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UTEMELJENOST PROGRAMA 

Deležniki v Mladinskem centru Velenje poskušamo vsakoletno razvijati in nadgrajevati 

program predvsem kvalitativno. Pri vseh trajnostnih programih, poleg trajnosti in 

kontinuiranosti, sledimo predvsem cilju, da sprotno, ne le na letni bazi, kvalitativno 

nadgrajujemo program.  

 

Kvantitativno gledano nam absolutno ne bo prioriteta suhoparno večanje števila dogodkov, 

glede na izkušnje iz leta 2016 (po opravljenih evalvacijah), se bomo nekaterim aktivnostim 

odpovedali. Naša značilnost pa je, da ob s strani mladih sproducirani dobri ideji, vedno najdemo 

način za izpeljavo takšnega projekta. Včasih je potrebno sicer zato spremeniti organizacijsko 

in programsko shemo, prerazporediti določena sredstva, vendar smo v tem dobri, na kar smo 

ponosni. 

Seveda pa se tudi mi srečujemo s problemom financiranja, saj nikoli ne moremo izpeljati toliko 

projektov in v takšni meri, kot bi jih želeli, kljub temu, da ne gre za velike projekte, je treba 

nekje potegniti mejo. 

 

Dobre projekte, ki smo jih sproducirali v preteklosti, mladi pa pri njih radi sodelujejo bomo 

nadaljevali, vsekakor pa bomo na podlagi evalvacij iz leta 2016 projekte vsaj v manjši meri 

spreminjali oziroma nadgrajevali, saj bomo sledili cilju, da pri izpeljavi projekta dosežemo 

maksimum, ki ga po možnosti na podlagi evalvacije ob naslednji izvedbi izboljšamo, dodelamo. 

Po naših izkušnjah se pri vsakem projektu, predvsem tradicionalnem, vedno najdejo rezerve za 

še bolj kvaliteten projekt, navadno sicer v majhni meri, ne generalno gledano (manjše 

izboljšave). 

 

Nadgradnja programov je vidna v stalni vključenosti različnih generacij mladih v našem 

programu. Programov in aktivnosti generalno ne spreminjamo v veliki meri, preko analiz in 

osebnega stika z mladimi aktivnosti nadgrajujemo, dopolnjujemo. Ob menjavi generacij, 

priključevanju novih mladih, je potrebno vedno znova ponoviti proces vključitve mladih v naš 

sistem dela z namenom doseganja zastavljenih ciljev, kontinuiteti kvalitete. 

 

Največjo priložnost razvoja programa v naslednjem obdobju vidimo v tem, da naše aktivnosti 

na področju vključevanja mladih nadgradimo v smislu mladim na njim prilagojen način 

približati naše delo in trud, pestrost aktivnosti, možnosti za pridobivanje kompetenc, delovnih 

in življenjskih izkušenj ter s tem soustvarjati svoj življenjski prostor, lokalno okolje. Mladim 

skušamo skozi vse naše aktivnosti vcepiti miselnost, da tudi manjše stvari štejejo, da so npr. s 

kvalitetno pripravljeno in izpeljano delavnico polepšali dan sovrstnikom, doprinesli nekaj, ter 

se ob tem tudi nekaj naučili. Mladim vedno na plastičen način poskušamo prikazati njihove 

uspehe, saj se jih pogosto sploh ne zavedajo in potem šele preko pogovora in analize projekta 

uvidijo, da soustvarjajo svoje življenjsko okolje in s tem dvigujejo kvaliteto življenja. 

 

Nadaljevali bomo z izvajanjem tradicionalnih projektov, ki k aktivni udeležbi vabijo vedno 

nove skupine mladih (Natečaj Botečaj, natečaj za neuveljavljene glasbene skupine - s partnerji, 

Hiša Bendov - cilj stalna zasedenost kljub fluktuaciji glasbenikov (razpadi skupin, nove skupine 

in posamezniki), projekti na Letnem kinu ob Škalskem jezeru - naši projekti, izpeljani ob močni 

vpetosti mladih, servisna dejavnost ostalim organizatorjem …).  

 

BEGUNSKA PROBLEMATIKA: Glede na to, da je tematika še vedno aktualna, bomo po 

svojih močeh poskušali doprinesti k razumevanju stiske ljudi, ki so se ne po svoji volji znašli v 

nezavidljivih situacijah. 



Področje mednarodne mobilnosti: tudi letos bomo izpeljali mednarodni delovni tabor v okviru 

festivala Kunigunda, ki ga želimo nadgraditi s še večjo mednarodno udeležbo ob korektno 

izpeljanem delovnem taboru. Tema delovnega tabora v letu 2017 bo izdelava funzina,  

(umetniško novinarstvo), stopili smo že v kontakt z Zavodom Voluntariat, partnerjem pri 

projektu, saj bomo letos iskali specifični interesni profil udeležencev tabora (zanimanje in 

izkušnje v zvezi z novinarstvom). www.kunigunda.si 

 

Erasmus+: v letu 2017 bomo drugem prijavnem roku na Movit prijavili mednarodno mladinsko 

izmenjavo MusicExperiment, ciljna skupina izmenjave bodo prednostno mladi z manj 

priložnostmi. Pri izmenjavi bomo sodelovali kot prijavitelj ali partner. 

Nadaljevali bomo s stalno EVS službo kot gostiteljska organizacija (http://www.mc-

velenje.si/import-export/evs-european-voluntary-service/). S tem namenom bomo na tem 

področju še okrepili sodelovanje s Šolskim centrom Velenje, saj tu vidimo rezerve v pomoči 

pri promociji teh programov za mlade, ter da mladi uvidijo koristnost teh programov. NPM 

6.2.3 CILJ: Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v 

mladinskem delu ter njihova krepitev. 

 

Koncertni cikel: nadaljevali bomo prakso, da mladi, ki se na glasbo spoznajo, pri koncertnem 

ciklu aktivno sodelujejo, tako na področju priprave na izvedbo (izbor izvajalcev, dogovori z 

izvajalci, logistika ...), kot pri sami izvedbi. Koncertni abonma, ki smo ga uvedli z namenom 

približevanja kulture mladim (paket vseh plačljivih koncertov) bomo nagradili v smislu, da bo 

zajemal tudi prireditve partnerskih organizacij. Mladim z manj priložnostmi bomo koncertni 

abonma podarili s ciljem, da alternativno kulturo približamo tudi mladim z manj priložnostmi, 

jih na ta način vključimo v naš sistem in spodbujamo njihovo aktivno participacijo na področjih, 

ki jih zanimajo. NPM 6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj priložnostmi, 7.2.1 

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

 

Promocija: področje promocije smo popolnoma prepustili lokalni skupini mladih (tudi nov 

vodja PR področja Festivala Kunigunda), saj smo ugotovili, da se področje ves čas spreminja. 

Mladi potrebujejo ciljno, njim prilagojeno promocijo (predvsem elektronsko). Prakso 

samostojne izdelave art plakatov za naše dogodke bomo sicer obdržali, saj se mladi oblikovalci 

preko njih umetniško izražajo, okrepili in prilagodili pa bomo promocijo po elektronskih 

kanalih.    

 

SREDIŠČE MLADIH IN OTROK MC VELENJE 

 

Zaradi dobrih rezultatov, koristnosti in odziva, ki je vedno večji, bomo s Središčem mladih in 

otrok  nadaljevali tudi v prihodnje. Program bomo še razvijali, ga dopolnjevali in prilagajali 

potrebam otrok in mladostnikov.  

V letu 2017 želimo: 

- Še naprej izvajati učno pomoč. 

- Vključiti EVS prostovoljce, ki bodo tudi v prihodnje aktivno sodelovali 

v vseh fazah  (od priprav do izvedbe)  akcij, projektov in programa za otroke in 

mladostnike. 

- Vzpostaviti boljše sodelovanje tudi s strokovnimi delavci ostalih osnovnih šol, saj se je 

tovrstno povezovanje izkazalo za koristno in še bolj kvalitetno.   

- Vzpostaviti sodelovanje s starši otrok, ki nas obiskujejo. 

http://www.kunigunda.si/


- Skupaj z otroci pripraviti in organizirati aktivnosti, na katere bi lahko povabili tudi 

njihove starše. 

- Izvajati poučne delavnice na aktualne teme (puberteta, spolnost…). 

- Za otroke in mladostnike organizirati izlete. 

- Urediti zunanjo površino, atrij za izvajanje zunanjih aktivnosti. 

- Terenske delavnice v okviru SMO MC Velenje: tudi v letu 2017 bomo z mladimi glede 

na njihove interese in ideje organizirali zanimive zabavno - izobraževalne izlete. Mladi, 

udeleženci teh aktivnosti, so v veliki večini mladi z manj priložnostmi, ki si tovrstnih 

izobraževalnih izletov ne morejo privoščiti, mi jih bomo še naprej organizirali 

brezplačno. Ti izleti na mlade pozitivno vplivajo v smislu širjenja socialne mreže, 

medvrstniškega dialoga pri izvajanju dodatnih delavnic, neformalnega izobraževanja ... 

Izobraževalne izlete bomo še naprej načrtovali skupaj z mladimi, saj na ta način 

kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. NPM 6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost 

mladih z manj priložnostmi. 

 

KUNIGUNDA, REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER 

Projekt/partner Opis 

Koprodukcija 

celovečernega 

filma Julija 

Celovečerni film Julija, je psihološka romantična drama, ki prikazuje 

težave, s katerimi se pri odraščanju spopadajo mladi in se v iskanju 

svojega jaza želijo vklopiti v družbo. Mlado dekle pa se v psihiatrični 

bolnišnici sooči z boleznimi, ki so v družbi še zmeraj tabu. 

Pri produkciji filma bomo sodelovali kot koproducenti, nudili bomo 

tehnični servis in opremo za snemanje in montažo filma. Sodelovali 

bomo tudi pri zagotavljanju prostora za snemanje filma - Mladinski 

hotel. Film bo začel nastajati konec julija. 

OI JSKD Velenje 

KRMC bo v letu 2017 za potrebe JSKD Velenje opravila 9 snemanj 

območnih tekmovanj pevskih zborov. V sklopu tega bo opravila tudi 

6 avdio snemanj z izdajo zgoščenk. 

Festival Velenje 

Še vedno bomo koproducenti Pikinega festivala. Tako bomo festival 

v celoti tehnično izvedli, na področju video produkcije in ostale 

multimedijske podpore. Prav tako bomo izvedli chroma key 

delavnico. V okviru letnega programa bomo za FV izvedli še 

reprodukciji slikovnega materiala ob projektu Zgodbe neke hiše, kjer 

smo slike spravili v video. Pri njihovih produkcijah pa bomo izvajali 

snemanje njihove produkcije za njihovo arhiv ter ogled nastopajočim. 

Sodelovali bomo pri vseh njihovih multimedijskih projektih, pri 

katerih bo naša vloga različna od produkcije videa, prenosa dogodkov 

na veliko platno, posoja opreme ...Kot vsako leto bomo za potrebe 

produkcije FV izvedemo snemanje njihovih predstav. 

Festival mladih 

kultur Kunigunda 

KRMC bo nudil celotno multimedijsko in organizacijsko podporo 

festivalu Kunigunda. Dnevno se bodo snemali filmčki, malo drugačni, 

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

večer na glavnem odru poteka tudi prenos dogajanja v živo na 

velikem platnu. KRMC prevzel tudi slikanje festivala. Filmčki in 

slike bodo služile tudi kot priloga sporočilom za medije. 



Intermedijski 

projekt na 

festivalu 

Kunigunda  

Na festivalu mladih kultur Kunigunda vsako leto izvedemo 

intermedijski projekt. Pri teh projektih ekipa Kunigunde RMC 

poskrbi za celotno logistiko, opremo in pomoč pri postavitvi projekta. 

Delavnice 

Pripravili bomo serijo treh delavnic: 1 x video delavnice, stop motion 

(začetna) in 1 x fotografiranje. Osnove fotografiranja, nadaljevalni 

tečaj fotografiranja ter obdelava fotografij. 

Projekcija/stream 

na platno 

koncertov 

KRMC izvaja multimedijsko podporo koncertom v Rdeči dvorani. V 

letu 2017 načrtujemo izvedbo dveh takšnih koncertov. Enako podporo 

bomo izvajali tudi na Maturantskem plesu ŠCV. V letu 2017 sta v 

načrtu dva takšna dogodka.  Tudi na koncertu v letnem kinu, tako za 

potrebe festivala Kunigunda, kot ostalih organizatorjev izvajamo 

projekcijo koncerta na veliko platno. 

Lutkovno 

gledališče 

Velenje 

Z lutkovnim gledališčem Velenje sodelujemo že dlje časa. Vsako leto 

opravimo snemanje in celotno post produkcijo. V letu 2017 se 

predvideva snemanje vsaj ene lutkovne predstave. Ekipa KRMC 

predstavo posname in zmontira za arhivski namen LGV in namen 

prijave na različne lutkarske festivale. 

Dnevi mladih in 

kulture 

Multimedijska podpora festivalu bo potekala s strani KRMC na več 

načinov. Nastali bodo promo filmčki, ki bodo služili kot retrospektiva 

festivala. Na festivalu bomo izvajali tudi celotno multimedijsko 

podporo posameznim dogodkom. 

Podpora 

projektom EVS 

V MC gostimo EVS prostovoljce. Skoraj vsi prostovoljci za svoj 

zaključni projekt izvede nekaj s področja multimedije, pa naj bo to 

produkcija kratkega filma o počutju in delu v Velenju, ali pa v obliki 

video animacije. Ti projekti prikazujejo medkulturne razlike, 

medkulturni dialog in soočanje z življenjem v Velenju. Tudi v letu 

2017 načrtujemo aktivnosti v podobni meri. 

Avdio studio 

V letu 2017 bomo v KRMC veliko pozornost namenili večji uporabi 

prostorov avdio studio. Želimo namreč da studio še bolj zaživi in tako 

bomo ponujali lokalnim ustvarjalcem najem in celotno avdio 

produkcijo v višini nastalih stroškov. S tem želimo povečati 

prepoznavnost studia in lokalnim ustvarjalcem omogočiti, da svoje 

izdelke posnemajo v Velenju. 

Sodelovanje z 

zavodom eMCe 

plac 

V prostorih eMCe placa se odvija večina kulturnega mladinskega 

dogajanja v Velenju. KRMC bo posnel vse večje dogodke v klubu. Iz 

tega nastajajo kratki filmčki, retrospektive dogajanj. Kontinuirano 

KRMC izvaja celotno multimedijsko podpora projektom in programu 

izvedenim ki se izvajajo v klubu v klubu eMCe plac. Za potrebe kluba 

v KRMC izdelamo (oblikovanje, tisk, razrez) vse plakate letake ... in 

vstopnice za večje dogodke. 

Cikel 

rokodeljskih 

tržnic v Starem 

Velenju 

Z namenom obujanja in kulturnega aktiviranja območja Starega 

Velenja, sta TIC Velenje in KS Staro Velenje pristopila k projektu 

Rokodeljske tržnice v Starem Velenju. KRMC za vsako novo tržnico 

izdela ves promocijski material. Tako bomo v letu 2017 oblikovali 

(predivoma) 6 plakatov, 6 letakov, oglase za lokalni tednik Naš Čas, 

VTV vašo televizijo ... 



  

MLADINSKI HOTEL 

 

Tekoče poslovanje mladinskega hotela in trženje nastanitev 
S promocijo in iskanjem potencialnih gostov Mladinskega hotela Velenje bomo uspešno 

poslovali. Sodelovanje bomo podkrepili z organizatorji raznih kulturnih, športnih in 

izobraževalnih dogodkov, ki potrebujejo tovrstne nastanitve. 

 

V letu 2017 bomo aktivno nadaljevali s promocijo pomoči pri izvajanju 3 in 2-dnevnih paketov. 

Konkretno bomo tržili kongresni turizem (nastanitev s seminarskimi prostori) pri raznih 

organizacijah, ki izvajajo večdnevne projekte (izobraževanja, usposabljanja, seminarje, 

skupščine, konference ...). 

Prav tako bomo nadaljevali sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in drugimi, ki se 

ukvarjajo s področjem neformalnega in formalnega izobraževanja (in so vključeni v programe 

Erasmus +), v smislu nudenja nastanitvenih kapacitet mladim sodelujočim, ki prihajajo v 

Velenje na izmenjavo. 

Učna baza za dijake in študente 

V Mladinskem hotelu Velenje smo učna baza in nudimo dijakom in študentom turistične smeri 

izvajanje obvezne učne prakse.  

HI-Q LIGHT 

Pogovori z borci 

V sodelovanju z ZZB za vrednote NOB, Muzejem Velenje in 

Knjižnico Velenje bomo pomagali pri pripravi pogovorov z še 

živečimi udeleženci 2. svetovne vojne. Tako bomo v letu 2017 izvedli 

predvidoma štiri  takšne pogovore. KRMC bo dogodek posnela s 

tremi kamerami, posebej bomo posneli zvok. 

Oblikovanje 

tiskovin 

V KRMC izvajamo tudi storitev oblikovanje tiskovin. Tako za 

potrebe TIC oblikujemo večino njihovih tiskovin, enako je za zavod 

eMCe plac, MSV ter veliko število mladinskih organizacij. Enako 

uslugo ponujamo tudi ostalim kulturno umetniškim produktom in 

njihovim avtorjem. 

Video produkcija 

Video produkcija je velikem porastu. Tako v letu 2017 načrtujemo 

produkcijo več kot 60 tako krajših, kot daljših video prispevkov. 

Nekaj jih bo narejenih za potrebe MC Velenje, nekaj za potrebe 

mladinskih organizacij, nekaj pa tudi za tržni name. 

Oblikovanje 

tiskovin 

V KRMC izvajamo tudi storitev oblikovanje tiskovin. Tako za 

potrebe TIC oblikujemo večino njihovih tiskovin (SKI BUS, 

rokodelska tržnica ...). Podobno je z MOV, za katero izvedemo vsaj 

tri oblikovanja za posamezne dogodke (naj prostovoljec ...). Enako 

uslugo ponujamo tudi ostalim kulturno-umetniškim produktom in 

njihovim avtorjem. 

Gostovanje v 

KRMC 

V KRMC ponujamo prostor za gostovanje kulturnim društvom, 

kulturnim projektom ... 



Že nekaj časa delujemo po načelih kakovosti sistema HI-Q LIGHT, ki je zasnovan tako, da 

zagotavlja konstantno rast in napredek za Mladinski hotel Velenje.  

Konec marca 2017 imamo namen pridobiti certifikat kakovosti. 

 

DNEVNI CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, MOJ KLUB 

Zaradi velike potrebe, dobrih povratnih informacij in s tem tudi pomembnosti obstoja dnevnega 

centra v lokalnem okolju, bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnje. Program bomo 

dopolnjevali, razvijali, prilagajali in ga spreminjali glede na potrebe skupine. 

 

V letu 2017 želimo: 

- Razširiti dnevni center na način, da bi zajemal večjo populacijo ljudi, ki se tudi občasno 

srečujejo z blažjimi oblikami duševnih stisk (tesnoba, stres, panični napadi, občutek 

manjvrednosti, osamljenost…). 

- Delati na preventivi (organizirati okrogle mize, predavanja, predstavitve knjig, 

osebnoizpovednih izkušenj). 

- Z neposredno predstavitvijo informirati različne ustanove o delovanju in pomenu 

dnevnega centra za duševno zdravje (zdravstveni dom, psihiatrična bolnica…). 

- Povezati se, oziroma povabiti različne strokovnjake s področja duševnega zdravja 

(zdravstvene delavce, psihologe, psihiatre…), ki bi lahko nudili uporabnikom dodatno 

pomoč. 

- Organizirati neformalna izobraževanja, delavnice. 

- Izvajati razbremenilne pogovore, svetovanje, individualne načrte uporabnikov. 

- Nuditi pomoč pri vključevanju uporabnikov v lokalno okolje ( obisk prireditev, razstav, 

predstav, kina). 

- Osveščanje lokalne skupnosti in s tem zmanjševanje stigmatizacije – delo na terenu 

(stojnice, intervjuji). 

 

NOV KULTURNI CENTER Staro Velenje 

 

V letu 2012 je Mestna občina Velenje MC Velenje v upravljanje namenila zapuščen industrijski 

objekt Pekarne v starem Velenju, ki se nahaja na naslovu Stari trg 17. Na pobudo mladih 

lokalnih umetnikov in Mladinskega centra Velenje smo objekt očistili in v njem 'zapekli' novo 

življenje. V času svojega obratovanja Pekarna ponuja ustvarjalni prostor preko dvajsetim 

mladim umetnikom, ki v prostoru ustvarjajo. Objekt je dobil v upravljanje Mladinski center 

Velenje, ki je skupaj s kulturno umetniškim društvom Koncentrat v prostorih izvajal aktivnosti. 

V tem času so prostor kot pomemben del mladinske infrastrukture prepoznali še ostali 

organizatorji dogodkov in v njem pripravili več dogodkov.  

 

Pekarna ponuja možnost različnega ustvarjanja v srednjem delu, kjer se nahajata dva večja 

prostora, sanitarije in del ateljejskega prostora. Zgornji, mansardni del je namenjen razstavišču, 



v ostalih dveh sobah pa so med drugim že bili tudi prostor za vaje glasbene skupine The Stroj, 

ruskemu kegljišču DU (KS) Staro Velenje ... Pritlični prostor je bil v celoti namenjen skladišču.  

 

Uspešna zgodba, ki jo mladi pečemo v Pekarni, ki je predstavljala tudi delček mozaika oživitve 

Starega Velenje, se nadaljuje z rušitvijo Pekarne in izgradnjo nadomestnega objekta. V starem 

Velenju želimo ostati in nadaljevati delo, saj smo s tamkajšnjimi stanovalci in krajevno 

skupnostjo našli skupno sinergijo. 

 

Zavedamo se dejstva, da v kolikor želimo napredek Starega Velenja mora objekt Pekarna stran, 

saj je kot tujek umeščena v prostor. Po veljavnem prostorskem načrtu je v neposredni bližini 

predvidena gradnja nadomestnega objekta, na mestu, kjer danes stoji pekarna pa trg. 

 

Mladinski center Velenje bo v sodelovanju z Mestno občino Velenje v letu 2017 pripravil 

dokumentacijo (projektno nalogo, PZI ...) za rušitev in gradnjo nadomestnega objekta 

Ljubljanska 2 in novega objekta. Vsebino Pekarne bomo 'preslikali' v nova objekta. 

 

UDARNIK MC VELENJE 

Poleg sprotnih akcij, ko se odzovemo na klic na pomoč imamo za leto 2017 v planu še nekaj 

izrednih prostovoljskih akcij. 

- Medgeneracijski tabor "Stara Sablja": 3 dnevni tabor bomo v sodelovanju z Domom za 

varstvo odraslih v mesecu maju izpeljali na Letnem kinu. Namenjen bo predvsem starostnikom 

iz MOV in pa medgeneracijskemu povezovanju. Na taboru bomo izvajali raznorazne delavnice 

in aktivnosti (ribolov, kino na prostem, ustvarjalne delavnice, bobnarske delavnice, meditativno 

jogo za starejše, delavnice steklarstva, kuhanje čajev, glasbeni nastop,različni turnirji ...).  

- Indicamp MC Velenje: za osnovnošolce bomo v juliju izpeljali že tradicionalni poletni 

otroški dnevni tabor, kjer se bomo za cel teden spremenili v čisto prave indijance in na zabaven, 

a hkrati poučen način spoznavali njihov način življenja. 

Kaj bomo počeli: jezdili bomo konje, pluli po jezeru, streljali z loki, izdelovali indijanski nakit, 

igrali na bobne, plesali okoli ognja, lovili ribe in še veliko več. 

-Misija Nasmeh je Uspeh: z ekipo glasbenikov, umetnikov in artistov se bomo odpravili na 

dvodnevno turnejo po Sloveniji, z namenom širjenja dobre volje in nasmeha pri ljudeh. 

Ustavljali se bomo na vnaprej določenih in tudi naključnih krajih, vaseh in zaselkih, ki so znani 

po nižjem socialnem stanju tamkajšnjih prebivalcev in jim z improviziranimi nastopi ter 

pogostitvami popestrili dan. 

-V besedi je poMOČ: projekt v BESEDI JE (PO)MOČ, kjer z delavnicami ulične poezije in 

ustvarjanjem hip-hop glasbe "kalimo in utrjujemo" mladostnike s tovrstnim potencialom, da 

nadgradijo svoj talent in usmerijo svojo energijo v glasbeno kreativnost. V letu 2017 jim bomo 

s svojim znanjem in mentorstvom pomagali do svojega prvega glasbenega izdelka. Ob izdaji 

albuma pa bomo z njimi priredili tudi odmeven hip hop koncert z mnogimi znanimi imeni. 

-Projekt NARAVA IN MI: Z udarniškim delom bomo pomagali prenoviti in adaptirati objekte 

na propadajoči kmetiji v okolici Velenja. Pri tem projektu bomo pripomogli tudi pri sajenju in 

obdelovanju naravnih plodov (jabolka, krompir ...), ki se bodo nato podarili ljudem v stiski. 



KAKOVOST IN OBSEG PROGRAMA 

Načrtovani program mladinskega dela v letu 2017 

 

Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

Neformalne izobraževalne 

vsebine (Središče mladih in 

otrok - terenske, kuharske, 

glasbene, multimedijske, 

računalniške ... delavnice, info 

točke ... Program neformalno 

izobraževalnih vsebin 

sestavljamo skupaj z mladimi, 

ki se tako na sproščen, 

zabaven način učijo različnih 

veščin. Mentorji poskušajo 

ohranjati zbranost mladih z 

različnimi sprostitvenimi 

vsebinami, z namenom, da 

mladi ne bi imeli občutka, da 

se nekaj učijo, ampak se 

zabavajo. Mentorji 

vzpodbujajo kreativnost 

mladih in medvrstniško 

sodelovanje. Posebno 

pozornost bomo namenili 

mladim z manj priložnostmi. 

NPM 6.2.7 CILJ: Večja 

socialna vključenost mladih z 

manj priložnostmi  

100  

Neformal

no učenje 

in 

usposablj

anje ter 

večanje 

kompeten

c mladih, 

skrb za 

mlade z 

manj 

priložnos

tmi v 

družbi.  

Cilj je 

mladim 

ponuditi 

vsebine, ki 

jih 

zanimajo, 

izpeljava 

procesa na 

način, da 

mladi 

aktivno 

sodelujejo. 

Rezultat je 

širša 

razgledanost 

mladih in 

dvig 

kompetenc 

mladih.  

Skozi vso 

leto 2017 

(s 

poletnim 

premoro

m - 

Festival 

Kunigun

da).  

Lokalna 

mladina, 

obiskovalc

i Središča 

mladih in 

otrok MC 

Velenje, s 

poudarkom 

na mladih 

z manj 

priložnost

mi.  

300  

Kreativne aktivnosti predvsem 

v okviru Središča mladih in 

otrok MC Velenje 

(izdelovanje različnih 

izdelkov, čestitk ob 

priložnostih, uporabnih stvari, 

slikarske, kiparske delavnice, 

celotedenske aktivnosti v času 

šolskih počitnic, origami, 

Indijanski tabor, Poletje v 

SMO Velenje ...). Pri 

aktivnostih bomo vzpodbujali 

kreativnost, drugačnost, mladi 

si bodo lahko izdelke odnesli 

domov. Mentorji delavnic 

80  

Skrb za 

mlade z 

manj 

priložnos

tmi v 

družbi, 

spodbuja

nje 

ustvarjaln

osti ter 

inovativn

osti 

mladih.  

Cilj je 

vzpodbujanj

e 

kreativnosti 

mladih. Cilj 

je, da mladi, 

ki 

posedujejo 

posebna 

znanja le-ta 

prenašajo na 

svoje 

vrstnike. 

Rezultat je 

kvalitetno in 

Skozi vso 

leto 2017 

(s 

poletnim 

premoro

m - 

Festival 

Kunigun

da).  

Lokalna 

mladina, 

obiskovalc

i Središča 

mladih in 

otrok, s 

poudarkom 

na mladih 

z manj 

priložnost

mi.  

160  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

bodo prav tako mladi, ki 

obvladajo posebne veščine. 

NPM 6.2.7 CILJ: Večja 

socialna vključenost mladih z 

manj priložnostmi  

aktivno 

preživljanje 

prostega 

časa mladih.  

Prostovoljstvo (aktivnosti 

prostovoljcev MC Velenje se 

vse bolj usmerjajo v družbeno 

koristno delovanje, 

ozaveščanje mladih, kar 

podpiramo, priključitev javno 

koristnih delavcev tem 

aktivnostim). V letu 2017 

bomo na področju promocije 

prostovoljcev in 

prostovoljnega dela že šestič 

zapored izvedli projekt (izbor 

in prireditev ob razglasitvi) 

Naj prostovoljec v MOV. 

NPM 6.2.5 CILJ: Spodbujanje 

prostovoljstva med mladimi.  

20  

Prostovol

jstvo, 

solidarno

st in 

medgener

acijsko 

sodelova

nje 

mladih, 

skrb za 

mlade z 

manj 

priložnos

tmi v 

družbi.  

Cilj je 

promocija in 

krepitev 

prostovoljst

va, k 

aktivnostim 

vključitev 

čim več 

mladih, 

sodelovanje 

s partnerji, 

medvrstniški 

dialog, 

vključevanje 

mladih z 

manj 

priložnostmi

. Rezultat so 

družbeno 

koristne 

akcije 

načrtovane 

in izvedene 

s strani 

mladih.  

Posamez

ne akcije 

preko 

celega 

leta 2017.  

Prostovoljc

i MC 

Velenje in 

partnerskih 

organizacij 

(ŠCV, 

ŠŠK).  

50  

Zaposljivost: zaposlitveni 

kotički v okviru Središča 

mladih in otrok MC Velenje, 

pomoč pri pisanju prošenj za 

delo, CV-jev, poudarek na 

izpostavljanju osebnih 

kompetenc, ki se jih mladi niti 

ne zavedajo (ter vključitev v 

CV-je), pomoč pri iskanju 

ponudb za delo, izvajanje 

programa javna dela - za leto 

2017 smo na razpisu uspeli s 

prijavo štirih delavcev. NPM 

6.2.7 CILJ: Večja socialna 

20  

Dostop 

mladih 

do trga 

delovne 

sile in 

razvoj 

podjetnos

ti mladih, 

neformal

no učenje 

in 

usposablj

anje ter 

večanje 

Cilj je 

vključitev 

čim večjega 

števila 

mladih z 

manj 

priložnostmi

, večanje 

kompetenc 

mladih in 

zaposlitveni

h možnosti. 

Rezultat je 

dvig 

Tekom 

celega 

leta 2017.  

Obiskovalc

i Središča 

mladih in 

otrok, 

predvsem 

mladi z 

manj 

priložnost

mi (brez 

dostopa do 

interneta, 

brez 

znanja in 

izkušenj na 

60  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

vključenost mladih z manj 

priložnostmi  

kompeten

c mladih.  

zaposljivosti 

med 

mladimi, 

optimistični 

rezultat je 

dvig 

zaposlenosti 

mladih.  

področju 

iskanja, 

predvsem 

prve, 

zaposlitve.  

Aktivnosti na področju 

alternativne kulture (cikel 

klubskih večerov, koncertni 

cikel, posebni kulturni 

dogodki - jamm session, 

projekcije mladinskega in 

alternativnega filma v letnem 

kinu ob Škalskem jezeru, 

performansi ...). Skupaj z 

mladimi bomo poskušali 

lokalni skupnosti predstaviti 

kvalitetne in aktualne 

alternativne vsebine - stalno 

iskanje primernih izvajalcev, 

turneje glasbenih skupin, 

sodelovanje s partnerji na 

nacionalnem nivoju 

(organizacija skupnih 

projektov na koncertnem 

področju). Lastna produkcija 

(projekti posebnega pomena, 

ki v vseh fazah nastajajo v 

lokalnem okolju in so 

izpeljani z aktivno udeležbo 

mladih na vseh nivojih).  

100  

Avtonom

ija 

mladih, 

dostop 

mladih 

do 

kulturnih 

dobrin in 

spodbuja

nje 

ustvarjaln

osti ter 

inovativn

osti 

mladih.  

Cilj je 

aktivna 

vključitev 

čim več 

mladih k 

projektom, 

zadostitev 

potreb 

mladih po 

kulturi, 

širjenje 

kulturnih 

obzorij 

mladih, 

kvalitetni 

dogodki. 

Rezultat je 

kvaliteten 

koncertni 

cikel, 

klubski 

večeri v 

organizaciji 

mladih, vsaj 

en večji 

projekt v 

lastni 

produkciji.  

Skozi vso 

leto 

2017.  

Lokalni 

mladi, ki 

jih zanima 

alternativn

a kultura in 

organizacij

ska plat na 

tem 

področju.  

100  

Aktivnosti na področju 

vizualnega, izraznega 

umetniškega ustvarjanja 

(galerijski cikel v mladinskem 

kulturnem klubu, Pekarna - 

razstave in projekti lokalnih in 

drugih mladih umetnikov, 

40  

Avtonom

ija 

mladih, 

dostop 

mladih 

do 

kulturnih 

dobrin in 

Cilj je 

vključitev 

čim večjega 

števila 

lokalnih 

mladih 

umetnikov k 

aktivnostim 

Skozi vso 

leto 2017 

(periodič

no).  

Mladi 

lokalni in 

regionalni 

umetniki, 

mladi ki 

jih 

aktivnosti 

v zvezi z 

60  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

stalne in priložnostne razstave 

in inštalacije).  

spodbuja

nje 

ustvarjaln

osti ter 

inovativn

osti 

mladih.  

(tako z 

umetniškega 

vidika, kot z 

vidika 

organizacije

). Kustosinja 

galerije je 

mlada 

lokalna 

umetnica, ki 

želi 

priložnost 

periodično 

ponuditi tudi 

produkciji 

izven 

lokalnih 

meja. 

Rezultat so 

kvalitetne, 

alternativne 

umetniške 

vsebine, s 

strani 

mladih 

samostojno 

izpeljan 

galerijski 

cikel.  

izrazno 

umetnostjo 

zanimajo.  

MOJ KLUB (dnevni center, 

namenjen osebam s težavami 

v duševnem zdravju, ki so 

zaključili hospitalizacijo in se 

ponovno vključujejo v 

družbo). Nadgrajevanje 

aktivnosti, ki vključenim 

mladim na podlagi analiz 

pripomorejo k resocializaciji 

in kvalitetnem ter aktivnem 

preživljanju prostega časa. 

NPM 5.2.4 CILJ: Krepitev 

pozitivnega duševnega 

zdravja med mladimi in 

zmanjševanje umrljivosti 

200  

Skrb za 

mlade z 

manj 

priložnos

tmi v 

družbi, 

zdrav 

način 

življenja 

in 

preprečev

anje 

različnih 

oblik 

Cilj je 

vključitev 

vseh mladih, 

ki so v ciljni 

skupini. 

Rezultat je 

kvalitetnejše 

življenje 

oseb s 

težavami v 

duševnem 

zdravju.  

2X 

tedensko 

skozi vse 

leto 

2017, 

dodatne 

terenske 

delavnice

.  

Mladi s 

težavami v 

duševnem 

zdravju.  

20  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

zaradi samomora med 

mladimi. 6.2.7 CILJ: Večja 

socialna vključenost mladih z 

manj priložnostmi.  

odvisnost

i mladih.  

2. Lokalni program razvoja 

delovanja mladih v Mestni 

občini Velenje 2016 - 2020 

(sledenje Strategiji za mlade 

po področjih, na katerih 

delujemo, pomoč mladim, ki 

se individualno ali 

organizirano prijavljajo na te 

razpise). Ves čas bomo tudi 

promovirali Strategijo za 

mlade, saj je dokument 

usklajen s potrebami mladih 

in zanje krasna priložnost za 

izpeljavo lastnih idej.  

20  

Avtonom

ija 

mladih, 

dostop 

mladih 

do 

kulturnih 

dobrin in 

spodbuja

nje 

ustvarjaln

osti ter 

inovativn

osti 

mladih.  

Cilj je, da se 

s pomočjo 

instrumento

v Strategije 

za mlade 

izpelje kar 

se da veliko 

predlogov, 

idej, 

generiranih 

s strani 

mladih, 

aktivnosti 

bodo 

zasnovane 

predvsem na 

področje 

vključenosti 

neorganizira

ne mladine 

in mladih z 

manj 

priložnostmi

. Rezultat so 

aktivnosti na 

področju 

prijave na 

razpis in 

izvedbe 

projektov s 

strani 

mladih.  

Januar - 

junij in 

septembe

r - 

december 

2017.  

Mladi iz 

lokalnega 

okolja 

(šolska, 

organiziran

a in 

neorganizir

ana 

mladina). 

Vključeva

nje mladih 

z manj 

priložnost

mi.  

40  

Športne vsebine Središča 

mladih in otrok MC Velenje 

(dnevi, posvečeni športnim 

vsebinam in občasni turnirji - 

badminton, namizni tenis in 

namizni nogomet, košarka, 

nogomet, drsanje ...), tudi 

interaktivni šport (konec leta 

80  

Zdrav 

način 

življenja 

in 

preprečev

anje 

različnih 

oblik 

Cilj je čim 

večja 

vključenost 

mladih, 

aktivno 

sodelovanje. 

Rezultat je 

izboljšanje 

Skozi vso 

leto 2017 

(periodič

ne 

aktivnosti

).  

Lokalna 

mladina, 

obiskovalc

i Središča 

mladih in 

otrok MC 

Velenje, s 

poudarkom 

150  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

2015 smo kupili nov, moderen 

X-box kinect). Obiskovalcem 

ponujamo tudi biljard in 

pikado, saj so mladi izrazili 

željo tudi za ta dva športa. 

Izvajali bomo tudi delavnice 

joge in plesa (EVS 

prostovoljci, mladi z znanji na 

tem področju). K aktivnostim 

želimo pritegniti predvsem 

mlade z manj priložnostmi, 

saj navadno ta skupina mladih 

rekreacijo zaradi težkih 

življenjskih pogojev 

zapostavlja. Nacionalni 

program za mladino (NPM) 

5.2.1 CILJ: Spodbujanje redne 

telesne dejavnosti, 

uravnoteženega 

prehranjevanja in vzdrževanja 

priporočene telesne teže med 

mladimi (15–29 let). 6.2.7 

CILJ: Večja socialna 

vključenost mladih z manj 

priložnostmi.  

odvisnost

i mladih, 

skrb za 

mlade z 

manj 

priložnos

tmi v 

družbi.  

počutja 

mladih, 

nadaljnje 

ukvarjanje z 

rekreativnim 

športom in 

skrb za 

lastno 

zdravje ter s 

tem dvig 

kvalitete 

življenja.  

na mladih 

z manj 

priložnost

mi.  

Družbeno kritično delovanje 

(projekti, povezani s 

tematikami, ki jih mladi 

izpostavijo kot pereče). 

Nadaljevanje prakse, da 

nobena tema ni tabu, o vsaki 

se lahko pogovarjamo in če 

imajo mladi dobro idejo za 

izpostavljanje perečih tem, 

jim pri njihovi kreativnosti 

omejitev ne bomo postavljali. 

Pozitivno pri tem je, da je to 

pokazatelj, da mladim ni 

vseeno, o dogajanju okoli 

sebe razmišljajo, ter so se 

pripravljeni deloma izpostaviti 

z izpeljavo določenih 

aktivnosti, ki na to tematiko 

opozarja širšo družbo.  

10  

Avtonom

ija 

mladih, 

sodelova

nje 

mladih 

pri 

upravljan

ju javnih 

zadev v 

družbi.  

Cilj je, da 

mladi 

razmišljajo 

družbeno 

kritično, da 

so aktivno 

soudeleženi. 

Rezultat je 

letno vsaj 5 

družbeno 

kritičnih 

projektov z 

močnim 

sporočilom 

širši družbi 

v zvezi z 

aktualno 

tematiko, ki 

jo mladi 

Skozi vso 

leto 2017 

(periodič

no).  

Lokalna 

mladina, 

predvsem 

tisti, ki 

razmišljajo 

družbeno 

kritično, 

imajo 

izdelano 

svoje 

mnenje na 

določenih 

področjih, 

si želijo 

sprememb 

in imajo 

ideje, kako 

stvar 

kreativno 

30  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

sami 

prepoznajo 

kot kritike 

vredno (v 

pozitivnem 

ali 

negativnem 

smislu).  

in po 

možnosti 

čim širše 

razumljivo 

predstaviti, 

po 

možnosti z 

dodano 

kulturno 

umetniško 

vrednostjo.  

Družbeno odgovorno aktivno 

delovanje: podpora 

samostojnim aktivnostim 

skupine Udarnik MC Velenje 

- pomoč socialno šibkim 

družinam in posameznikom, 

družbeno koristne akcije, 

aktivna vloga pri našem 

programu, pomoč pri 

programu partnerjev - delovne 

akcije. Nadaljevali bomo s 

projektom javno - koristnih 

del, ter koristnike programa 

vključevali v lasten program 

pri družbeno odgovornih 

projektih, predvsem pa bomo 

v navezavi z lokalno oblastjo 

in Centrom za socialno delo 

Velenje s programom 

sodelovali na področju 

pomoči socialno šibkim in 

urejanja življenjskega okolja.  

150  

Prostovol

jstvo, 

solidarno

st in 

medgener

acijsko 

sodelova

nje 

mladih, 

neformal

no učenje 

in 

usposablj

anje ter 

večanje 

kompeten

c mladih.  

Cilj je 

pomoč pri 

akcijah, ki 

so družbeno 

odgovorneg

a značaja in 

dvigujejo 

kvaliteto 

življenja 

predvsem 

ranljivih 

skupin in 

posameznik

ov, mladi, 

aktivno 

vključeni v 

projekt pa 

razvijajo 

kompetence 

na področju 

organizacije, 

delovnih 

izkušenj ... 

Rezultat je 

število 

kvalitetno 

izpeljanih 

akcij.  

Skozi vso 

leto 2017 

(projektn

o).  

Mladi z 

manj 

priložnost

mi, 

koristniki 

programov 

javno - 

koristnih 

del.  

70  

MEDNARODNO 

DELOVANJE 10  

Mobilnos

t mladih 

in 

mednaro

dno 

Cilj je 

kontinuirano 

delovanje na 

programih 

Erazmus+, 

Skozi vso 

leto 

2017.  

Mladi iz 

partnerskih 

organizacij

, ki si 

mednarodn

40  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

EVS:  Trenutno gostimo dve 

EVS prostovoljki iz Španije in 

Portugalske. Z njima poteka 

kontinuirano delo v vseh 

enotah (popoldanski center, 

multimedijski center, 

prostovoljski projekti z 

Udarniki MCV) in delo na 

njunih samostojnih projektih 

(Odprta omara, delavnice za 

otroke, dokumentarni film). 

Julija se nam bosta za obdobje 

enega leta pridružila nova 

EVS prostovoljca iz  Španije 

in Gruzije, ki se bosta 

vključila v naš redni program 

ter izvaja tudi lastne projekte.  

EVROPSKI PROJEKTI: 

Letošnje leto bomo vključeni 

v izvajanje več  evropskih 

projektov, kjer sodelujemo 

kot partnerji. Že potrjen 

projekt je projekt BRAIN 

DRAIN, BRAIN GAIN, kjer 

sodelujemo z Balkanom. 

Projekt je sestavljen iz 

študijskega obiska, 

konference in seminarja, 

pogovarjali pa se bomo o 

mladinskem delu in 

mobilnosti mladih na 

Balkanu.  Prav tako 

sodelujemo na dveh projektih 

z Italjanskimi partnerji preko 

programa Europe for citizens. 

Projekta se imenujeta 

EUROPOLI (tema-mladi in 

povezova

nje, 

prostovol

jstvo, 

neformal

no učenje 

in 

usposablj

anje ter 

večanje 

kompeten

c mladih.  

stalno gostiti 

EVS 

prostovoljce 

in jih 

aktivno 

vključevati 

k programu 

na vseh 

nivojih, 

korektno v 

lokalnem 

okolju 

izpeljati eno 

mednarodno 

mladinsko 

izmenjavo z 

udeležbo 

lokalnih 

mladih z 

manj 

priložnostmi

, letno 

poslati vsaj 

enega 

mladega iz 

lokalnega 

okolja na 

EVS službo 

v tujino, 

sodelovanje 

s partnerji iz 

tujine 

(udeležba na 

eni 

mednarodni 

mladinski 

izmenjavi, 

priložnostni 

projekti). 

Rezultat je 

večanje 

kompetenc 

mladih, 

izpopolnjeva

o izkušnjo 

želijo, 

enako 

lokalna 

mladina s 

to željo. 

Poudarek 

na mladih 

z manj 

priložnost

mi, saj si ti 

mladi 

najtežje 

privoščijo 

določene 

mednarodn

e izkušnje.  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

Evropa) in BE YOUTH 2 

(tema-prostovoljstvo in 

medgeneracijsko 

povezovanje). Junija bomo 

sodelovali tudi na mladinski 

izmenjavi z istim italijanskim 

partnerjem. Na mladinski 

izmenjavi bomo obravnavali 

tematiko beguncev in 

migrantov. NPM 6.2.3 CILJ: 

Spodbujanje vključevanja v 

mednarodno mladinsko delo 

in učnih mobilnosti v 

mladinskem delu ter njihova 

krepitev.  

nje v 

komunikacij

i v 

angleškem 

jeziku, 

širjenje 

socialne 

mreže.  

Izvajanje servisne dejavnosti 

(obdržati vodilno vlogo na 

področju koordinacije 

informiranja mladih, avdio 

servisa, video servisa v 

lokalnem okolju - produkcija 

in post produkcija). Vse bolj 

bomo poskušali izvajati tudi 

lučni servis za prireditve. 

300  

Neformal

no učenje 

in 

usposablj

anje ter 

večanje 

kompeten

c mladih, 

dostop 

mladih 

do trga 

delovne 

sile in 

razvoj 

podjetnos

ti mladih.  

Cilj in 

rezultat je 

korektna 

servisna 

dejavnost na 

vseh 

področjih ob 

aktivni 

soudeležbi 

mladih.  

Skozi vso 

leto 

2017.  

Mladi, ki 

jih zanima 

delo s 

tehniko, 

tudi, če 

nimajo 

predznanja 

s 

tehničnega 

področja.  

20  

Avdio studio: v letu 2015 smo 

končno dobili kompetentnega 

človeka na mestu vodje avdio 

studia. Aktivnosti v smeri 

promocije studia in možnosti 

v zvezi s studiem, pomoč pri 

razvoju lokalne glasbene 

scene (snemanje demo 

posnetkov, montaže glasbenih 

30  

Neformal

no učenje 

in 

usposablj

anje ter 

večanje 

kompeten

c mladih, 

dostop 

mladih 

Cilj je 

mladim 

približati 

delovanje 

specialnega 

studia, pri 

njih 

vzpodbuditi 

zanimanje 

za glasbeno 

Skozi vso 

leto 

2017.  

Mladi, ki 

jih zanima 

produkcija 

in 

postproduk

cija glasbe.  

50  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

izdelkov, produkcija glasbe 

...).  

do 

kulturnih 

dobrin in 

spodbuja

nje 

ustvarjaln

osti ter 

inovativn

osti 

mladih.  

produkcijo 

in 

postprodukc

ijo. Rezultat 

je 

zasedenost 

studia, 

število 

mladih, ki se 

s tem 

področjem 

dela 

ukvarjajo 

nadalje.  

Festival mladih kultur 

Kunigunda: največji in 

najkompleksnejši projekt MC 

Velenje, ki je v celoti izpeljan 

z aktivno udeležbo mladih, v 

letu 2017 pa tudi jubilejni, 20. 

festival. Značilnost festivala 

je, da so mladi aktivni na vseh 

področjih, saj festival v celoti 

izpeljemo samostojno, mladi 

spoznajo tudi delo z 

najzahtevnejšo opremo in 

procesi dela, kreativno 

sodelujejo pri izboljšavah na 

področju prireditvenih 

prostorov in ponudbe 

obiskovalcem (stalne 

izboljšave glede na potrebe in 

želje mladih). Želimo, da 

festival ostane vodilni festival 

na področju alternativne 

kulture, ki ni le glasbene 

narave in je pogosto (zaradi 

izraza takšnega interesa 

mladih) družbeno kritičen, 

lokalnemu okolju pa v 9 dneh 

ponudi pester kulturni 

program s področja 

alternativne kulture.  

50  

Neformal

no učenje 

in 

usposablj

anje ter 

večanje 

kompeten

c mladih, 

dostop 

mladih 

do 

kulturnih 

dobrin in 

spodbuja

nje 

ustvarjaln

osti ter 

inovativn

osti 

mladih.  

Cilj je 

izražanje 

kreativnosti 

mladih, ki 

jih 

alternativna 

kultura 

zanima, 

izpostavljanj

e aktualnih 

družbeno 

kritičnih 

tem.. 

Rezultat je 

pester, 

družbeno 

kritičen 9 

dnevni 

festival, 

katerega 

značilnost je 

tudi 

odkrivanje 

alternativnih 

kulturnih 

prizorišč, 

drznost na 

programske

m in 

Januar - 

septembe

r 2017, 

festival 

bomo 

izvedli 

med 25. 

avgustom

in 2. 

septembr

om 2017.  

Lokalna 

mladina, ki 

jih 

alternativn

a kultura 

zanima - 

programski 

del), ter 

lokalna 

mladina, ki 

si želi 

sodelovati 

na ostalih, 

izvedbenih 

področjih 

(multimedi

ja, tehnika 

...).  

150  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

izvedbenem 

področju.  

Izvajanje večdnevnih 

dogodkov predvsem 

izobraževalne narave 

(predavanja na aktualno 

mladinsko tematiko, tudi 

okrogle mize, posvetovanja z 

mladimi). Izvajanje predvsem 

v sodelovanju z lokalnimi in 

nacionalnimi partnerji. 

Značilnost aktivnosti je 

sprotno snovanje.  

15  

Avtonom

ija 

mladih, 

prostovol

jstvo, 

solidarno

st in 

medgener

acijsko 

sodelova

nje 

mladih.  

Cilj je čim 

bolj pestra 

ponudba 

izobraževaln

ih za mlade 

v zvezi z 

aktualnimi 

tematikami, 

ki se mladih 

dotikajo, 

zanimive 

aktivnosti, 

široka 

vključenost 

na strani 

mentorjev. 

Rezultat so 

na različnih 

področjih 

bolj 

opolnomoče

ni mladi, 

udeleženci 

aktivnosti.  

Februar - 

novembe

r 2017.  

Mladi, ki 

posedujejo 

posebna 

znanja in 

imajo 

veselje ta 

znanja 

naprej 

predajati 

mladini v 

vlogi 

mentorjev, 

EVS 

prostovoljc

i (na 

področjih, 

ki so jim 

blizu). Na 

drugi 

strani so 

ciljna 

skupina 

mladi, ki 

bi radi na 

določenih 

področjih 

izvedeli 

več.  

60  

Povezovalna dejavnost: 

ohranjanje vloge 

koordinatorja večine 

prireditev na mladinskem 

področju ter izvajanje 

informiranja za mlade, aktivna 

pomoč mladinskim 

organizacijam pri njihovem 

delovanju, skupni mladinski 

projekti na različnih 

področjih. NPM 6.2.2 CILJ 

Spodbujanje ustanavljanja in 

razvoja organizacij v 

mladinskem sektorju, razvoja 

20  

Avtonom

ija 

mladih, 

dostop 

mladih 

do 

kulturnih 

dobrin in 

spodbuja

nje 

ustvarjaln

osti ter 

inovativn

Cilj je 

ohranitev 

vloge 

povezovalne 

organizacije 

na različnih 

področjih 

mladinskega 

dela, pomoč 

lokalnim 

organizacija

m z 

namenom 

izboljšanja 

Skozi vso 

leto 2017 

(posamez

ne 

aktivnosti

).  

Prostovoljc

i MC 

Velenje, 

mladi, ki 

so v 

organizacij

ah aktivni 

in 

odločevalc

i v teh 

organizacij

ah.  

10  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

ključnih področij mladinskega 

sektorja ter zagotavljanje 

delovanja neorganizirane 

mladine.  

osti 

mladih.  

kvalitete 

življenja 

mladih. 

Rezultat so 

kvalitetni 

skupni 

projekti.  

Skupaj z mladimi skrb za 

infrastrukturo, s katero 

upravljamo in jo uporabljamo 

(mladi bodo s svojo 

kreativnostjo in idejami 

soustvarjali svoje prostore, 

kjer preživljajo prosti čas). Po 

naših izkušnjah tako "po 

svoje" urejene prostore cenijo 

in se v njih zelo dobro 

počutijo, saj jih uredijo po 

svojih željah in v to vložijo 

nekaj dela in energije. Pri tem 

pridobivajo izkušnje s 

področja ustvarjalnosti ter 

tehnične izkušnje. Nadaljevali 

bomo z načinom dela, ko 

mladim pri urejanju 

infrastrukture puščamo proste 

roke in jim pri izražanju 

tehnično pomagamo.  

15  

Neformal

no učenje 

in 

usposablj

anje ter 

večanje 

kompeten

c mladih, 

spodbuja

nje 

ustvarjaln

osti ter 

inovativn

osti 

mladih.  

Cilj je čim 

širša 

vključenost 

mladih, 

izražanje 

njihove 

kreativnosti. 

Rezultat je 

po merilu 

urejena 

mladinska 

infrastruktur

a z art 

pridihom.  

Skozi vso 

leto 2017 

(projektn

o).  

Lokalna 

mladina, 

predvsem 

redni 

obiskovalc

i in 

uporabniki 

posamezni

h 

prostorov 

(Letni kino 

ob 

Škalskem 

jezeru, 

stara 

pekarna, 

mladinski 

kulturni 

klub, Hiša 

bendov, 

infrastrukt

ura SMO 

MC 

Velenje).  

60  

Stalna skrb za študentsko - 

dijaški dom in mlade, ki v 

njem bivajo.  

1  

Neformal

no učenje 

in 

usposablj

anje ter 

večanje 

kompeten

c mladih.  

Cilj je 

aktivnost s 

strani 

stanovalcev 

(dijaki in 

študenti), 

skrb za svoj 

življenjski 

in učni 

prostor. 

Rezultat je 

urejen 

Kontinuir

ano skozi 

vso leto 

2017.  

Aktivni 

dijaki in 

študenti, 

dijaki, 

udeleženi 

pri 

projektu 

Čisto moje 

Velenje.  

10  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

študentsko 

dijaški dom.  

Medgeneracijsko sodelovanje 

in delovanje (po svojih močeh 

bomo s svojimi izkušnjami, 

tehniko ... pomagali drugim 

lokalnim organizacijam pri 

njihovem programu, 

povezovalna dejavnost, 

prostovoljstvo).  

S Centrom za varstvo odraslih 

občanov smo že dogovorjeni 

za nadaljevanje sodelovanja v 

letu 2017, naši prostovoljci 

bodo  pomagali stanovalcem 

doma pri kvalitetnem 

preživljanju prostega časa. 

Sodelovali bomo tudi na 

Medgeneracijskem festivalu. 

15  

Prostovol

jstvo, 

solidarno

st in 

medgener

acijsko 

sodelova

nje 

mladih, 

neformal

no učenje 

in 

usposablj

anje ter 

večanje 

kompeten

c mladih.  

Cilj je 

korektno 

sodelovanje 

z 

organizacija

mi iz 

lokalnega 

okolja, ki ne 

delujejo na 

mladinskem 

področju, a 

vseeno 

obstajajo 

skupni 

imenovalci z 

našim 

delovanjem, 

ter da se 

mladi 

aktivno 

vključijo 

tudi na 

področja 

"resne, 

popularne" 

kulture, 

izobraževanj

a. Rezultat 

je 

medgeneraci

jsko 

sodelovanje.  

Skozi vso 

leto 2017 

(projektn

o).  

Prostovoljc

i MC 

Velenje.  

30  

Sodelovanje na različnih 

nacionalnih projektih in 

programih (Festival 

prostovoljstva v Ljubljani, 

Tržnica prostovoljstva, 

projekt Igraj se z mano - po 

parih letih premora ponovno 

sodelujemo pri projektu, 

izobraževanja, aktivnosti 

drugih organizacij ...).  

5  

Skrb za 

mlade z 

manj 

priložnos

tmi v 

družbi, 

prostovol

jstvo, 

solidarno

st in 

Cilj je 

aktivna 

udeležba 

predvsem 

mladih z 

manj 

priložnostmi 

na dogodkih 

zunaj 

Velenja, 

Priključit

ev v 

terminih 

nacionaln

ih 

dogodko

v.  

Aktivni 

mladi, 

vključeni v 

Središče 

mladih in 

otrok, 

prostovoljc

i MC 

Velenje, 

EVS 

30  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

medgener

acijsko 

sodelova

nje 

mladih.  

širjenje 

obzorij. 

Rezultat je 

udeležba na 

vsaj 5 

nacionalnih 

dogodkih v 

dvoletnem 

obdobju.  

prostovoljc

i.  

Ulično delo: v poletnih 

mesecih bomo nadaljevali s 

projektom urbanih intervencij 

z namenom promocije naših 

programov. Prostovoljci MC 

Velenje in del aktivnih 

udeležencev SMO MC 

Velenje del aktivnosti postavi 

na ulico, v urbano okolje, kjer 

predvsem med mimoidočimi 

promovirajo naše aktivnosti in 

možnosti aktivnega 

preživljanja prostega časa 

mladih iz lokalnega okolja.  

5  

Zdrav 

način 

življenja 

in 

preprečev

anje 

različnih 

oblik 

odvisnost

i mladih, 

dostop 

mladih 

do 

kulturnih 

dobrin in 

spodbuja

nje 

ustvarjaln

osti ter 

inovativn

osti 

mladih.  

Cilj je 

promocija 

naših 

aktivnosti. 

Rezultat je 

več mladih, 

ki aktivno 

pristopajo k 

našim 

programom 

predvsem na 

področju 

aktivnega 

preživljanja 

prostega 

časa.  

Maj - 

oktober 

2017 

(občasne 

spontane 

akcije).  

Prostovoljc

i MC 

Velenje, 

aktivni 

udeleženci 

SMO MC 

Velenje.  

20  

Sodelovanje pri projektu 

UNICEF-ove Varne točke 

(vse programske enote). NPM 

5.2.2 CILJ: Preprečevanje 

kajenja in prvih poskusov 

kajenja, tvegane in škodljive 

rabe alkohola in prepovedanih 

drog, zagotavljanje zdrave in 

varne zabave mladih ter 

obvladovanje nasilja, 

povezanega s športom, in 

vandalizma.  

1  

Skrb za 

mlade z 

manj 

priložnos

tmi v 

družbi.  

Cilj je 

zmanjšanje 

posledic 

družinskega 

in 

medvrstnišk

ega nasilja 

med 

mladimi. 

Rezultat je 

ničelna 

toleranca do 

družinskega 

Skozi vso 

leto 

2017.  

Mladi, 

izpostavlje

ni 

družinske

mu in 

medvrstniš

kemu 

nasilju.  

5  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

in 

medvrstnišk

ega nasilja 

med 

mladimi, ter 

pomoč 

mladim, ki 

so žrtve 

nasilja.  

Javno dostopne točke do 

interneta (brezplačen WiFi v 

seminarskih prostorih, 

Mladinskem hotelu, 

Kunigundi RMC, kulturni 

klub, fiksne javno dostopne 

točke + računalnik - 

Kunigunda RMC - 6 

računalnikov, Središče mladih 

in otrok - 1 računalnik). V 

prihajajočem obdobju bomo 

posebno pozornost namenili 

begunski problematiki, na 

področju javno dostopnih 

točk.  

1  

Skrb za 

mlade z 

manj 

priložnos

tmi v 

družbi.  

Cilj je 

splošna 

dostopnost 

mladim do 

svetovnega 

spleta, 

širjene 

socialne 

mreže. 

Rezultat je 

zasedenost, 

uporaba 

javno 

dostopnih 

točk, 

uporaba 

javno 

dostopnih 

točk 

beguncev, ki 

bivajo v 

našem 

lokalnem 

okolju..  

Skozi vso 

leto 

2017.  

Mladi, ki 

imajo 

omejen 

dostop do 

svetovnega 

spleta in 

računalnik

a na 

splošno, 

begunci.  

2  

Korektno upravljanje z 

mladinskim hotelom.  
1  

Neformal

no učenje 

in 

usposablj

anje ter 

večanje 

kompeten

c mladih.  

Cilj in 

rezultat so 

zadovoljni 

gosti 

Mladinskega 

hotela, 

korektno 

opravljene 

aktivnosti v 

zvezi z 

Skozi vso 

leto 

2017.  

Mladi, ki 

bi si radi 

nabrali 

izkušnje na 

področju 

turizma in 

kongresne

ga turizma.  

10  



Opis aktivnosti 

Število  

dogodk

ov 

Področje 

(po 

ZJIMS) 

 

Cilji in 

rezultati 

Datum 

oz.  

obdobje 

izvajanja 

v letu 

2017 

Opis  

ciljne 

skupine 

Št. 

aktivnih  

mladih 

udeleže

ncev 

(ocena) 

Mladinskim 

hotelom.  

Posebni umetniški projekti 

(lastna produkcija, kvalitetna 

tuja produkcija). Sceno na 

umetniškem področju ves čas 

spremljamo, ter bomo sprotno 

v program vključevali 

atraktivne in dostopne 

umetniške vsebine. Vedno, ko 

bo s strani mladih prišla dobra 

in izvedljiva ideja za projekt 

lastne produkcije, bomo 

takšen projekt uvrstili v 

program in se mu posvetili. V 

letu 2017 bomo tudi v okviru 

Festivala Kunigunda izpeljali 

dve lastni produkciji. 

5  

Avtonom

ija 

mladih, 

dostop 

mladih 

do 

kulturnih 

dobrin in 

spodbuja

nje 

ustvarjaln

osti ter 

inovativn

osti 

mladih.  

Cilj so 

kvalitetne 

umetniške 

produkcije, 

ki so 

prikazane ali 

ustvarjene v 

lokalnem 

okolju ob 

aktivnem 

sodelovanju 

mladih. 

rezultat je 

lastna 

umetniška 

produkcija.  

Projektno 

skozi vso 

leto 

2017.  

Mladi, 

aktivni na 

umetniške

m 

področju.  

20  

Mladinski kulturni klub eMCe 

plac: stremeli bomo k temu, 

da tekom vikenda vsak dan 

skupaj z mladimi pripravimo 

določeno vsebino (ideje bomo 

generirali sprotno, za en 

mesec vnaprej. Izpeljali bomo 

koncertni cikel alternativne 

glasbe različnih žanrov. V 

sodelovanju oziroma na 

predloge mladih bomo v 

klubu pripravljali različne 

dogodke (performasi, 

galerijski cikel, zabavni 

dogodki …). 

100 

Dostop 

mladih 

do 

kulturnih 

dobrin in 

spodbuja

nje 

ustvarjaln

osti ter 

inovativn

osti 

mladih. 

Cilj in 

rezultat je 

program 

kluba, 

načrtovan in 

izpeljan po 

željah in 

potrebah 

mladih. 

Tekom 

celega 

leta 2017. 

Mladi, ki 

jih zanima 

organizacij

a 

dogodkov. 

50 

Število aktivnih mladih udeležencev (ocena): 1600 

   

 

Vključevanje mladih z manj priložnostmi  

 

Mlade z manj priložnostmi vključujemo na vsa naša programska področja. Mladi z manj 

priložnostmi se sami aktivno priključujejo k našim aktivnostim. Po našem mnenju je to 

posledica našega načina dela, saj vnaprej nikogar ne izključujemo ali stigmatiziramo, vsakdo 

se lahko z lastnim trudom dokaže. Vsakdo je pri nas dobrodošel kot obiskovalec ali kot aktivni 

deležnik pri aktivnostih. Dogajanje v naših prostorih in na naših dogodkih je sproščeno, 

dovoljena, oziroma celo zaželjena in spodbujana je drugačnost, nekonvencionalnost, 



alternativnost. Tako se tudi mladi, ki imajo v svojem življenju težave in omejitve, pri nas ne 

počutijo zapostavljene, z lahkoto si širijo socialno mrežo, kvalitetno in po svojih interesih 

preživljajo svoj prosti čas, so kreativni. Pri tem jih vzpodbujamo, jim pomagamo pri izpeljavi 

njihovih idej. Vsakoletno prostovoljci MC Velenje samostojno ob našem mentorstvu 

organizirajo dobrodelni dogodek, kjer se zbirajo sredstva za skupino oziroma posameznika z 

manj priložnostmi. 

 

Udarnik MC Velenje - z državnim priznanjem v mladinskem sektorju za leto 2015 nagrajena 

skupina prostovoljcev, velika večina vključenih akterjev je oseb, oziroma mladih z manj 

priložnostmi (brezdomci, alkoholiki, mladi iz socialno ogroženih in enostraševskih družin, 

osipniki). Skupina je krasno zaživela, preko družbeno koristnih akcij so mladi vključeni v 

socialno mrežo, družijo se tudi izven dela pri skupini Udarnik MC Velenje. Mladi preko dela 

razvijajo osebnostne kompetence, si nabirajo izkušnje na področju ročnih del, organizacije dela, 

dela z socialno ogroženimi skupinami in posamezniki. Akterje smo zaradi velike angažiranosti 

vključili tudi k nekaterim našim projektom (Festival Kunigunda). 

 

SMO MC Velenje - mladi z manj priložnostmi so dnevno aktivni pri programu SMO MC 

Velenje in ga soustvarjajo, ter pomagajo pri sami izvedbi. Gre predvsem za mlade s težavami 

v družinskem življenju (socialne stiske), težavami v šoli, žrtve nasilja ... Ponosni smo, da smo 

z aktivnostmi pripomogli do točke, kjer si sovrstniki, mladi z manj priložnostmi medsebojno 

pomagajo, na področjih, ki so nekomu blizu, vrstnik pa ima na tem področju težave (učna 

pomoč, izražanje kreativnosti, pomoč pri delavnicah - kuhanje, ustvarjanje, reševanje miselnih 

problemov, socializacija ...). 

 

MOJ KLUB - skupina za pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju. Namen projekta je 

socializacija, aktivno preživljanje prostega časa vključenih oseb. Skupina je super zaživela, 

vključene osebe so postale prava klapa. Evalvacije z njimi kažejo na to, da je tovrstno aktivno 

in socialno preživljanje njihovega prostega časa blagodejno vplivalo tudi na njihovo psihično 

stabilnost, lažje funkcionirajo v družbi, so srečnejši. 

 

BEGUNSKA PROBLEMATIKA: Velenje je medkulturno mesto, že v času vojne v bivši 

Jugoslaviji je v Velenje prišlo ogromno beguncev z vojnih območij bivše skupne države, tako, 

da lokalno izkušnje na tem področju obstajajo. Lokalna oblast je ob "izbruhu" begunske krize 

pokazala veliko odgovornost glede problematike po svojih močeh. Tudi sami bomo v povezavi 

z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, Centrom za socialno delo in sorodnimi organizacijami 

poskušali doprinesti k lajšanju razmer beguncem, predvsem mladim, ki vse prištevamo k 

skupini mladih z manj priložnostmi. Konkretno bomo mlade, ki so se znašli v tem 

nezavidljivem položaju in so ter bodo pristali v našem lokalnem okolju poskušali integrirati na 

del naših aktivnosti (aktivno preživljanje prostega časa v infrastrukturi SMO MC Velenje, učna 

pomoč, osebnostna pomoč, tudi pomoč pri zagotavljanju kolikor toliko normalnega 

življenjskega okolja (zbiranje pomoči ...). Razmišljamo tudi o nudenju naše infrastrukture za 

izvajanje njihovih aktivnosti (seminarski prostori - verski obredi, sestanki, druženje, javno 

dostopne točke - stik s svojci, kulturne vsebine ...).   

 

Delež mladih z manj priložnostmi (ocena): 20%   

  

Oblike, metode in proces dela 

 

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

projektih učijo pomembnih kompetenc za nadaljnje življenje (samostojnost, odgovornost, 



resnost, reševanje težav ...). Večinoma uporabljamo metodo "learning by doing", seveda ob 

mentorstvu in pomoči izkušenih mladih ter zaposlenih. 

 

Velenje ima nekaj specifik, kot na primer je rudarsko mesto, imamo jezera s še ne povsem 

razvitim potencialom, je multikulturno pestro. Opažamo, da mladi te specifike radi tako ali 

drugače vključujejo v projekte, pri tem jih podpiramo. Lokalno okolje pomembno vpliva na 

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

aktivnosti (opuščeni objekti, nekonvencionalna prizorišča). 

 

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

oziroma izvajajo aktivnosti glede na svoj spekter zanimanja, želje ... Tako so mladi za delo 

bolje motivirani, med samim delom pa spoznajo tudi druga področja, ki jim mogoče zanimajo 

kasneje in so pomembna za izpeljavo aktivnosti. 

K našim aktivnostim se vključujejo tudi mladi, ki so še v sistemu formalnega šolanja. Njihove 

aktivnosti spodbujamo v njihovem prostem času, ves čas pa skrbimo za to, da formalno 

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

 

V prihodnjih letih je naš cilj še bolj intenzivno spodbujati prostovoljstvo v smislu medvrstniške 

pomoči mladim z manj priložnostmi in socialno šibkim skupinam. Naši prostovoljci so izrazili 

pripravljenost in bodo na različnih področjih delovali družbeno koristno (pomoč Centru za 

socialno delo, centru brezdomnih Zavetišče Hiša, projekt Pomagajmo pomagati, pomoč 

družinam v socialni stiski ...). Na ta področja bomo vključevali tudi osebe, koristnike programa 

javno-koristnih del ter prostovoljce Udarnik MC Velenje. 

Značilnost našega dela je povezovalnost z organizacijami iz lokalnega okolja (Društvo 

tabornikov Rod jezerski zmaj, Društvo tabornikov Rod lilijski grič, društvo REVIVAS, 

glasbena društva, športna društva, npr. Hokejski klub Velenje - Drsališče Velenje ...). 

 

Sistem dela, ki ga prakticiramo in uporabljamo, to je, da mladi aktivno sodelujejo v vseh fazah 

priprave in izvedbe našega programa (večinsko je to projektno delo) se nam zdi dober in ga 

mislimo nadaljevati, kljub težnji, da navzven aktivnosti potekajo "profesionalno". S tem 

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

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

neizkušeni. Vendar se nam zdi vredno izgubiti malo več energije pri posameznih aktivnostih, 

saj mladi s to obliko dela, da se učijo preko lastnih izkušenj, odnesejo največ. Stvari spoznavajo 

na lastni koži, kar je bolje, kot če bi jim le omenjali neke nevarnosti in potencialne težave pri 

izvedbi, dejansko se pa z njimi ne bi srečali. Kljub temu skrbimo, da je celoten program 

korektno izveden. Mladi pa tako najbolj učinkovito nabirajo izkušnje in krepijo pomembne 

osebne kompetence za nadaljnje življenje. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne 

opremljenosti mladih. 

 



Aktivnosti za naš največji projekt, Festival mladih kultur Kunigunda smo že začeli, ravnokar 

smo izvedli programski vikend - 6. - 8.1.2017 (izpeljan tudi na podlagi evalvacije prejšnjega 

festivala), kamor smo povabili mlade, ki so v preteklosti že prevzemali pomembnejše funkcije 

v organizaciji programa, povabili pa smo tudi nove člane ožjega tima, mlade, ki so na 

programskem področju najbolj aktivni. Na programskem vikendu, izpeljanem pri partnerski 

organizaciji na Ljubnem ob Savinji smo določili smernice festivala, govorili že tudi o 

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

sodelovali pri izvedbi. Stvari seveda nismo "zacementirali", pri izvedbi festivala nam je 

pomembno, da se mladi med seboj začnejo pogovarjati o festivalu, snovati in razvijati ideje ... 

Zaradi pravočasnosti začetka aktivnosti imamo dovolj časa, da pripravimo dober program, da 

se vanj vključi veliko mladih, ki si želi aktivnega sodelovanja na katerem od področij. Sam 

festival je alternativne narave, sledimo nepisanemu poslanstvu o večinsko lastni produkciji z 

mladimi iz lokalnega okolja (seveda bomo vključili tudi mlade iz ostale Slovenije - razstave, 

glasbeni nastopi, performansi ...), ki za dobro idejo potrebujejo čas, druženje, snovanje. Po 

lastnih izkušnjah je na koncu lahko projekt čisto drugačen od prvotne ideje, kar podpiramo, saj 

kreativnosti mladih ne omejujemo. Pomembno pa je, da je projekt zasnovan pravočasno, da pri 

izvedbi ne pride do težav s pomanjkanjem časa. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne 

opremljenosti mladih, 7.2.1 CILJ: Skrb za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe in 

participacijo mladih v kulturi. 

Konstantnost in hkrati nadgradnjo programa vidimo v tem, da ob korektno zastavljenem 

programu obdržimo stopnjo aktivno vključenih mladih, ki program soustvarjajo, ter ga po 

lastnih željah in potrebah modificirajo. Gre za stalno menjavo generacij in s tem povezanimi 

aktivnostmi, ki jih je potrebno izvajati vedno znova, s ciljem, da mladi mladinsko delo 

spoznavajo postopno in na mehek način pridobivajo izkušnje in kompetence za nadaljnje 

življenje (da niso vrženi v sredino nekega procesa, kjer se počutijo izgubljene). 

 

INVESTICIJE 

INVESTICIJSKO VZRŽEVANJE v letu 2017: 

Objekte in tehnični inventar bomo glede na potrebe sprotno vzdrževali, popravljali, stalno 

imamo težave s streho v štu-dij domu. 

MATERIALNE INVESTICIJE v letu 2017: 

Potrebe po materialnih investicijah se sicer izražajo tekom celotnega leta in 

jih bomo sprotno planirali in realizirali glede na zmožnosti. 

 

Evidentirane potrebe Avdio/lučno področje: 

- Nadgradnja terenske lučne tehnike (želimo si, da bi tudi terenske prireditve lučno 

pokrivali z lastno opremo), naložba cca 1.500 €. 

- Na avdio področju bi bilo potrebno nadgraditi wireless sistem, naložba cca 3000 €. 



- NY64-D Audio Interface Card, naložba 550 €. 

- 4 kom vokalni mikrofoni, naložba cca 950 €. 

- Mikrofon DPA d:vote 4099 2x + nastavki za Bass, violina, brass, kitara, tamburin, 

čelo, naložba 2 x 490 €. 

- CAT5e LAN cable, naložba 300 €. 

 

Še vedno je največja pomanjkljivost osvetljava odrov na zunanjih prireditvah (terenska lučna 

tehnika), zato smo na tem področju še vedno popolnoma odvisni od zunanjih izvajalcev. V 

Velenju se velikokrat povezuje avdio z osvetljevanjem, za kvalitetno zvočno in svetlobno sliko 

prireditve pa je potrebna dvojna ekipa. 

Evidentirane potrebe Mladinski Hotel: 

- Nakup brisač za goste (30 kom), cena cca 300 €. 

- Nadaljevanje sanacije strehe, investicija cca 2.500 €. 

- Osveževanje sob Mladinskega hotela Velenje, kot je beljenje in popravila sten sklopa 

B in C, ocenjena vrednost 500 €.  

- Zamenjava dela vzmetnic, 15 kom, ocenjena vrednost 1.900 €.  

- Nakup profesionalnega čistilnega stroja, ocenjena vrednost 3.000 €. 

- Izdelava stene/zvočne pregrade v hodniku, med recepcijo in dvoposteljnimi sobami s 

kopalnico, ocenjena investicija cca 1.000 €.  

 

Evidentirane potrebe Kunigunda, regionalni multimedijski center: 

- BNC kabli za izvedbo projekcij na veliko platno: 500 € 

- 3D tiskalnik za izvedbo delavnic: 2.500 € 

- Profesionalna kamera za snemanje dogodkov: 3.000 € 

- 2 stojali za kamero: 750 € 

 

Evidentirane potrebe Središče mladih in otrok: 

- Družabne igre, cena cca 200 €. 

- Obnova mize za biljard (menjava platna na igralni površini), cena cca 

100 €. 

- Manjši digitalni fotoaparat, cena cca 100 €. 

- Sprotno bomo nabavljali material za delavnice. 

 

Evidentirane potrebe mladinski kulturni klub eMCe plac: 

- Popravilo lesenih tal za točilnim pultom ter barvanje tal v galeriji, 

investicija cca 600 €. 

- Ureditev električne napeljave v galeriji, investicija cca 150 €. 

- Popravilo še ostalih barskih stolov (10 kom), investicija cca 250 €. 

- Ureditev odtokov v toaletnih prostorih, investicija cca 3.000 €. 

- Prenosni računalnik 13'' (terensko delo, terensko urejanje sistemov - 

blagajne), cena cca 400 €. 

- Proti koncu leta bomo klub vizualno prenovili, olepšali, investicija cca 

500 €. 

 



 


