstavitev novega prireditvenega prostora in odra ob 

jezeru, na Titovem trgu smo v sodelovanju z društvom DUŠA izvedli Titov skate session, v 

podhodu Pošta smo na ogled postavili razstavo Sosežigalnica, v klubu eMCe plac smo 

vzpostavili Zeleno točko v Velenju (Zavetišče za zavržene rastline), na Škalskem jezeru pa smo 

ob zvokih Gugutke spoznali skulpturo iz naravnega materiala Varuha Krajine (Alja Krofl). Pred 

klubom eMCe plac je v času festivala nastal nov grafit, posvečen raznolikim glasbenim žanrom, 

ki jih gostita klub in festival.  

PROJEKT KonS 

Mladinski center Velenje je od leta 2019 partner v projektu konS, ki združuje in povezuje 

intermedijske umetnosti z znanostjo in tehnologijo. Delavnice, ki jih izvajamo v okviru projekta 

konS, predstavljajo serijo razburljivih in navdihujočih raziskovanj, učenja in ustvarjanj. 

Izvajamo jih, da bi bolje razumeli najsodobnejša dognanja v znanosti in novih tehnologijah, ki 

jih preko raziskovalne umetnosti premišljamo za posameznika in družbo. 

V letu 2020 smo izvedli 5 delavnic za otroke (Kolesarska signalna rokavica, Micro:bit, DIY, 

Solarboti in Zvočni mikroskop) ter 2 delavnici za mladostnike in odrasle (Sintetizator, 

Di(Y)storzor).  Več delavnic smo bili primorani odpovedati v marcu in aprilu, pa tudi 

načrtovane v oktobru in novembru.  



V letu 2020 smo bili vključeni tudi v program mentorskih usposabljanj, preko katerega smo 

usposobili lokalne mentorje in asistente za izvajanje delavnic. Mentorsko usposabljanje je 

obsegalo teoretična usposabljanja, praktični del in izdelavo šestih prototipov. V okviru 

Mladinskega centra Velenje so usposabljanje zaključili trije mentorji. 

 

AKTIVNOSTI KonS : 

Naziv aktivnosti: delavnica Kolesarska signalna rokavica 

Kraj izvedbe: vozlišče Nukleus - Velenje 

Termin: 21. 1. 2020 

 

Naziv aktivnosti: delavnica Micro:bit 

Kraj izvedbe: vozlišče Nukleus – Velenje, 4. 2. 2020 

 

Naziv aktivnosti: delavnica Zvočni mikroskop 

Kraj izvedbe: vozlišče Nukleus – Velenje, 18. 2. 2020 

 

Naziv aktivnosti: delavnica DIY 

Kraj izvedbe: vozlišče Nukleus – Velenje, 3. 3. 2020 

 

Naziv aktivnosti: teoretična mentorska usposabljanja 

Kraj izvedbe: spletno, 30. 5. 2020 

 

Naziv aktivnosti: teoretična mentorska usposabljanja 

Kraj izvedbe: spletno, 5. 6. 2020 

 

Naziv aktivnosti: teoretična mentorska usposabljanja 

Kraj izvedbe: spletno, 12. 6. 2020 

 

Naziv aktivnosti: teoretična mentorska usposabljanja 

Kraj izvedbe: spletno, 19. 6. 2020 

 

Naziv aktivnosti: teoretična mentorska usposabljanja 

Kraj izvedbe: spletno, 26. 6. 2020 

 

Naziv aktivnosti: teoretična mentorska usposabljanja 

Kraj izvedbe: spletno, 3. 7. 2020 

 

Naziv aktivnosti: teoretična mentorska usposabljanja 

Kraj izvedbe: spletno, 10. 7. 2020 

 

Naziv aktivnosti: teoretična mentorska usposabljanja 

Kraj izvedbe: spletno, 17. 7. 2020 

 

Naziv aktivnosti: delavnica Di(y)storzor 

Kraj izvedbe: vozlišče Nukleus – Velenje, 25. 8. 2020 

 

Naziv aktivnosti: delavnica Sintetizator 

Kraj izvedbe: vozlišče Nukleus – Velenje, 27. 8. 2020 

 



Naziv aktivnosti: delavnica Solarboti 

Kraj izvedbe: vozlišče Nukleus – Velenje, 29. 9. 2020 

 

Naziv aktivnosti: praktično mentorsko usposabljanje 3D printanje 

Kraj izvedbe: vozlišče Nukleus – Velenje, 12. 10. 2020 

 

Naziv aktivnosti: mentorska delavnica Vremenska postaja 

Kraj izvedbe: spletno, 16. 11. 2020 

 

Naziv aktivnosti: mentorska delavnica Vlagomer 

Kraj izvedbe: spletno, 23. 11. 2020 

 

Naziv aktivnosti: mentorska delavnica Kolesarska signalna rokavica 

Kraj izvedbe: spletno, 30. 11. 2020 

 

Naziv aktivnosti: mentorska delavnica Mikroskop 

Kraj izvedbe: spletno, 7. 12. 2020 

 

Naziv aktivnosti: mentorska delavnica Solarni polnilec 

Kraj izvedbe: spletno, 14. 12. 2020 

 

Naziv aktivnosti: mentorska delavnica DigiVrt 

Kraj izvedbe: spletno, 21. 12. 2020  

 

 

RAZPISNA DEJAVNOST 

V letu 2020 smo finance za program v MC Velenje poleg iz proračuna MOV pridobili iz 

naslednjih razpisov: Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, 

Zavod Movit – ESE in mladinska izmenjava, EU Zavod RS za zaposlovanje – Javna dela, 

Evropski sklad za regionalni razvoj – Ministrstvo za kulturo – projekt KONS. V mesecu juliju 

smo oddali obsežno vlogo Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim 

skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic, žal pa smo 

bili pri pridobitvi sredstev nam nerazumno neuspešni. 

STARA PEKARNA 

Po dolgem času čakanja, nas je zelo presenetila informacija s strani MOV, da se bodo rušitvena 

dela na objektu Stara Pekarna začela izvajati v mesecu avgustu. Na težavo skladiščenja različne 

opreme v tem objektu, smo vodstvo MOV že večkrat opomnili. Ob dobrem sodelovanju med 

Hokejskim klubom Velenje, MC Velenje in najeto študentsko silo, smo uspeli objekt 

pravočasno izprazniti in pripraviti na rušenje. Projekt Starotrškega jedra, ki je financiran s strani 

CTN sredstev, je sedaj v polnem teku in se že gradi nova stavba. Nov objekt bo namenjen 

vizualnim  in intermedijskih umetnostim in drugim spremljevalnim dejavnostim. V operacijo 

oz. projekt pa je vključena tudi ureditev trga, kjer se sedaj nahaja objekt Stare Pekarne. Objekt 

in trg bo v upravljanju MC Velenje. 

 

 

 



UDARNIK MC VELENJE V LETU 2020 

 

POROČILO O OPRAVLJENIH PROSTOVOLJSKIH URAH ZA LETO 2020 (UDARNIK 

MC Velenje)  

Vsebinsko delo: 

Opravljene ure po spolu 

in starostnih skupinah 

Do 30.leta Od vključno 30. 

do 60.leta 

SKUPAJ 

Moški 1100 675 1775 

Ženske 1986 1012 2998 

SKUPAJ 3086 1687 4773 

 

VSEBINSKO DELO SKUPAJ: 4673 ur 

58 prostovoljcev, cca 65 raznovrstnih prostovoljskih akcij. 

Organizacijsko delo (ocena): cca 900 ur 

Projektno vodenje, administrativna dela .        

 

KRATEK PROGRAMSKO-VSEBINSKI POVZETEK ZA LETO 2020 

V letu 2020 smo na področju prostovoljstva izvedli okoli 60 raznovrstnih prostovoljskih akcij, 

v katerih je sodelovalo okoli 60 različnih prostovoljcev in prostovoljk. Opravili so okoli 4700 

ur vsebinskega prostovoljskega dela, pretežno na področju socialnega varstva.  

S svojim delovanjem smo deloma izboljšali življenjsko situacijo več kakor 6000 posameznikom 

iz ranljivih skupin, živečim na območju Mestne občine Velenje (dostava toplih obrokov ter 

nakupov starejšim in gibalno oviranim osebam v času epidemije, družabništvo na daljavo, 

inštrukcije otrok iz socialno ogroženih družin, Kamerat - brezplačni prevozi starejših in gibalno 

oviranih, fizična pomoč starejšim občanom, osebam ki živijo pod pragom revščine ter 

invalidom, pohodi z brezdomnimi osebami…).                                                                                                                    

Izvedli smo tudi kar nekaj drugih prostovoljskih projektov iz ostalih kategorij (čistilno-ekološke 

akcije, reševanje žabic, pomoč pri izvedbi športnih prireditev NK Rudar, promocije 

prostovoljstva …).   

Izpostavljene akcije - projekti 2020: 

- KAMERAT 

Solidarnostni projekt Mestne občine Velenje v katerem naši prostovoljci ponujajo brezplačne 

prevoze in osebno asistenco pri opravkih starejšim in gibalno oviranim občanom in občankam 

Velenja. V letu 2020 je bilo opravljenih 296 takšnih prevozov. V obdobju epidemije je vozilo 

bilo namenjeno dostavi toplih obrokov ranljivim skupinam. 

- NAŠE ULICE SO PRAZNE, NAŠA SRCA NE 

Zaradi izrednih razmer in priporočenih omejitev gibanja, je naša ekipa na območju Mestne 

občine Velenje v obdobju razglašene epidemije  (10.3. - 15.5. in 19.10. - 31.12.) za ranljive 



skupine BREZPLAČNO izvajala več akcij, pod sloganom "NAŠE ULICE SO PRAZNE, 

NAŠA SRCA NE ". 

 

- DOSTAVA BREZPLAČNIH TOPLIH OBROKOV  RANLJIVIM SKUPINAM 

IN SOCIALNIM UPRAVIČENCEM 

Na dom smo dostavljali brezplačne tople obroke, ki jih je zagotavljala Mestna občina Velenje 

za starejše, invalide, socialne upravičence, osebe v karanteni in tiste, ki si v teh kriznih časih ne 

morejo skuhati ali privoščiti toplega obroka. 

 

 

- PO NAKUPIH IN NUJNIH OPRAVKIH  
V trgovino, lekarno ter po raznih opravkih (pošta …) smo se odpravili za vse starostnike, 

gibalno ovirane osebe in osebe v karanteni, ki niso imeli možnosti, da bi svojci ali znanci 

namesto njih opravili nakupe osnovnih stvari.  

 

- "KR POVEJ"  
Družabniški telefon, kjer je ekipa prostovoljk in prostovoljcev s pogovorom krajšala čas 

starostnikom, ki zaradi priporočene osame niso imeli socialnih stikov, ali pa so želeli kar tako 

malo pokramljati. 

 

- FIZIČNA POMOČ  
Na pomoč smo priskočili raznim organizacijam, ustanovam, društvom, posameznikom pri 

izvajanju podpore na humanitarnem področju (Karitas, Zveza prijateljev mladine …). 

 

- UČNA POMOČ NA DALJAVO 
Izvajali smo tudi brezplačno online učno pomoč (inštrukcije in pomoč pri domačih nalogah) za 

osnovnošolce iz socialno ranljivih skupin. 

 

- OSTALE izpostavljene AKTIVNOSTI V ČASU RAZGALAŠENE EPIDEMIJE 

Glasbeni nastopi in čestitke za starostnike v Rdeči coni, pomoč pri dostavi bolniških postelj iz 

rdeče cone v DVO, glasbeni nastop za osebe v karanteni (Hotel Paka), animacijski nastop za 

policiste PP Velenje … 

Prejeta priznanja v 2020: 

14.4. 2020: Predsednik RS Borut Pahor podeli priznanje Jabolko navdiha - priznanje za dejanja 

srčnosti in dobrodelnosti. 

25.5. 2020: Slovenska filantropija podeli naziv Naj mentor prostovoljcev 2019.  

 

IZPELJANE AKCIJE 2020  

Pomoč pri čiščenju v zavetišču za brezdomne osebe Velenje, 20.1.2020 

Pridne roke nikoli ne počivajo. Naša dekleta so se pridružile uporabnikom zavetišča za 

brezdomne osebe Velenje pri generalnemu čiščenju njihovih prostorov. Veseli so bili naše 

pomoči in družbe ... 

Dostava in montaža donirane postelje upokojenemu invalidu, 11.2.2020 



Le malo je potrebno za hvaležen nasmeh na obrazu sočloveka. Namenil nam ga je upokojeni 

gospod, invalid z minimalnimi prejemki, ki smo mu dostavili in sestavili donirano posteljo, na 

kateri bo vsekakor lepše sanjal. 

Čistilna akcija v zavetišču za brezdomne osebe Velenje, 12.2.2020 

Čistoča je pol zdravja pravijo! Tudi zato so se naša dekleta prijazno odzvala prošnji za pomoč 

pri generalnemu čiščenju bivanjskih prostorov v Centru za brezdomne osebe Velenje. Delo so 

opravile SIJAJno.  

Brezplačne inštrukcije otrokom iz socialno ranljivih družin, januar 2020 

Najtežje se je naučiti tisto, kar bi bilo dobro vedeti! V prostorih SMO MC Velenje naši 

inštruktorji neumorno izvajajo inštrukcije z osnovnošolci iz socialno ranljivih skupin. Včasih 

pa je potrebna tudi kakšna pomoč pri domačih nalogah. Inštrukcije so na voljo skozi vso leto. 

Obisk delegacije iz BiH, predstavitev našega dela in sodelovanje, februar 2020 

Te dni smo pri nas gostili predstavnike Občine Bosanski Petrovac iz Bosne in Hercegovine, in 

sicer župana Dejana Prošića, sodelavca na področju mladinskega dela Adnana Družića in 

sodelavko Urada za okolje in prostor Selmo Balić. Predstavili smo jim delovanje Mladinskega 

centra in aktivnosti Udarnika, na Mestni občini Velenje pa so jim ob današnjem prijaznem 

sprejemu pri podžupanu Petru Dermolu predstavili občino, njeno delovanje in uspešne projekte, 

ki jih izvajajo. Gostje so bili iskreno navdušeni nad predstavljenim delom celotnega mesta, 

dogovorili pa smo se tudi za sodelovanje Udarnikov na veliki mednarodni udarniški akciji, ki 

bo v poletnih mesecih potekala prav v Bosanskem Petrovcu. 

Pomoč gospodu, invalidu z nizkimi prejemki pri prenosu aparata, 20.2.2020 

Današnja "brzinska" akcija je bila namenjena pomoči gospodu, invalidu z nizkimi prihodki. Na 

pomoč smo mu priskočili pri dostavi pralnega stroja v stanovanje, ki ni bilo ravno v pritličju. 

Zaradi zdravstvenih težav tega ni mogel storiti sam, naši fantje pa so imeli koristen jutranji 

trening :D "Bona valetudo melior est quam maximae divitiae! " (Dobro zdravje je vredno več 

kot največje bogastvo). 

Delovni sestanek dela ekipe Udarnik MC Velenje, 22.2.2020 

Na zanimiv datum 22.2.2020 smo naredili delovni zanimiv in produktiven sestanek ekipe 

prostovoljk in prostovoljcev, kjer smo predstavili letni načrt in strategijo našega dela. Obeta se 

nam pestro leto, polno novih ter starih izzivov ter projektov, s katerimi bomo pripomogli k 

lepšemu jutri! S polnimi močmi v dobra dela! 

Čistilna akcija pri gospodu z zdravstvenimi omejitvami, 25.2.2020 

Gospod, ki zaradi hujših zdravstvenih težav ne zmore sam počistiti svojega domovanja, nima 

pa finančnih sredstev za plačilo takšnih storitev, nas je prosil za pomoč. Odzvale so se naše 

udarnice in SIJAJno opravile delo. Gospod pa jih je pogostil s pustnimi krofi.  

Dostava ležišča gospe z zdravstvenimi težavami, 26.2.2020 

Gospa, ki je zaradi obiskovanja kemoterapij fizično zelo oslabljena, je potrebovala pomoč pri 

dostavi ležišča v svoje domovanje. Zelo je bila vesela pomoči, izrazila pa je tudi hvaležnost za 

nudenje nadaljnje pomoči pri adaptacijskih delih. 

Dostava in montaža kuhinje upokojenki v finančni stiski, 26.2.2020 



Upokojenki iz okolice Velenja, ki se je kot mnogi drugi na žalost znašla v finančni stiski, smo 

polepšali dan z posredovanjem podarjene, dostavo in montažo rabljene kuhinje, ki jo je zaradi 

dotrajanosti stare resnično potrebovala.. Na nas se je obrnil gospodič, ki je podarjal kuhinjo z 

aparati, naša ekipa pa je poskrbela za montažo in dostavo le-te omenjeni gospe. 

POMOČ NA NOGOMETNI TEKMI RUDAR:OLIMPIJA, 29.2.2020 

Da je naše srce z Velenjem, volja velika, znanje pa vsestransko, smo pokazali tudi danes z 

udeležbo in pomočjo na nogometni tekmi NK Rudar: NK Olimpija. Preizkusili smo se na večih 

področjih: usmerjanje gledalcev na tribunah in sprejem obiskovalcev, "rediteljstvo", na skrbi 

smo imeli nosila v primeru poškodb, naša dekleta pa so poskrbela da vip obiskovalci tekme 

niso ostali žejni in lačni ... 

"Vseslovenska« akcija Pomagajmo žabicam, 5.3.2020 

Tudi v Velenju smo po zgledu Društva Žverca organizirali nočno akcijo Pomagajmo žabicam. 

Kot že samo ime akcije pove, je glavna aktivnost akcije pomoč dvoživkam, kjer so te živali, ki 

so zelo pomembne za biodiverziteto, ogrožene zaradi zelo prometne ceste, ki prečka njihovo 

spomladansko selitveno pot od prezimovališč do mrestišč. Okoli 30 se nas je udeležilo akcije, 

kjer smo na območju ob Škalskem jezeru, od odcepa za Škale in vse do "Žabje vasi" čez cesto 

prenašali različne dvoživke. Namen akcije je preprečiti množičen pogin dvoživk pod 

avtomobilskimi kolesi, torej prenesti čim več dvoživk, ki prečkajo odsek ceste, varno na drugo 

stran, kjer nadaljujejo pot proti mrestiščem. Hkrati pa je bil namen akcije tudi širše osveščanje 

javnosti o tej "problematiki" in vzpodbujanje tovrstnih akcij tudi drugod. Še posebej veseli smo 

bili, da so se akcije v spremstvu staršev udeležili tudi najmlajši, akcije pa se je udeležila tudi 

Andreja Katič, ministrica za pravosodje. 

 

NAŠE ULICE SO PRAZNE, NAŠA SRCA NE - MAREC, APRIL, MAJ 2020 

Zaradi izrednih razmer in priporočenih omejitev gibanja, je naša ekipa na območju Mestne 

občine Velenje v tem obdobju BREZPLAČNO izvajala več akcij, pod sloganom "NAŠE 

ULICE SO PRAZNE, NAŠA SRCA NE« 

1. DOSTAVA BREZPLAČNIH OBROKOV NA DOM za starejše, invalide, socialne 

upravičence... 

 

2. NUJNI NAKUPI ( trgovina, lekarna) TER BREZPLAČNA DOSTAVA NA DOM 

za starejše in gibalno ovirane.   

 

 

3. "KR POVEJ" -družabniški telefon za starejše. 

 

 

4. NA POMOČ PRISKOČIMO TUDI raznim organizacijam, ustanovam, društvom, 

posameznikom pri izvajanju podpore na humanitarnem področju. 

"NAŠE ULICE SO PRAZNE, NAŠA SRCA NE, SPECIAL EDITION 1", 2.4.2020 

Ker verjamemo v dobro in vemo, da so v našem mestu bili tudi "gostje", ki niso bili po svoji 

izbiri tukaj, smo jim v imenu Velenja in naših someščanov izrekli dobrodošlico. 

Gostom v karanteni v Hotelu Paka smo zaželeli da so svoj čas tukaj preživeli kar se da prijetno, 

vabljeni pa so v naše mesto tudi v drugačnih okoliščinah. Podarili smo jim nekaj lepih in toplih 



pesmi ter misli iz naših src. Nastop smo izvedli ob upoštevanju varnostnih ukrepov, varno za 

nas, varno za goste v karanteni in v dogovoru s pristojnimi. Naše presenečenje jim je vsaj malo 

pomagalo skozi neprijetne trenutke v "osami" in narisalo nasmehe na obrazih . 

"NAŠE ULICE SO PRAZNE, NAŠA SRCA NE, SPECIAL EDITION 2", april 2020 

V času "izrednih razmer", smo animacijo pripravili tudi za najmlajše. Naše mentorice so 

pripravile pobarvanke, katere so lahko otroci za krajšanje prostega časa barvno okrasili ter 

delavnice za izdelavo velikonočnih zajčkov iz recikliranega materiala. Socialno ranljivejšim 

družinam smo pobarvanke in material za delavnice brezplačno ter varno (brez telesnih stikov) 

dostavili na dom. 

OBISK PREDSEDNIKA RS BORUTA PAHORJA V MC VELENJE, 14.4.2020                                            

Kljub slabemu vremenu nas je danes s svojim obiskom počastil predsednik RS Borut Pahor. 

Predsednik se je seveda na priporočeni varnostni razdalji celotni ekipi zahvalil za vso delo, ki 

ga v teh časih opravljamo in še posebej izpostavil našo srčnost ter solidarnost. Ekipo sta 

pozdravila in ji izrazila javno zahvalo tudi podžupan Peter Dermol in direktor Mladinskega 

centra Velenje Marko Pritržnik. Zahvala je bila za aktivno pomoč namenjena tudi Društvu 

upokojencev Velenje. Mi pa se zahvaljujemo predsedniku za njegov obisk in seveda Mestni 

občini Velenje za vso podporo. Še posebej ponosni pa smo na priznanje Jabolko navdiha- 

priznanje za dejanja srčnosti in dobrodelnosti, ki smo jo ob tej priložnosti prejeli od predsednika 

RS. 

"NAŠE ULICE SO PRAZNE, NAŠA SRCA NE, SPECIAL EDITION 3", 15.4.2020 

Iz podjetij Makom in Autotech smo prejeli donacijo večjega števila zaščitnih mask. Ker je za 

našo zaščitno opremo predhodno že poskrbela Civilna zaščita Velenje, smo se odločili, da 

donirane maske razdelimo med ljudi iz socialno šibkejših in rizičnih skupin, katerim 

vsakodnevno dostavljamo nakupe in tople obroke. Del donacije pa smo predali tudi Šaleškemu 

koronarnemu klubu, ki bo maske razdelil naprej med svoje člane. 

"NAŠE ULICE SO PRAZNE, NAŠA SRCA NE, SPECIAL EDITION 4", 16.4.2020                               

Da naša ekipa tudi v izrednih razmerah res deluje s srci in da MOV nesebično priskoči na pomoč 

svojim občanom, smo pokazali z današnjo na hitro izpeljano akcijo. Na nas se je obrnil 

zaskrbljeni oče mesec dni starega fantka (nedonošenčka), katerega so skupaj z mamico včeraj 

z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana. Ker sta čez noč morala ostati na opazovanju, 

sta iz klinike bila odpuščena danes. Zaradi birokratskih zapletov, pa sta ostala brez možnosti 

prevoza nazaj domov. Po hitri odobritvi MOV in dogovoru s Civilno zaščito Velenje, se je naš 

Dejan odpravil v UKC Ljubljano in družinico varno pripeljal nazaj v Velenje. Fantek je zdrav 

in nasmejan, starša pa sta zelo hvaležna za hiter odziv in opravljen prevoz. Veseli smo, da smo 

družinici lahko pomagali. 

"NAŠE ULICE SO PRAZNE, NAŠA SRCA NE, SPECIAL EDITION 5", 18.4.2020                              

Delo policistov zna biti zelo naporno in stresno, tudi v času izrednih razmer. Ker pa je naša 

ekipa vedno polna "čarovnij" in smo prepričani, da smo vsi, še posebej v teh časih potrebni 

razvedrila in dobre volje (ne glede na naše poklice ter prepričanja) smo obiskali Policijsko 

postajo Velenje ter za njihovo ekipo pripravili zelo srčno presenečenje. 

Z atraktivno delavnico hoola-hopa in čudovitim glasbenim nastopom Matjaža Ograjenška smo 

policijski ekipi polepšali dan in narisali velike nasmehe tudi na njihovih obrazih. Nekaj 

policistov pa se je tudi zelo izkazalo v hoola-hop disciplini. 

POMOČ GOSPODU, INVALIDU Z MINIMALNIMI PREJEMKI, 19.5.2020 

Postopoma smo pričeli tudi z našimi "rednimi" aktivnostmi (brezplačna pomoč ranljivim 

skupinam), ob upoštevanju priporočenih varnostnih navodil. Tokrat smo se odzvali na prošnjo 



za pomoč pri prenosu večjega pohištva in opreme gospodu, invalidu, ki zaradi zdravstvenih 

omejitev tega ni zmogel opraviti sam, nima pa finančnih sredstev, da bi plačal takšne storitve. 

Naša srčna ekipa mu je z veseljem pomagala ... 

PRIPRAVE NA IZVAJANJE BREZPLAČNE UČNE POMOČI, 20.5.2020 

Naša ekipa je postopoma spet pričela z izvajanjem brezplačne učne pomoči in inštrukcij za 

osnovnošolske otroke v sklopu delovanja Središča Mladih in otrok MC Velenje. Na današnjem 

sestanku so potekale priprave na izvedbo učne pomoči in seznanitev z previdnostnimi 

priporočenimi ukrepi, ki jih bodo prostovoljci med delom z otroci izvajali. 

POMOČ KARITAS-U PRI RAZDELJEVANJU HUMANITARNIH PAKETOV, 

20.5.2020 

Na pomoč naša ekipa priskoči tudi drugim organizacijam, ki delujejo v javno dobro. Danes smo 

pomagali na sedežu Karitasa (v Velenju), pri razdeljevanju humanitarnih paketov (skrb za 

izvajanje varnostne razdalje, razkuževanje, skrb za izvajanje ostalih priporočenih varnostnih 

priporočil upravičencev teh paketov ...). 

IZVAJANJE BREZPLAČNE INDIVIDUALNE UČNE POMOČI ZA 

OSNOVNOŠOLCE, maj, junij 2020 

Naše prostovoljke v sklopu delovanja SMO MC Velenje pridno izvajajo tudi brezplačno 

individualno učno pomoč za tiste učence, ki potrebujejo dodatno pomoč pri ocenjevanju in 

zaključevanju šolskega leta 2019/2020.  

Inštrukcije potekajo po predhodnem dogovoru s šolskimi svetovalnimi službami in starši po 

vnaprej dogovorjenem razporedu v naših prostorih na Efenkovi 61a, v skladu z vsemi 

preventivnimi ukrepi, ki preprečujejo širjenje koronavirusne bolezni. 

DOBRA DELA NA POTREBUJEJO REKLAME, 27.5.2020 

Tudi mi smo sodelovali v vseslovenskem projektu Dobra dela ne potrebujejo reklame, ki ga v 

sklopu 21. Nacionalnega tedna prostovoljstva organizira Slovenska filantropija. Mimoidočim 

v Velenju smo delili brezplačni časopis s prostovoljskimi vsebinami in s tem pomagali širiti 

dobre prostovoljske zgodbe ter informirati širšo javnost o pestrosti in pomenu prostovoljskega 

dela po vsej Sloveniji. Skupno se je v akciji razdelilo okoli 15.000 izvodov časopisa v več kakor 

40 krajih po vsej Sloveniji. 

MINI SELITEV GOSPE Z ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI, 30.5.2020 

Za pomoč pri prenosu težjih gospodinjskih aparatov nas je prosila gospa z zdravstvenimi 

omejitvami. Ekipa se je nemudoma odzvala in gospe prenesla aparate. 

KAMERAT-BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE IN GIBALNO OVIRANE 

S 1.6. smo ponovno začeli izvajat projekt KAMERAT - BREZPLAČNI PREVOZI ZA 

STAREJŠE IN GIBALNO OVIRANE MEŠČANE, ki nimajo drugih možnosti prevoza. 

Prevoze izvajamo ob delavnikih med 7.30 in 15.30 na relaciji Šaleške doline, rezervacije pa 

sprejema Mestna občina Velenje na telefonski številki 080 15 70. V času trajanja preventivnih 

ukrepov bomo izvajali vsa potrebna preventivna priporočila. V ta namen je Mestna občina 

Velenje zagotovila nadomestno vozilo (priporočena razdalja med voznikom in potnikom) in ga 

opremila z zaščitnimi sredstvi (razkužila, maske). 



DOSTAVA DONIRANE SEDEŽNE UPOKOJENKI Z ZDRAVSTVENIMI 

TEŽAVAMI, 3.6.2020 

Upokojenka z zdravstvenimi omejitvami in minimalnimi prejemki nas je poklicala in prosila za 

pomoč pri dostavi donirane sedežne. Ker ji finančno stanje ni omogočalo plačila tovrstne 

storitve, smo ji z veseljem priskočili na pomoč ter dostavili vsekakor bolj komfortno sedežno v 

njeno domovanje. 

KOŠNJA TRAVE PRI STAREJŠEMU UPOKOJENCU, 4.6. 020 

Upočasnitev življenja v času izrednih razmer za travo ni veljalo, saj je v tem času vseeno pridno 

rastla. Starejši upokojenec, ki zaradi zdravstvenih težav sam več ne zmore pokositi okolice 

svojega domovanja, nas je prosil za pomoč. Naš "mojster" se je oglasil pri gospodu in zelo 

pedantno opravil delo. Gospod je bil zelo vesel njegove pomoči. 

BELJENJE STANOVANJA PRI MAMICI SAMOHRANILKI, 5.6.2020 

Sicer skromno a varno domovanje mlade družinice (mamice samohranilke z 2 otrokoma) z 

minimalnimi prejemki je po obisku naših fantov dobilo nov sijaj. Tovrstne storitve si s svojimi 

prihodki nikakor ni mogla privoščiti zato so se naši fantje z veseljem oglasili pri njej in jim 

profesionalno prebelili stanovanje, seveda brezplačno.  

ČIŠČENJE STANOVANJA PRI GOSPE Z ZDRAVSTVENIMI OMEJITVAMI, 

8.6.2020 

Tokrat nas je za pomoč pri čiščenju stanovanja prosila gospa z težjimi zdravstvenimi težavami, 

saj sama ne zmore takšnega opravila, plačila tovrstnih storitev pa si ne more privoščiti zaradi 

minimalnih prejemkov. Naši pridni udarnici so se oglasile pri gospe in v nasmejanem vzdušju 

opravile SIJAJ-no delo. Gospa jima je za pomoč neizmerno hvaležna. 

DOSTAVA DONIRANEGA POHIŠTVA STAREJŠI UPOKOJENKI IN DRUŠTVU 

HIŠA, 10.6. 2020 

V zgodnjih jutranjih urah se je naša ekipa odpravila po donirano sedežno in fotelj, ki smo ju 

dostavili starejši upokojenki iz okolice Velenja ter Društvu hiša (zavetišče za brezdomne osebe 

Velenje).Gospa brez rednih prihodkov in uporabniki zavetišča so bili veseli donacije in seveda 

tudi naše brezplačne dostave. Po jutru se dan pozna. 

POMOČ NA NOGOMETNI TEKMI NK RUDAR: NK BRAVO, 12.6.2020 

Ker smo ljudje s srcem za Velenje, smo se "delovno" udeležili tudi nogometnega derbija NK 

RUDAR:NK BRAVO na Velenjskem stadionu. Tekma je sicer potekala brez gledalcev, vendar 

kljub temu dela za našo ekipo ni zmanjkalo. Tako naši fantje kot naše pridne udarnice so med 

delom tudi navijali za domači klub, ampak vseeno ne dovolj glasno za zmago ... 

SELITEV SOCIALNO OGROŽENEGA INVALIDA IN NJEGOVE MAME 

UPOKOJENKE, 26.6.2020 

Ekipa energičnih srčnih udarnikov je priskočila na pomoč pri selitvi gospodu, invalidu ter 

njegovi mami, starejši upokojenki. Oba spadata v skupino socialno ranljivejših oseb, zato si 

tovrstnih plačljivih storitev ne moreta privoščiti. Gospa se je zaradi težjih zdravstvenih težav 

preselila v dom z dolgotrajno zdravstveno oskrbo in nego. Dotrajano opremo v starem 

stanovanju smo prepeljali na odpad, uporabne stvari in pohištvo pa v občinsko stanovanje 

gospodu, ki je ravno tako invalid. Delo je zaradi vročine in upoštevanja varnostnega protokola 



(maske v zaprtih prostorih) bilo bolj naporno kot sicer, a smo ga opravili z veseljem, saj smo 

odvzeli veliko breme iz njunih ramen. Za pomoč sta nam bila zelo hvaležna. 

POMOČ PRI POSTAVLJANJU PRIREDITVENEGA PROSTORA ZA 

NAJPROSTOVOLJCA, 2.7.2020 

Za pomoč pri postavitvi prireditvenega prostora za prireditev NAJ 

PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC 2019 V MESTNI OBČINI VELENJE (letos zaradi 

preventivnih ukrepov izvedeno v manjšem številu-samo za prijavljene v razpisanem natečaju 

in organizatorje) so roke "dali" tudi naši fantje. 

UREJANJE OKOLICE DOMOVANJA PRI UPOKOJENKI Z ZDRAVSTVENIMI 

TEŽAVAMI, 7.7.2020 

Za pomoč nas je prosila upokojenka, ki ji huda bolezen onemogoča, da bi sama poskrbela za 

rezanje žive meje in ostalo urejanje okolice njenega domovanja. Seveda smo ji z nasmehi na 

obrazih priskočili na pomoč in poskrbeli, da je okolica njenega domovanja dobila urejeno 

podobo. Gospa nam je bila neizmerno hvaležna. 

ČIŠČENJE STANOVANJA PRI UPOKOJENKI Z ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI, 

7.7.2020 

Pridni udarnici sta se oglasili pri starejši upokojenki, ki zaradi zdravstvenih težav sama več ne 

more poskrbeti za čistočo v svojem domovanju. Očistile, razkužile in temeljito prezračile so 

njeno stanovanje, ki je kar zasijalo po njunem odlično opravljenem delu. Gospa je bila 

navdušena nad njuno pomočjo. 

POMOČ KARITAS-U PRI RAZDELJEVANJU HUMANITARNIH PAKETOV, 

8.7.2020 

Naša ekipa z veseljem priskoči na pomoč tudi drugim organizacijam, ki delujejo v javno dobro. 

Tokrat smo se odzvali na prošnjo organizacije Karitas- Na njihovem sedežu v Velenju smo 

pomagali pri razdeljevanju humanitarnih paketov (skrb za izvajanje varnostne razdalje, 

razkuževanje, skrb za izvajanje ostalih priporočenih varnostnih priporočil upravičencev teh 

paketov ...). 

UREJANJE OKOLICE DOMOVANJA PRI STAREJŠI UPOKOJENKI, 10.7.2020 

Danes sta se udarnici oglasili pri starejši upokojenki, ki zaradi zdravstvenih težav sama več ne 

more skrbeti za okolico njenega domovanja. Gospe sta uredili gredice, vrtiček in poskrbeli za 

rožice okoli hiše. Njena hiša je po njunem opravljenem delu kar "zacvetela". 

ČIŠČENJE PRI UPOKOJENEM GOSPODU Z ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI, 

13.7.2020 

Danes so se naša dekleta oglasila pri starejšem upokojencu, gospodu, ki zaradi težav z zdravjem 

sam več ne zmore poskrbeti za čiščenje svojega domovanja, nima pa nikogar, ki bi mu bil 

pripravljen to postoriti. Udarnice so ob upoštevanju priporočenih ukrepov (maske, razdalja ...) 

poskrbele, da je njegovo domovanje zdaj sveže in čisto. 

DOSTAVA PRALNEGA STROJA MLAJŠI UPOKOJENKI, 14.7.2020 

Naši fantje sov hitri akciji priskočili na pomoč mlajši upokojenki pri dostavi pralnega stroja v 

stanovanje. Za naše fante je takšen podvig" res mala malca",  gospa pa bi se do 4-ega nadstropja 

kar namučila. Z veseljem smo jo razbremenili takšnega dela! 



BARVANJE OGRAJE PRI UPOKOJENKI Z ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI, 14.7. 

2020 

Starejša upokojenka, ki zaradi svoje starosti in zdravstvenih težav žal ne zmore več sama skrbeti 

za okolico svojega domovanja, nas je prosila za pomoč pri barvanju in mini remontu ograje 

okoli njenega domovanja. Fantje so ji nesebično priskočili na pomoč in se pri delu tudi zelo 

izkazali. 

ČIŠČENJE STANOVANJA PRI STAREJŠI GOSPE Z ZDRAVSTVENIMI 

TEŽAVAMI, 15.7. 2020 

Udarnice so priskočile na pomoč starejši upokojenki, ki zaradi zdravstvenih težav sama več ne 

more poskrbeti za čistočo v svojem domovanju. Očistile, razkužile in temeljito prezračile so 

njeno stanovanje, ki je kar zasijalo po njihovem odlično opravljenem delu. Pri delu so seveda 

upoštevale tudi "preventivne varnostne predpise", ki veljajo za zaprte prostore (maske, 

razkuževanje, varnostna razdalja ...). 

"ZMIGAJ SE"- POHODI Z BREZDOMNIMI OSEBAMI #1, KOŽELJ, 15.7. 2020 

 Na prelepo sončno jutro smo se z ekipo uporabnikov-stanovalcev iz zavetišča za brezdomne 

osebe po kratkem ogrevanju odpravili na prvi skupen pohod na hrib Koželj. Prijetna družba, 

svež zrak in veliko dobre volje so nam vsem skupaj zelo polepšali dan, ugotovili pa smo, da 

imamo dovolj kondicije, da se kmalu zopet zberemo in skupaj osvojimo nov vrh. Tkejo pa se 

že tudi nova prijateljstva s prijazno ekipo uporabnikov iz Društva Hiša. 

UREJANJE OKOLICE PRI UPOKOJENKI Z TEŽJIMI ZDRAVSTVENIMI 

TEŽAVAMI, 21.7. 2020 

V današnji akciji se je naša ekipa oglasila pri upokojenki, ki je zaradi težjih zdravstvenih težav 

trenutno v bolnišnici. Srčna ekipa je poskrbela, da bo njen vrt kljub neljubim okoliščinam in 

zdravstvenim zapletom pri gospe oplet in trava v okolici lepo pokošena. Gospe želimo 

čimprejšnje okrevanje, vesela pa bo tudi dela, ki smo ga z veseljem opravili. 

"ZMIGAJ SE"- POHODI Z BREZDOMNIMI OSEBAMI #2, VELUNJA PEČ, 23.7. 

2020 

 Danes smo se z ekipo uporabnikov-stanovalcev iz zavetišča za brezdomne osebe odpravili na 

pohod v Velunjo Peč. Velunja Peč je zelo zanimiva pohodniška destinacija, saj poleg prijetne 

poti mimo kamnoloma skozi svež porasel gozd skriva tudi redek kraški pojav-naravni most. 

Prijetna družba, svež zrak in veliko dobre volje so nam vsem skupaj prijetno obarvale dan.  

POMOČ UPOKOJENKI Z ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI, 24.7.2020 

Na nas se je obrnila upokojenka, ki ji poslabšano zdravstveno stanje onemogoča, da bi doma 

postorila marsikatera opravila. Pridne udarnice so ji danes priskočile na pomoč pri urejanju 

gredic in prekopavanju vrta, počistile pa so tudi sanitarije v njenem domovanju. Gospa jim je 

za delo bila neizmerno hvaležna, saj sama tega dela nikakor ne bi zmogla opravit. 

PO NAKUPIH IN V LEKARNO ZA GIBALNO OVIRANEGA GOSPODA, 

JULIJ,AVGUST 2020 

Ekipa izvaja tudi opravljanje nujnih nakupov in zdravil namesto oseb, ki zaradi zdravstvenih 

omejitev tega ne zmorejo sami ali namesto starejših oseb ( ki nimajo druge pomoči-svojcev ...). 

Gospod, ki zaradi težjih zdravstvenih težav ne more sam po nujnih opravkih, je vesel naše 



pomoči. Namesto njega ko je potrebno skočimo v trgovino, pa tudi v lekarno po zdravila, ki jih 

zaradi težjih zdravstvenih težav žal potrebuje. 

MINI EKOLOŠKO-OČIŠČEVALNE AKCIJE, JULIJ 2020 

Z našimi mini ekološko-očiščevalnimi akcijami želimo poudariti pomen ekološkega 

ozaveščanja someščanov. V naravi je vse preveč stvari, ki ne sodijo tja. V tej mini ekološki 

akciji se je v potoku v okolici Velenja nabralo kar nekaj umetnih materialov, ki so bili prepeljani 

na odpad. 

BARVANJE OGRAJE PRI UPOKOJENKI Z ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI, 4.8. 

2020 

Oglasili smo se pri starejši upokojenki, ki zaradi svoje starosti in zdravstvenih težav žal ne 

zmore več sama skrbeti za okolico svojega domovanja .Na pomoč smo ji priskočili pri barvanju 

in mini remontu ograje okoli njenega domovanja. Fantje so se pri delu tudi zelo izkazali . 

POMOČ STAREJŠI GOSPE PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH 5.8. 2020 

Ekipa udarnic se je odzvala prošnji za pomoč pri starejši upokojenki z minimalnimi prihodki. 

Po nedavnem zlomu roke in poškodbi reber gospa še zmeraj okreva, zato sama doma ne zmore 

postoriti veliko. Dekleta so temeljito počistile njeno stanovanje ter poskrbele za perilo, ki se ga 

je že kar nekaj nabralo. Gospa je bila zelo hvaležna dodatne pomoči. Pri delu so seveda 

upoštevale vse priporočene zaščitne ukrepe (zaščitne maske, razkuževanje rok, razdalja ...). 

POMOČ KARITAS-U PRI RAZDELJEVANJU HUMANITARNIH PAKETOV, 5.8. 

2020 

Na pomoč naša ekipa priskoči tudi drugim organizacijam, ki delujejo v javno dobro. Danes smo 

pomagali na sedežu Karitasa (v Velenju), pri razdeljevanju humanitarnih prehrambnih paketov 

(skrb za izvajanje varnostne razdalje, razkuževanje, skrb za izvajanje ostalih priporočenih 

varnostnih priporočil upravičencev teh paketov ...). 

POMOČ UPOKOJENEMU PARU Z ZDRAVSTVENIMI OMEJITVAMI, 7.8.2020 

S prošnjo za pomoč pri urejanju doma in okolice se je na nas obrnila starejša upokojenka. Oba 

z možem imata težje zdravstvene težave, zato sama ne zmoreta opraviti marsikaterega opravila 

doma. Ekipa jima je priskočila na pomoč pri urejanju doma (čiščenje velikih oken) in urejanju 

okolice domovanja (spravilo težjega odpadnega in gradbenega materiala, ki že nekaj časa kazi 

okolico njunega domovanja). 

DRUŽABNIŠTVA & SPREHODI S STAREJŠIMI OSEBAMI IZ RANLJIVIH SKUPIN, 

AVGUST 2020 

Včasih je topla beseda in prijetna družba vse, kar človek potrebuje za nasmeh na svojem obrazu. 

To pravita tudi starejši upokojenki, ki sta se na nas obrnili s prošnjo za občasno druženje in 

spremstvo pri sprehodih, saj nimata nikogar od bližnjih, da bi jima krajšal čas ali šel z njima na 

kakšen sprehod. Naša dekleta so se prijazno odzvala in se z veseljem tedensko oglasijo pri 

omenjenih gospeh, ju pospremijo na prijeten sprehod, z njimi pokramljajo in aktivno preživijo 

skupen čas. Ob upoštevanju priporočenih varnostnih ukrepov (zaščitne maske, dezinfekcija 

rok,...) pa se že tkejo medsebojne prijateljske vezi. Gospe sta resnično veseli novih prijateljskih 

odnosov in hvaležni za čas, ki ga udarnice preživijo z njima. 

 



MINI SELITVE IN MONTAŽE POHIŠTVA PRI MLAJŠIH UPOKOJENKAH, 

AVGUST 2020 

Srčna ekipa naših fantov je te dni bila aktivna na večih lokacijah pri dostavah težjih 

gospodinjskih aparatov ter pohištva, ki vključuje tudi montažo. Akcije so potekale pri mlajših 

upokojenih gospeh, ki takšnega dela nikakor ne bi zmogle opraviti same. Gospe so nam zelo 

hvaležne da smo jim posodili svoje mišice in znanje. 

UREJANJE OKOLICE PRI UPOKOJENKI Z TEŽJIMI ZDRAVSTVENIMI 

TEŽAVAMI, 11.8. 2020 

V včerajšnji akciji se je naša ekipa oglasila pri upokojenki, ki je zaradi težjih zdravstvenih težav 

pred kratkim prišla iz bolnišnice. Srčna ekipa je poskrbela, da je živa meja okoli njenega doma 

porezana, trava v okolici pa lepo pokošena.  

DELOVNA AKCIJA-PRAZNENJE STARE PEKARNE, avgust 2020 

Te dni poteka velika delovna akcija, pri kateri smo združili moči zaposleni MC Velenje, 

Udarniki, eMCe plac, HK Velenje, Pikina ekipa in ŠŠK. Od stare Pekarne se počasi 

poslavljamo, saj jo bo nadomestila nova, modernejša zgradba. Pridne roke jo te dni praznijo, 

saj je rušenje stavbe že čisto blizu. 

POMOČ UPOKOJENKI Z MINIMALNIMI PREJEMKI PRI POPRAVILU IN 

ČIŠČENJU, 14.8. 2020 

Na nas se je obrnila upokojenka, katere prihodki ji komajda omogočajo osnovno preživetje, 

zaradi starosti pa ima tudi zdravstvene omejitve, zaradi katerih ne zmore več opravljati vseh 

domačih opravil. Potožila je, da je ograja na njenem balkonu nujno potrebna popravila, hkrati 

pa sama ne zmore več temeljito očistiti domovanja. Prav tako je sama in nima nikogar, da bi ji 

priskočil na pomoč. Zato se je naša ekipa odpravila k njej, pridna dekleta so temeljito očistile 

ter razkužile stanovanje, naš mojster pa ji je popravil in saniral ograjo na balkonu. Gospa se je 

s solzo sreče v očeh iz srca zahvalila naši ekipi. 

POMOČ UPOKOJENEMU INVALIDNEMU PARU, avgust 2020 

Član naše ekipe tedensko priskoči na pomoč upokojenemu paru (gospod je težji invalid) iz 

okolice Velenja, pri raznoraznih opravilih v okolici njunega domovanja. Pomaga jima pri košnji 

trave, urejanju okolice domovanja (odstranjevanje zaraslega odvečnega vejevja), pri skrbi za 

vrt (pobiranje pridelkov), loti pa se tudi manjših popravil na hiši. Upokojeni par je vsakokrat 

resnično hvaležen za njegov obisk, predvsem pa za njegovo nesebično pomoč, saj sama ne bi 

zmogla teh opravil. 

MINI EKOLOŠKO - OČIŠČEVALNE AKCIJE, AVGUST 2020 

Z našimi mini ekološko-očiščevalnimi akcijami želimo poudariti pomen ekološkega 

ozaveščanja someščanov. V naravi je vse preveč stvari, ki ne sodijo tja. V mini ekoloških 

akcijah smo tudi v avgustu v različnih kotičkih narave v okolici Velenja, naleteli na kar nekaj 

umetnih materialov, ki so bili prepeljani na odpad. 

PO NAKUPIH IN V LEKARNO, avgust 2020 

Ekipa izvaja tudi opravljanje nujnih nakupov in zdravil namesto oseb, ki zaradi zdravstvenih 

omejitev tega ne zmorejo sami ali namesto starejših oseb ( ki nimajo druge pomoči-svojcev ...). 

Gospod, ki zaradi težjih zdravstvenih težav ne more sam po nujnih opravkih, je vesel naše 



pomoči. Namesto njega ko je potrebno skočimo v trgovino, pa tudi v lekarno po zdravila, ki jih 

zaradi težjih zdravstvenih težav žal potrebuje. 

 

"NAŠE ULICE SO PRAZNE, NAŠA SRCA NE ! 2. DEL", 19.10. -31.12.2020 

=BREZPLAČNE "STORITVE" ZA RANLJIVE SKUPINE (starostniki, gibalno ovirane 

osebe...) 

Zaradi izrednih razmer in priporočenih omejitev gibanja, naša ekipa na območju Mestne občine 

Velenje v tem obdobju od 19.10. naprej, za ranljive skupine ponovno BREZPLAČNO izvaja 

več akcij, pod sloganom "NAŠE ULICE SO PRAZNE, NAŠA SRCA NE ". 

 

1. DOSTAVA BREZPLAČNIH TOPLIH OBROKOV  RANLJIVIM SKUPINAM IN 

SOCIALNIM UPRAVIČENCEM 

Na dom dostavljamo brezplačne tople obroke, ki jih zagotavlja Mestna občina Velenje za 

starejše, invalide, socialne upravičence, osebe v karanteni in tiste, ki si v teh kriznih časih ne 

morejo skuhati ali privoščiti toplega obroka. 

 

2. PO NAKUPIH IN NUJNIH OPRAVKIH (nakup in dostava osnovnih živil ter zdravil, 

pošta,...) 

BREZPLAČNO gremo v trgovino ali lekarno za vse starostnike, gibalno ovirane osebe in osebe 

v karanteni, ki nimajo možnosti, da bi svojci ali znanci namesto njih opravili nakupe osnovnih 

stvari.  

 

3."KR POVEJ"- brezplačni družabniški telefon, kjer ekipa prostovoljk in prostovoljcev s 

pogovorom krajša čas starostnikom, ki zaradi priporočene osame nimajo socialnih stikov ali pa 

želijo kar tako malo pokramljati. 

 

4. FIZIČNA POMOČ  
NA POMOČ PRISKOČIMO raznim organizacijam, ustanovam, društvom, posameznikom pri 

izvajanju podpore na humanitarnem področju (Karitas, CZ, MOV…). 

 

5. UČNA POMOČ NA DALJAVO 
brezplačna online učna pomoč (inštrukcije in pomoč pri domačih nalogah :matematika, 

angleščina) za osnovnošolce iz socialno ranljivih skupin. 

 

6. OSTALE AKTIVNOSTI v SKLOPU PROJEKTA: 

 

-POMOČ PRI RAZDELJEVANJU HUMANITARNIH PAKETOV KARITAS, 22.10. 

2020 

Na sedežu Karitas Velenje smo pomagali pri razdeljevanju humanitarnih paketov 

najranljivejšim upravičencem te pomoči.  

 

-POMOČ PRI PREVZEMU HUMANITARNIH PAKETOV 18.11. 

Na pomoč smo priskočili Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje pri prevzemu in 

skladiščenju humanitarnih paketov, namenjenih najranljivejšim in socialno ogroženim 

skupinam. 

 

 

 



-DOBRE ŽELJE IN VOŠČILNICE ZA STAROSTNIKE V RDEČI CONI, 19.11.2020 

V prostorih Mladinskega centra Velenje in hotela je bila vzpostavljena rdeča cona za stanovalce 

velenjskega doma za varstvo odraslih, ki so okuženi s koronavirusom. Naši prostovoljci so 

pripravil velike voščilnice z dobrimi željami za njihovo čimprejšnje okrevanje, z željami pa 

smo zaposleni "okrasili" njihova okna, tako da bodo v vsakem trenutku vedeli, da mislimo na 

njih ter da so v naših srcih. 

 

-GLASBENI NASTOP ZA STAROSTNIKE V RDEČI CONI, 20.11.2020 

Za starostnike v rdeči coni smo pripravili glasbeni nastop z domačo glasbo in dobrimi željami, 

ki je na njihove obraze resnično pričaral široke nasmehe in verjamemo, da tudi nov optimizem 

v njihova srca. Tudi mi smo bili ganjeni nad današnjo res srčno "veselico", ki smo jo seveda 

izvedli ob upoštevanju vseh potrebnih zaščitnih ukrepov.  

 

 

-DOSTAVA ZAJTRKOV IN KOSIL V RDEČO CONO, 26.11. - 28.11.2020 

V prostorih Mladinskega centra Velenje in hotela je bila vzpostavljena rdeča cona za stanovalce 

velenjskega doma za varstvo odraslih, ki so okuženi s koronavirusom. Zaradi pomankanja kadra 

(okužbe) v DVO, je naša ekipa za 2 dni prevzela dostavo zajtrkov in kosil v rdečo cono. 

 

- GLASBENI NASTOP IN DOBRE ŽELJE ZA STAROSTNIKE V RDEČI CONI, 

1.12.2020 

Za starostnike v rdeči coni smo v pričakovanju veselega decembra zopet pripravili glasbeni 

nastop z domačo glasbo in voščilnice dobrimi željami, ki so na njihove obraze resnično pričarali 

široke nasmehe ogreli njihova srca.  

 

- SELITEV BOLNIŠKIH POSTELJ IZ RDEČE CONE, december 2020 

V mesecu decembru je naša ekipa priskočila na pomoč Domu za varstvo odraslih Velenje, pri 

kompletni selitvi bolniških postelj in opreme iz rdeče cone v DVO.  

 

 


