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1.2 UVOD 

 
Dokument Program dela javnega zavoda Mladinski center 
Velenje za leto 2009 zajema ključna dogajanja, podatke in 
predstavitve na področju delovanja zavoda v tem letu.  

 
 

Namen dokumenta je strnjen prikaz stanj na področjih 
vsebin dela zavoda. 

 
 

Cilj dokumenta je informiranje javnosti, še posebej članov 
sveta zavoda Mladinski center Velenje, kot podlaga pri 
sprejemanju letnega programa dela.  

 

Prav tako je na programski ravni dokument predloga za 
odločanje v programskem svetu zavoda MC Velenje. 
 

 

Program dela zavoda je temeljni letni dokument dela zavoda 
Mladinski center Velenje in predstavlja osnovo za 
kvalitetno, učinkovito in racionalno delo.  

 

 
 

1.3 IZHODIŠČA 

V tem delu so v dokumentu predstavljena ključna dejstva, ki opredeljujejo delovanje in vsebine 
zavoda tako v daljšem kot tekočem obdobju. 
 
1.4 STRUKTURA PROGRAMOV IN NAČELA  

Mladinski center Velenje že deset let sistematsko razvija več programov. Dejavnosti znotraj 
njih se razlikujejo po vsebinah, nameni pa so večinoma isti.  
 
Vsebinsko členite, kot jo je zavod beležil do leta 2007 v sestavi: 1. - informacijska in 
izobraževalna vloga, 2. - izobraževalna in socialna, 3. - kulturno-umetniška, 4. – vključevalna, 
5. – razvedrilna, 6. – postprodukcijska, 7. – servisna vloga, je v programskem letu 2008 Maja 
Hostnik-programski vodja, členila drugače, predvsem dodatno, zato je ta del v tekočem letu 
2008 prenovljen. 
Znotraj programov ločimo dogodek, cikle, projekte in znotraj le-teh še posamezni dogodek ter 
opravilo.  
 
1.4.1 Načelo odprtosti programov  
Mladinski center Velenje deluje na načelu odprtosti programov. Programi so odprti za javnost. 
Mladinski center Velenje je odprt za sprejemanje pobud posameznikov ali interesnih skupin in 
jim pomaga pri njihovi poti do uresničitve. Pomoči so lahko različnih oblik - informacijska, 
tehnična in finančna. To načelo bo zagotovljeno s pomočjo javnih povabil k sodelovanju in 
objav o možnostih preko različnih medijev.  
 
1.4.2 Načelo javnosti dela  
Javnost ima pravico vedeti kaj, kako, na kakšen način Mladinski center Velenje deluje. Zato 
ima Mladinski center Velenje dogovorjen način glede izpolnjevanja načela javnosti dela. 
Pristojnosti so deljene med direktorja zavoda, predsednika Sveta zavoda ter med vodje 
programov. Pristojnosti glede obveščanja javnosti so skladne s prevzetimi dolžnostmi.  
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Načelo javnosti dela bo Mladinski center Velenje uresničeval z objavami programov in poročil 
o opravljenem delu na svojih spletnih straneh.  
 
1.4.3 Načelo strokovnosti  
Prizadevanja vodstva zavoda so usmerjena k strokovnemu delu, prav tako morajo k 
strokovnosti in izpopolnjevanju stremeti zaposleni in nosilci projektov. Zaposleni v zavodu 
morajo imeti v svoji pogodbi o zaposlitvi vključen poklicni načrt, ki vsebuje tudi načrt 
izobraževanj.  
 
1.4.4 Vodenje  
Programi, projekti, cikli in dogodki imajo vodje. Vodjo s sklepom imenuje direktor.  
Opredelitev termina vodja  
Vodja, ki je imenovan za določeno nalogo, je odgovoren za pripravo projekta/dogodka/cikla, 
izvedbo akcije, izvedbo postopka vrednotenja in seveda praznovanje.  
Pri delu si pomaga s sredstvi, ki jih ima zavod na voljo, glede na naravo zadeve pa k delu 
pritegne ostale zaposlene v zavodu, ki lahko rešijo posamezen problem ali določen del naloge. 
Če je potrebno vodja aktivira zunanje vire. Pri tem upošteva naravo in vsebino dela ter sprejeti 
načrt oz. sprejeti program dela zavoda.  
Vodje se pri delu vključujejo v koordinacijo dela zavoda. Tako lažje vodijo svoje naloge, saj 
pravočasno ugotavljajo razpoložljivost virov – opreme, kadrov, finančnih sredstev. Vodja na 
programskih sestankih redno poroča o stanju na svojem projektu, o ugotovitvah, zapletih in 
rešitvah, posebnostih.  
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1.4.5 Zaščita avtorstva  
Ker je vsak projekt v svojem bistvu unikat, vodja skrbi za ustrezne evidence in oznake 
avtorstev posameznega dela projekta. Vsakemu pripade priznanje moralnega dela avtorskih 
pravic izključno le za tisti del, katerega avtor je sam. Avtorstvo mora biti materialno izkazano – 
s pomočjo pisnega ali slikovnega ali avdio gradiva. Lastnik drugih avtorskih pravic je 
producent dogodka – v našem primeru Mladinski center Velenje.  
 
1.4.6 Načelo projektnega dela po enotni metodi  
Mladinski center Velenje vodi svoje aktivnosti po določenem, 
standardiziranem zaporedju. K temu usmerja tudi svoje številne 
zunanje sodelavce in partnerje. Enotna metodologija je smiselna 
in obvezna zaradi spremljanja kakovosti, izvirnost pa je vključena 
v stil izvedbe, ki je seveda unikaten in prepuščen posameznim 
vodjem.  
 

1. Analiza stanja  
2. potrebe  
3. namen  
4. cilji  
5. program  
6. izvedba  
7. vrednotenje  
8. praznovanje  

 

 

 
1.4.7 Finančna narava programov  
Del vsebin znotraj sklopov je pridobitne narave oz. se zaračunava storitev.  
Del vsebin ima del lastnih prihodkov, zato se vodi svoj finančni načrt – ti programi bodo 
spremljani posebej.  
 
1.4.8 Kakovost  
Projekti in dogodki morajo biti sestavljeni na način, ki polno izkorišča sposobnosti ljudi in 
njihovih znanj ter tehnične in tehnološke zmogljivosti zavoda.  
 
1.4.9 Teritorialna narava programov  
Posamezni programi se členijo glede teritorialne ravni izvajanja - izvaja se v lokalnem, 
regionalnem, nacionalnem oziroma mednarodnem prostoru.  
 
1.4.10  Načela dela z mladimi in kodeks zaposlenih v javnem sektorju 
Zaposleni v Mladinskem centru Velenje se v okviru spoštovanja splošnih etičnih norm k le-tem 
dodatno zavežejo s pristopom in podpisom dokumentov načela pri delu z mladimi in kodeksa 
zaposlenih v javnem sektorju. 
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1.4.11  Nastajanje programa in struktura  
V programskem delu je javni zavod Mladinski center Velenje razvil že številne projekte, od 
katerih se nekateri pojavljajo že skoraj kot univerzalni, primerni vsem generacijam in skupinam 
mladih. Vsi niso takšni, zato je narava dela v zavodu ta, ki mora zagotavljati odprtost novim 
vsebinam in nosilcem. Ta je zajeta v načelu odprtosti programa in načelu javnosti dela, izvajana 
pa skozi informativno dejavnost zavoda in njegove info točke.  
 
Izvedene aktivnosti v pripravljalnem obdobju:  
 1. Velenje, september 2007 – javna objava povabila k programskem sodelovanju v letu 

2008,  
 2. Rogla, november 2007 - programski dnevi Mladinskega centra Velenje,  
 3. Velenje, december 2007 – sestanek programskih sodelavcev. 
 
Aktivnosti so bile izvedene na različne načine: z javnim povabilom k sodelovanju, ki je bilo 
objavljeno v javnih medijih, z izvedbo dvodnevne delavnice na Rogli, kjer je potekalo 
skupinsko delo.  
 
Ključni dejavniki za odločanje ali se program izvaja ali ne so:  
 1. vsebine (ugotovljeno stanje, potrebe, jasen namen, 
sposobnost določitve ciljev),  
 2. ciljna javnost,  
 3. uporabniki,  
 4. usposobljenost nosilcev,  
 5. materialna sredstva.  
 
1.4.12 Projekti s poudarjenim pomenom  
Projekti, ki bodo v letu 2008 imeli status posebnega pomena so:  
1. pridobivanje finančnih sredstev za novo mladinsko infrastrukturo 
(dnevni center in prenočišča – mladinska prenočišča ali hostel),  
2. razvoj programa Kunigunda-regionalni multimedijski center in 
regionalna nadgradnja,  
3. razvoj programa Velenje – partner Maribora v projektu Evropska 
prestolnica kulture 2012,  

 

 
1.4.13 Projekti v partnerstvih  
Nekateri programi bodo izvajani v partnerstvu, to lahko pomeni, da bo Mladinski center 
Velenje pristopal kot izvajalec samo določenega dela programa. V teh primerih je zavod 
ponavadi povabljen k sodelovanju. Odločitev ali se k takšnim projektom odzovemo ali ne bo v 
letu 2007 posebej obravnavana na programskih sestankih zavoda. Dejstvo je, da je povabil k 
sodelovanju vedno več, zasedenost z lastnimi produkcijami pa je relativno zelo visoka. 
Izhodiščni pogoj za pristop k partnerstvu bo v letu 2007 visoka programska sorodnost na ravni 
skupnih ugotovljenih potreb in ugotovljenega skupnega namena. Če ti dve ravni na strani 
mladinskega centra ne bosta prepoznani, potem pristop k partnerstvu ne bo upravičen.  
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1.5 PROGRAMI PO SKLOPIH IN NOSILCI 
 
1.5.1 PROGRAMSKI SKLOP: Mednarodno informacijsko in 

izobraževalno središče  
 
MULTILATERALNA MLADINSKA IZMENJAVA 
NASLOV 
PROJEKTA 

Multilateralna mladinska izmenjava – Evropski medgeneracijski dialog in 
kreativnost  

Čas, obdobje Priprave: januar 2009, prijava februar 2009, izvedba – julij in december  
2009  

Vodja Maja Hostnik  
Sodelavci: Dimitrij Amon (pomočnik), Melita Kovač in prostovoljci Mladinskega centra Velenje, Mitja 
Gregorič   
 
 
Opis: Program mladi v akciji (MvA) je evropski mladinski program, skozi katerega si mladi pridobivajo 
neformalne izkušnje in se tudi neformalno učijo. V skladu z evropskimi smernicami spodbujajo in 
podpirajo mladinske projekte, ki jih pod mentorstvom vodijo mladi. V letu 2009 nameravamo 
organizirati večstransko-multilateralno mladinsko izmenjavo na katero bomo povabili naše partnerje iz 
srednje in severne Evrope. V projekt pa bomo skušali vključiti tudi države iz JV Evrope, nečlanice 
Evropske unije.  Rdeča nit izmenjave bo medgeneracijsko kulturno delo in sodelovanje v skupni 
Evropi na podlagi kreativnosti in inovativnosti.  
 
Naš cilj pa je tudi biti tako gostiteljska kot tudi pošiljajoča organizacija. Poleg tega se bomo v 
letu specializirali za zimske izmenjave in poletne izmenjave.  
 
NAMEN projekta: V letu 2009 želimo z multilateralno izmenjavo okrepiti mednarodne odnose in 
mladim dati priložnost neformalnega učenje na Evropski ravni.  
 
CILJI: 
1. neformalno učenje in izobraževanje 
2. krepitev skupne evropske zavesti, na podlagi evropskega državljanstva 
3. aktivna participacija mladih 
4. spodbujanje aktivnega državljanstva pri mladih 
5. krepitev kulturne samopodobe v prizmi Evrope narodov 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 

Program – navedi predvidene 
aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo merili kot 
merilo uspešnosti;  

Pričakovano število ali pričakovanja 

Multilateralna mladinska izmenjava Število udeležencev // število 
vključenih držav 

60 // 8 

Pošiljanje mladih v svet  Število udeležencev   15 
Doseganje učnih ciljev  Jasno zastavljeni učni cilji  3 

 
 
MOREBITNE SPREMEMBE (ki bodo uvedene, glede na letošnje pridobljene izkušnje): 
Partnersko sodelovanje za vnaprej.  
 
POTENCIALI PROGRAMA (navedi razvojne priložnosti, trajnost projekta,  ki jih nosi ta 
program za Mladinski center Velenje): Spoznavanje in tvorjenje partnerskih organizacij ter 
povezovanje in mreženje v skupnem evropskem prostoru.  
 
 
 
1.5.2 EVROPSKA TRANSNACIONALNA MLADINSKA POBUDA MLADI IN MEDIJI 
NASLOV 
PROJEKTA 

Mladi Eu državljani in medij – Internetni radio  
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Čas, obdobje MAJ 2009 
Vodja Maja Hostnik  
Sodelavci: Melita Kovač, Dimitrij Amon, Darjan Jeličić in prostovoljci Mladinskega centra 
Velenje  
 
 
Opis: Izdaja mladinskega mednarodnega e radia .  
Nacionalna agencija MOVIT, ki v letu 2009 vodi programe pod sloganom Mladi v akciji,  vodi številne 
programe, med drugim tudi mednarodne transnacionalne mladinske pobude. 
 
 
NAMEN: S to dejavnostjo bomo pomagali javnosti v regiji SAŠA širiti informacije o evropskih projektih 
in projektnem delu nasploh. S projektom bomo pripomogli k večjemu informiranju na področju Evrope 
in možnosti participacije, saj bomo vzpostavili javno dostopne informacijske točke v svetovne spletu – 
internetni radio.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- Ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju. 
- Odlična informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah (strokovnih javnosti, političnih javnosti, 
uporabnikov, širše javnosti). 
- Navezovanje stikov in utrjevanje odnosov s partnerskimi organizacijami v nacionalnem in 
mednarodnem okolju. 
- Vzpostavitev informacijskih točk in promocija aktivne participacije. 
- Neformalno izobraževanje mladih ter pridobivanje referenc. 
- Vzpostavitev informacijske EU točke v obliki radia na dolgi rok. 
- Sredstvo za povezovanje in obveščanje širše javnosti. 
- Vzpostavitev uredniškega odbora z informiranje javnosti o EU.  
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Vzpostavitev uredniškega 
odbora 

Število članov odbora // število 
samostojnih prispevkov in 
oddaj 

5 // 6 

Internetni radio  Število oddaj  6///SAŠA regija 
Vključevanje evropskih držav  4 (Slovenija, Italija, danska, 

Portugalska) 
6 

 
 
MOREBITNE SPREMEMBE (ki bodo uvedene, glede na letošnje pridobljene izkušnje): 
Vključevanje mladih, ki jih zanima delo z mediji. Izpostavljanje regionalnega pomena. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Program – projekt  ima perspektive za delovanje v prihodnosti, saj 
vključuje mlade, ki si lahko pridobijo a tem področju veliko referenc. Vzpostavitev uredniškega odbora 
z obveščanje javnosti o EU. 
 
 
1.5.2 EVROPSKI DEMOKRATIČNI PROJEKTI  
 
NASLOV 
PROJEKTA 

Evropski demokratični projekti – Kreativna demokracija – 
Creativity democracy 

Čas, obdobje Priprave: januar 2008, izvedba – od maj do december maj2010  
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Dimitrij Amon, Melita Kovač in prostovoljci Mladinskega centra Velenje, Matej Voglar  in 
Elvis Halilovč 
Partnerji: Turčija (Istanbul) 
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Opis: Program mladi v akciji (MvA) je evropski mladinski program, skozi katerega si mladi 
pridobivajo neformalne izkušnje in se tudi neformalno učijo. V skladu z evropskimi smernicami 
spodbujajo in podpirajo mladinske projekte, ki jih pod mentorstvom vodijo mladi. V letu 2009 
nameravamo organizirati evropski demokratični projekt, s katerim bomo prenašali dobre prakse v 
določen prostor. Sodelujeta dve državi in v vsaki državo in po dve različni organizaciji. Ker gre za 
kreativen demokratični projekt, pri katerem bomo iskali in mednarodno raziskovali kreativne rešitve 
za promocijo demokratičnih vrednot. S tem namenom bomo vključili dve organizaciji v vsaki državi in 
sicer eno kreativno-umetniško organizacijo, drugo pa demokratično, ki se ukvarja s participacijo 
mladih.  
 
NAMEN projekta: V letu 2009 želimo z multilateralno izmenjavo okrepiti mednarodne odnose in 
mladim dati priložnost neformalnega učenje na Evropski ravni ter izmenjati pozitiven demokratične 
vrednote in izkušnje.  
 
CILJI: 
1. neformalno učenje in izobraževanje 
2. krepitev skupne evropske zavesti, na podlagi evropskega državljanstva 
3. aktivna participacija mladih v mednarodnem prostoru  
4. spodbujanje aktivnega državljanstva pri mladih 
5. krepitev kulturne samopodobe v prizmi Evrope narodov 
6. izmenjava pozitivnih demokratičnih vrednot 
7. spodbujanje kreativnosti in inovativnosti med mladimi  
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 

Program – navedi predvidene 
aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo merili kot 
merilo uspešnosti;  

Pričakovano število ali pričakovanja 

Evropski demokratični projekt  Število udeležencev // število 
vključenih držav 

60 // 2 

Število vključenih organizacij Po dve različni organizaciji iz vsake 
države   

4 

 
 
MOREBITNE SPREMEMBE (ki bodo uvedene, glede na letošnje pridobljene izkušnje): 
Partnersko sodelovanje za vnaprej ter izmenjava pozitivnih izkušenj.  
 
POTENCIALI PROGRAMA (navedi razvojne priložnosti, trajnost projekta,  ki jih nosi ta 
program za Mladinski center Velenje): Spoznavanje in tvorjenje partnerskih organizacij ter 
povezovanje in mreženje v skupnem evropskem prostoru.  
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1.5.3 PROMOCIJA PROGRAMOV NA MOVIT  
NASLOV 
PROJEKTA 

Promocija  programov Mladi v Akciji  

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto  
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Lotka Škerlak, Melita Kovač, Dimitrij Amon, Mitja Gregorič  
 
 
Opis: Nacionalna agencija MOVIT vodi številne programe – povezovanja mladih v evropskem 
prostoru. Z uveljavitvijo nove finančne perspektive EU sovpada tudi nov-spremenjeni program. 
Spremembe na tem področju strokovno spremlja  Lotka Škerlak. 
 
 
NAMEN: S to dejavnostjo bomo pomagali med javnosti v regiji SAŠA širiti vedenje o možnostih, ki jih 
nudijo programi ter pripomogli k večjo mobilnosti družbe.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- Ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju. 
- Strokovna kompetentnost za prihodnje razvojne programe zavoda in širjenje izobraževalnih 
dejavnosti. 
- Odlična informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah (strokovnih javnosti, političnih javnosti, 
uporabnikov). 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Promocija programov   Število izvedenih seminarjev 
izobraževanj za interno in 
eksterno javnost  

3 

Udeležba na dogodkih, 
seminarjih izobraževanjih 
Mladi v akciji 

Udeležba na seminarjih  3 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE (ki bodo uvedene, glede na letošnje pridobljene izkušnje): 
Sprememba upravičencev, saj se aktivnost širi regionalno. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA:  Program ima perspektive v okviru nove infrastrukture, prenočišč in kot 
rezidenčna dejavnost zavoda. Zaposlitveni potenciali. 
 
 
1.5.4 EVS – evropska prostovoljna služba  
NASLOV 
PROJEKTA 

EVS – evropska prostovoljna službe 

Čas, obdobje Februar – prijava, poletje-zima 2008 (izvedba)  
Vodja MAJA HOSTNIK  

 
Sodelavci: Melita Kovač  
 
 
Opis: Nacionalna agencija MOVIT vodi številne programe – povezovanja mladih v evropskem 
prostoru, med drugim tudi evropsko prostovoljno službo, kjer mladim daje priložnost spoznavanja 
različnih neformalnih učnih metod in tehnik v tuji državah.   
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NAMEN: Vključevanje tujih mladih evropskih državljanov v lokalno okolje.   
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

- neformalno učenje in izobraževanje za mlade 
- aktivna participacija mladih v sklopu Evropske unije 
- predstavitev programa MvA 
- upravljanje s človeškimi viri 
- navezovanje novih stikov 
- izmenjava izkušenj 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Izpeljava  programa  Število participantov iz tuje 
države  

4 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Medsebojno spoznavanje in pridobivanje novih kadrovskih potencialov. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Kadrovski in neformalno izobraževalni potencial.  
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1.5.5 Udeleževanje v programih tujih partnerjev  
NASLOV 
PROJEKTA 

Udeleževanje v programih tujih partnerjev  
 

Čas, obdobje Januar – december 2009 
Vodja Mitja Gregorič 
Sodelavci: Maja Hostnik, Melita Kovač  
 
 
Opis: S to dejavnostjo bomo s pomočjo partnerstev pripomogli k večji mobilnosti družbe. Upravičena 
javnost: prebivalci SAŠA regije.  
 
 
NAMEN projekta: Aktivno vključevanje mladih z območja SAŠA regije v akcije nacionalne agencije 
programa Mladi v akciji, ki jih pripravljajo organizacije-partnerice v tujini. 
 
 
CILJI: 
1. Ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju. 
2. Odlična informiranost regionalnega okolja (strokovnih javnosti, političnih javnosti, uporabnikov) s 
pomočjo info pisarne Mladinskega centra in vseh strokovnih zaposlenih in s pomočjo udeležencev v 
programih. 
3. Povezovanje udeležencev v akcije Mladinskega centra Velenje. 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Program Mladi v akciji Prijavljene partnerske 
organizacije 

4 

Pošiljanje skupin na 
izobraževanja. 
 

Število udeležencev 20 

Vzdrževanje stikov in 
vzpostavljanje novih stikov z 
organizatorji YOUTH IN 
ACTION izobraževanj.. 
 

Število novih partnerjev 2 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: V skladu s programskimi usmeritvami Nacionalne agencija programa 
Mladi v akciji. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Ohranjanje evropskih navezav in nadaljnjo projektno povezovanje 
organizacij.   
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1.5.6 Izobraževanja zaposlenih in drugih  v programih eu in ostalih 
programih 

NASLOV 
PROJEKTA 

Izobraževanja zaposlenih v nacionalnih in mednarodnih programih  

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja Mitja Gregorič 
Sodelavci: Lotka Škerlak, Maja Hostnik, melita Kovač  
 
 
Opis: Vključevanje mladih in zaposlenih pri participaciji na seminarjih in delavnicah ter različnih 
izobraževanjih ter podajanje informacij naprej in posledično krepitev mladih aktivnih državljanov.  
 
NAMEN  
Krepitev pripadnosti organizaciji in medsebojnega komuniciranja med zaposlenimi in zunanjimi 
sodelavci ter vložek v razvoj zaposlenih in zunanjih sodelavcev.  
 
 
CILJI: 
- ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju. 
- vključevanje mladih v neformalno izobraževanje in učenje. 
- doseganje učnih ciljev 
- informiranje mladih o možnostih izobraževanja 
- informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah  
- partnersko izobraževanje 
- del internega komuniciranja 
- vzpostavljanje rednih poročevalskih sestankov in krepitev pripadnosti k organizaciji 
- vodenje evidence na izobraževanih seminarjih 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Izobraževanje zaposlenih v 
mednarodnih in nacionalnih 
programih  

Število izobraževanj 
Število individualno podanih 
specifičnih znanj v programa 
Mladi v akciji. 

2 
2 

Seminarji za mlade na temo 
mladinskega dela, motivacija, 
organizacija, aktivna 
participacija timsko delo   

Individualno podajanje 
specifičnih znanj  
(motivacija mladih, da se 
udeležijo kakšnega od 
seminarjev) 

2 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Poročanje s sestankov, udeležbe na seminarjih, delavnicah. Javno 
poročanje v mediju INFO Kunigunda. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Program ima perspektive tudi v okviru nove infrastrukture, prenočišč in 
kot rezidenčne dejavnosti zavoda. Zaposlitveni potenciali. Krepitev kadrovskih virov, upravljanje s 
kadri.  
Dolžnost zaposlenih v MC-ju in njihovih zunanjih sodelavcih je vedeti vse o udeležbi na seminarjih, 
delavnicah, izobraževanjih.   
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1.5.7 PROGRAMSKI SKLOP: Evropski mladinski izobraževalni center 
 
EVROPSKI MLADINSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER 
NASLOV 
PROJEKTA 

Evropski mladinski izobraževalni center 

Čas, obdobje Leto 2009 
Vodja Maja Hostnik  
Sodelavci: Dimtirij Amon, Marko Pritržnik, Lotka Škerlak, Mitja Gregorič 
 
Opis: Sodelovanje MC Velenje v evropski mreži mladinskih centrov, ki želijo v partnerstvu s Svetom 
Evrope širiti njegove vrednote in poslanstva – človekove pravice, demokracija, participacija, enakost. 
 
 
NAMEN projekta:   
Znotraj evropske mreže izobraževalnih centrov (ENYC) v Velenju vzpostaviti trajnosten model 
izobraževalnega središča neformalnih učenj.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
1. vzpostaviti skupino mentorjev 
2. vzpostaviti strukturo izobraževalnega središča neformalnih učenj 
3. oblikovati lastna učna gradiva in module 
4. oblikovati celovit izobraževalni produkt pod enotno blagovno znamko Mladinski center Velenje 
5. vključiti ciljne skupine v izobraževalni proces 
 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev):  
- zaposleni znotraj javnega zavoda Mladinski center Velenje se bodo udeležili izobraževanj za 
pridobitev naziva mentor; 
- Vzpostavljeno bo društvo mentorjev in center za neformalna izobraževanja. 
- Spisana bodo gradiva za udeležence seminarjev. 
- Oblikovan bo komunikacijski načrt. 
- Znotraj ENYC bo podana pobuda za izvedbe izobraževanj v Velenju (z realizacijo izobraževanja v 
letu 2009). 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Napotitve na seminar Število mentorjev 2 
Oblikovanje učnih gradiv Število pripravljenih modulov 5 
Priprava komunikacijskega 
načrta 

Anketa o poznavanju strukture Pozitivna ocena 

Prijava izobraževanj na ravni 
ENYC 

Število prijavljenih seminarjev 
na mednarodni ravni 

2 za leto 2009 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: vzpostavitev regionalnega izobraževalnega centra za mlade in za širšo 
javnost ter s tem spodbujanje k večanju mladinskega turizma.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: nove zaposlitve, večje število obiskovalcev v Velenju, več nočitev, večji 
finančni priliv iz naslova izbora. 
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1.5.8 PROGRAMSKI SKLOP: Tematski dnevi 
 
Mladinski center Velenje bo ob izbranih tematskih dnevih pripravil aktivnosti, z namenom opozoriti 
javnosti na problematiko. Organizirali bomo tudi tematske dogodke, ki bodo pritegnili medijsko javnost. 
Posledično bomo skušali vplivati na javno mnenje in s tem sooblikovati lokalni prostor. Poleg tega bomo 
tematske dneve v večji meri vključevali v ostale dogodke, kot so pogovorni šovi in arena mladih.  V letu 
2009, bomo nadgradili in združili projekt ter tako organizirali, en skupen dogodek, v celem letu.  
 
Gre za naslednje evropske dogodke: mednarodni dan boja proti rasni diskriminaciji, mednarodni dan 
mladih, mednarodni boja prosti kajenju, mednarodni dan trpnosti, boj proti revščini, boj proti AIDSu. 
 
NASLOV 
PROJEKTA 

Spirala tolerantnosti  

Čas, obdobje Februar priprave, maj izvedba 
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Dimitrij Amon, meltia Kovač, Elvis Halilovič, Matej Voglar, Mitja Švener, Gorazd Pan, 
prostovoljci Mladinskega centra Velenje  
 
 
Opis: Mednarodni dnevi so primerni za promocijo vrednot v družbi, zato bomo s celotnim, 
celodnevnim in večdnevnim dogodkom združili sile in organizirali skupen dogodek, ob ostalih dnevih 
bomo le na problem opozorili javnost.   
Vključeni dnevi: 
21.3.2009 – mednarodni dan boja proti rasni diskriminaciji  
9. maj 2009 – Dan Evrope 
12. 8. 2009 – MEDNARODNI DAN MLADIH  
16.11. 2009 – mednarodni dan strpnosti 
1.12.2009 – mednarodni dan AIDSa 
 
 
NAMEN: Izpostavljanje pozitivnih demokratičnih vrednot, ki temeljijo na spodbujajo k enakosti in 
prosti rasni diskriminaciji v družbi.  
 
 
CILJI: 
- posredno spodbujanje evropske mobilnosti mladih temelječe na enakosti in strpnosti 
- spodbujanje strpnosti v lokalnem okolju 
- krepitev skupnega  evropskega državljanstva brez diskriminacije na podlagi strpnosti  
- produkcija kratkega dokumentarnega multimedijskega filma in medijska akcija 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Povezovanje različnih 
organizacij 

Število udeleženih organizacij   10  

Promocija dogodka 
 

Število medijskih objav in 
dogodkov skozi vse leto 

20 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Večji multimedijski dogodek v sodelovanju z ostalimi organizacijami v 
Velenju, ki se zavzemajo za boj s strpnost. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Program ima perspektive v okviru povezovanja in nadaljnjega 
projektnega dela ter razširitev projekta vse leto, ob svetovnem dnevu pa le simbolni dogodek. 
Vključevanje organizacij SAŠA regije. 
 



Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997. 
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382. C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\Maja h\program 

2009\mc PROGRAM 2009.doc 

16

 
31. 5. 2009 – MEDNARODNI DAN BREZ TOBAKA  
NASLOV 
PROJEKTA 

Jabolko namesto cigareta 

Čas, obdobje April-priprave, maj izvedba  
Vodja Melita Kovač  
 
Sodelavci: Prostovoljci Mladinskega centra Velenje, Maja Hostnik (mediji) 
 
 
Opis: Ob mednarodnem dnevu brez tobaka bomo skušali širšo javnost opozoriti na njihov način 
življenja brez tobaka. V letih 2004-2007 je potekala v duhu menjalne akcije Cigaret za jabolko. 
 
 
NAMEN Urbana ulična in medijska akcija, ki jo bomo izpeljali z nacionalnimi organizacijami bo 
organizirana celovito in bo apelirana na vse ciljne skupine. Potekala bo v središču mesta, na precej 
frekventni lokaciji. Dejstvo, da ima Slovenija sprejet protikadilski zakon, ni razlog zaradi katerega bi to 
akcijo opustili.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- Ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju 
- Informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah  
- Osveščanje javnosti 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Organiziran dogodek v 
središču mesta  

Število aktivnih državljanov// 
število dogodkov  

20 // 1 

Medijska akcija Število medijskih objav (1 
lokalni medij, 1 nacionalni 
medij, 1 regionalni medij) 

3 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Dejavnost širiti regionalno.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Projekt ima perspektive v okviru povečanja akcije skozi celo leto in 
osveščanje javnosti skozi vse leto v mediju INFO Kunigunda.   
 

 



Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997. 
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382. C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\Maja h\program 

2009\mc PROGRAM 2009.doc 

17

1. 12. 2009– MEDNARODNI DAN BORBE PROTI AIDSU  
NASLOV 
PROJEKTA 

1. december, mednarodni dan boja proti AIDSU 

Čas, obdobje November, december 
Vodja Lotka Škerlak  
Sodelavci: prostovoljci Mladinskega centra Velenje 
 
Opis: Mednarodni dan borbe proti AIDSU je dan, ki ga poznajo po vsem svetu. V Mladinskem centru 
Velenje se zavedamo pomena tega dne, zato bomo organizirali civilnodružbeno akcijo – vključitev v 
nacionalno kampanjo ob dnevu borbe proti aidsu. 
 
 
NAMEN Z urbano akcijo v središču mesta bomo organizirali manjše dogodke, ki bodo spodbujali k 
preventivnemu odnosu posameznika in pripomogli k boljši obveščenosti o nevarnosti bolezni.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- osveščanje lokalnega prebivalstva o nevarnosti bolezni preko manjših dogodkov 
- vključevanje v nacionalno kampanjo 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Informiranje in obveščanje 
mladih in širšega lokalnega, 
regionalnega prebivalstva 

Število dogodkov oziroma akcij 
na različnih lokacijah 

2 

Preventivno delovanje 
 

Število akcij in doseg 1/Regijsko in v svetovnem 
spletu 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Priprava spota za mailing. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Program oziroma aktivnost  ima perspektive v okviru regionalnega 
povezovanja.  
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1.5.9 PROGRAMSKI SKLOP:  Tematski dogodki 
 
V okolju kjer živimo je polno tem. Kako jih javnosti in našim ciljnim prikazati na najbolj 
razumljiv način ponujajo ravno tematski dogodki. V letu 2008 bomo ravno tako kot v letu 
2007 tematske dogodke organizirali skupaj z Mladinskim svetom Velenje. Odpirali bomo 
relevantne, aktualne teme, ki zadevajo predvsem mlade ter gostili različne strokovnjake. S 
partnerji, tudi šolskim centrom Velenje bomo oblikovali vsebine ter odpirali razprave.  
 
POGOVORNI ŠOVI 
NASLOV 
PROJEKTA 

Pogovorni šovi 

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto, enkrat mesečno  
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Dimitrij Amon, Lotka Škerlak, Melita Kovač  
 
 
Opis: Tematski, aktualni dogodki bodo potekali enkrat mesečno in bodo temeljili na spoznavanju 
različnih načinov življenja v evropskem prostoru. Na pogovornih šovih bomo mesečno gostili zanimive 
goste, Velenjčane in Velenjčanke. Predstavili bodo svojo vlogo, pomen v sodobnem okolju in v 
Velenju. Mladi bodo na takšen način spoznavali določene kadrovske profile. Vsak pogovorni šov bo 
tematsko obarvan in bo dal jasno sporočilo. Pogovorni šov bomo organizirali, kot v letu 2008, na 
podlagi partnerskega sodelovanja z Mladinskim svetom Velenje.  
 
 
NAMEN Mladim omogočiti, da spoznajo različne načine življenja ter neposredno izpostavimo 
določeno tematiko, relevantno v družbenem lokalnem okolju.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- izpostavljanje tem na prijeten in malce zabaven način 
- predstavljanje različnih načinov življenja in dela 
- sodelovanje mladih in interaktivno nastopanje 
- Odziv mladih in participacija mladih pri izbiri teme – predvsem prostovoljcev Mladinskega centra 
Velenje  
- uporaba multimedijskih storitev – v živo prenos dogodkov v svetovni splet 
- krepitev poslovnih partnerstev 
- prepoznavnost multimedijskega centra 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Organizacija dogodkov in 
multimedijska produkcija 

Število dogodkov in število 
multimedijskih storitev 

11 // 11 

Opiranje aktualnih tem število različnih tem 11 
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Spremljanje dogodka v živo in predstavitev kratkih odlomkov na spletu.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Program ima perspektive v okviru nove infrastrukture in na lahek način 
opira za lokalno javnost in mlade pomembne teme.  
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ARENA MLADIH 
NASLOV 
PROJEKTA 

Arena mladih 

Čas, obdobje Marec do oktober 
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Dimitrij Amon, Melita Kovač, Lotka Škerlak  
 
 
Opis: Vrnitev v atenske čas, ko so lahko vsi državljani izražali svoja menja, ima še danes poseben 
čar. Arena je tudi simbol izražanja mnenj in različnih stališč, predvsem tistih, ki drugače nimajo moči 
odločanja. Mladi so ciljna skupina, ki potrebujejo pozornost in arena bo mladih nudila ravno to. 
Aktivnost bo potekala v partnerskem sodelovanju z Mladinskim svetom Velenje. Dodana vrednost 
projekta je ta, da lahko mladi preko svetovnega spleta spremljajo ves dogodke.  
 
 
NAMEN Spodbujanje demokratičnih vrednot med mladimi in odpiranje družbeno relevantnih tem v 
lokalnem okolju ter prenos tem na nacionalno raven. 
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- aktivna participacija mladih 
- možnost izražanj mnenj in stališč 
- Vpliv na lokalno javno mnenje 
- spodbujanje demokratičnih vrednot 
- uporaba multimedijske opreme 
- oživitev dogajanja za mlade 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Participacija mladih Število aktivnih državljanov 15 
Spodbujanje demokratičnih 
vrednot med mladimi   

Številko medijskih objav 20 

Izvedba dogodkov Število organiziranih aren 
mladih 

4 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Participacija mladih in krepitev aktivnega ter posredno tudi evropskega 
državljana skozi nove medije – splet. Vključevanje gimnazijcev in tekmovanje v izražanju mnenj in 
stališč med odločevali in mladimi.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Program ima perspektive v okviru novih medijev in vzpostavljanja 
dialoga med mladimi in določevalci.  
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TEMATSKI FILMI 
NASLOV 
PROJEKTA 

Tematski in aktualni – atraktivni filmi 

Čas, obdobje Januar do april in september do december – najbolj frekventno v času 
počitnic 

Vodja Dimitrij Amon  
Sodelavci: Ljubomir Markovič  
 
 
Opis: Atraktivni in zanimivi tematski filmi pritegnejo mlade bolj kot si mislimo. V naši programski 
enoti, multimedijskem centru Kunigunda bomo organizirali zanimive in atraktivne ter malce 
adrenalinske filme, v domači slovenski ali tuji produkciji.   
 
 
NAMEN Promocija adrenalinskih športov in subkultur, tematik medkulturnega dialoga ter predstavitev 
različnih tehnik multimedije v slovenskem prostoru.  
 
 
CILJI  
- aktivna participacija mladih 
- oživitev dogajanja za mlade 
- uporaba multimedijske opreme 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Organizacija atraktivnih  
filmskih večerov  

Število organiziranih filmskih 
večerov 

4 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Popestritev programa v novi smeri multimedije in drugačnih tem.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Program ima perspektive v okviru novih medijev in vzpostavljanja 
dialoga med mladimi po vsej Slovenji ter spodbujanju k kreiranju novih tem skozi multimedijo. 
 
 



Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997. 
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382. C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\Maja h\program 

2009\mc PROGRAM 2009.doc 

21

1.5.10 PROGRAMSKI SKLOP: Informiranje 
 
Živimo v svetu informacij. Mladi so pri tem še posebej občutljiva ciljna skupina, saj zahtevajo 
informacijo, ki jih bo pritegnila, zabava ter jim odpirala nova obzorja, jim navsezadnje tudi pomagala 
najti rešitev. V programskem sklopu informiranje Mladinski center z različnimi metodami in tehnikami 
ponuja ravno to – kvalitetne, izčrpne in zabavne informacije.  
 
 
CENTER INFORMACIJ – KOORDINATOR INFO TOČK 
NASLOV 
PROJEKTA 

Koordinator INFO točk 

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto.  
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Dimitrij Amon, Lotka Škerlak,  Melita Kovač, Marko Pritržnik, sodelavci 
Mladinskega centra – Pia Rihtarič, Elvis Halilovič, Matej Voglar  
 
 
Opis: Redno in ažurno informiranje in obveščanje  vseh aktivnosti po naših centrih v mestu. S 
plakatnimi akcijami bomo mlade in zainteresirano javnost obveščali o naših dogodkih.  
 
 
NAMEN: Kvalitetno in ažurno informiranje mladih o mladinskih aktivnostih in projektih v Velenju in 
širše.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

- transparentno delovanje Mladinskega centra Velenje 
- kreiranje in ustvarjanje kvalitetnih informacij 
- pomoč mladostnikom pri informiranju 
 

PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Vzpostavljanje info točk po 
mestu  

Število info točk // tedensko 
urejanje info točk  

6//36 

Vzpostavitev e-točk Število na novo vzpostavljenih 
e točk z vsebino MV Velenje 

3 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Projekt bomo nadgradili tako, da smo vzpostavili po mestu tudi E-info 
točke. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Elektronsko obveščanje v samem središču mesta, vzpostavitev e-tabel.  
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SERVISIRANJE INFO TOČKE CIPS 
NASLOV 
PROJEKTA 

Informativna pisarna 

Čas, obdobje Kontinuirano delo skozi vse leto 
Vodja Lotka Škerlak, Melita Kovač 
Sodelavci: Maja Hostnik, sodelavci dnevnega popoldanskega Mladinskega centra 
 
Opis: Gre za informiranje uporabnikov o programih, možnostih. Hkrati gre tudi z pomoč mladim pri 
nadaljnjem vključevanju mladih v družbo.  
 
 
NAMEN projekta: Podajanje strokovnih in kvalitetnih ter točnih informacij mladim in tudi staršem.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

- kakovost informacij 
- strokovnost informacij 
- obveščanje javnosti o naših storitvah 
- vzpostavitev pisarne v šolskem centru 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Podajanje informacij iz pisarne Število uporabnikov 30 
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Ureditev prostora in živa info točka. Delo na terenu. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Pospeševanje informiranja na regionalno raven. 
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INTERNET TOČKA V MC VELENJE 
NASLOV 
PROJEKTA 

Internet točka – www.mc-velenje.si 

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja Maja Hostnik, Dimitrij Amon 
Sodelavci: Primož Čas  
 
Opis: Internet je danes medij, ki ga mladi precej spoštujejo in uporabljajo. Iz tega razloga je zelo 
pomembno, da imamo v Mladinskem centru Velenje internet stran, kjer lahko mladi pridejo do 
pomembnih informacij.  
 
 
NAMEN projekta: 
Tekoče vzdrževanje javnih internet vstopnih točk v MC Velenje.   
 
 
CILJI: 
- kakovost informacij skozi redne rubrike 
- Redno ažuriranje strani 
Odpiranje zabavnih vsebin. 
Promocija naših vrednot in mladinskih projektov. 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Vnos vsebin na splet  Število mesečnih vnosov 24 mesečno 
Prenova spletne strani   

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE (ki bodo uvedene, glede na letošnje pridobljene izkušnje): 
Nadgradnja internet strani, strukturno. Predstavitev dogodkov v živo iz Multimedijskega centra 
Kunigunda. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Trženje spletne strani za prenos dogodkov v živo.   
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 INFO KUNIGUNDA  
NASLOV 
PROJEKTA 

INFO KUNIGUNDA  

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto – tedensko glasilo 
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Lucija Paradžik, Dimitrij Amon  
 
 
Opis: V letu 2009 bomo nadaljevali z elektronskim časopisom INFO Kunigunda, saj V Mladinskem 
centru Velenje želimo še naprej krepiti to blagovno znamko Kunigunda. Ker se zavedamo pomena 
informiranja in sporočanja, bomo v letu 2009 projekt nadgradili v tehnološki informacijski smeri. V 
časopisu bomo še naprej odpirali različne teme, obveščali mlade in širšo javnost  o dogodkih v 
Velenju in širše.  
 
 
NAMEN projekta: Informiranje in obveščanje ciljnih javnosti o našem aktivnem delu, o priložnostih 
ter ostalih zanimivostih širše regije.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- kakovost informacij skozi redne rubrike 
- odpiranje novih tem  
- promocija mladinskih vrednost 
- gradnja ugleda blagovne znamke Kunigunda 
- povezovanje mladinskih struktur  
- medijsko trženje 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Vnos vsebin na splet  Število mesečnih vnosov 24 mesečno 
Izdajanje INFO KUNIGUNDA Število izvodov 40 letno 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Nadgradnja časopisa in vpis glasila v razvid medijev in razviti medij do 
stopnje elektronskega časopisa.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: V prihodnosti želimo časopis nadgraditi, tako vsebinsko kot tudi 
tehnično, saj želimo, da bi postal za mlade in za ostale akterje vir informacij in posebna priložnost. 
Vztrajno strmimo k temu. Ambicije pa imamo časopis nadgraditi tudi na območje SAŠA regije in k 
sodelovanju povabiti mlade dopisnike.  
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1.5.11 PROGRAMSKI SKLOP: neformalni izobraževalni in socialni 
programi v popoldanskem centru 

 
 
V letu 2009 bo program popoldanski mladinski center popestren z različnimi delavnicami in 
prostočasnimi aktivnostmi. Predvideno je izvajanje dnevnih aktivnosti in dnevno delo z mladimi.  
 
Programi so odprti, vanje lahko vstopa vsakdo. Pomembno je le, da so redno omogočeni dostopi do 
opreme, igral, kuhinje ter, da je zagotovljena odprtost centra preko dneva.  
 
Dnevni programi bodo:  
namizni tenis,  
pikado,  
košarka,  
družabne igre – dnevno,  
izleti,  
skupinski obisk bazena,  
skupinska rekreacija,  
plesne,  
kreativne in  
grafitne delavnice…  
Uporabnikom popoldanskega centra je omogočeno druženje v dnevni sobi in ostalih prostorih odprtih za 
javnost, omogočena je uporaba čajne kuhinje, vzpodbuja se uporaba orodij in ostalih storitev ali 
programov centra in njegovih partnerjev. 
 
Koordiniranje dnevnih projektov in ostalih aktivnostih, ki jih izvajajo drugi nosilci pomeni, da se 
pravočasno usklajujejo najavljene dejavnosti ter se pravočasno obvešča dnevne uporabnike o omejenih 
dnevnih programih.  
 
Nosilec torej koordinira programe popoldanskega centra in ne koordinira aktivnosti ostalih dogovorjenih 
programov drugih izvajalcev. 
 
V letu 2006 je Mestna občine Velenje izvajala aktivnosti, ki bi lahko Mladinskemu centru Velenje 
omogočilo selitev programov dnevnega centra na zmogljivejšo lokacijo. Aktivnosti se v letu 2008 
nadaljujejo. 
 
Konec leta 2006 je bil program dnevnega centra revidiran - pregledan, ocenjen in prenovljen. V 
dosedanjem razvojnem obdobju v program nismo uspeli pripeljati strokovnega sodelavca do takšne 
mere, ki bi programu oziroma uporabniku zagotavljalo potrebno dnevno strokovno pomoč. Prenova je 
upoštevala trenutne zmogljivosti zavoda, zato smo dnevni center spremenili v popoldanski mladinski 
center.  
 
Dnevni center se izvaja s pomočjo zaposlenih v zavodu in zunanjimi sodelavci.  
Za redno delovanje sta odgovorna Lotka Škerlak in Mitja Gregorič. 
 
Lotka Škerlak in melita Kovač ter Mitja Gregorič  
koordinira izvajalce delavnic,  
koordinira popoldanske programe,  
skrbi za evalvacije popoldanskih programov,  
na rednih mc sestankih poroča o delu na programu,  
objavlja urnike in poroča vodji programov - najave in vsebine programov, 
posodablja info točko v dnevni sobi, 
na strokovni ravni je Lotka Škerlak zadolžena za ohranjanje stikov z zunanjim strokovnim sodelavcem. 
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POPOLDANSKI MLADINSKI CENTER IN AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
NASLOV 
PROJEKTA 

Popoldanski mladinski center in aktivno preživljanje prostega časa 

Čas, obdobje Kontinuirano tedensko dogajanje 
Vodja Lotka Škerlak in Mitja Gregorič  
Sodelavci: Ira PREININGER in Melita KOVAČ 
Opis: Popoldanski mladinski center terja od zaposlenih kreativnost in inovativnost. Le na takšen 
način bomo v center privabili čim več mladih. Z različnimi prostočasnimi aktivnostmi bomo v letu 2009 
mladim ponudil več zvrsti delavnic, od rekreativnih, do ustvarjalnih, pisnih, do umetniških. Mladi se 
lahko na takšen način preko dejavnosti prostega časa med tednom v Mladinskem centru Velenje 
izražajo, vzgajajo, razvijajo osebnost in se vključujejo v aktivne tokove družbe – aktivnega državljana. 
Bistven dejavnik, prostočasne dejavnosti v Mladinskem centru Velenje od ne prostočasnih 
dejavnostih so: uživanje, možnost svobodne izbire, sproščenost, notranja motivacija.  
Preživljanje prostega časa v Mladinskem centru Velenje bo mlade razbremenil šolskih dejavnosti. 
Mladi bodo svobodno izbrali vsebino in se odločali za aktivnosti po lastni presoji. 
Mladi se bodo zavedali vrednot  ( določena na programskem delu MC, december 2006). Mladinskega 
centra Velenje in spoštovali red, ki velja v Mladinskem centru. 
Mladi se bodo zavedali vrednot in spoštovali red, ki velja v Mladinskem centru Velenje.  
 
NAMEN projekta 
Prostočasne popoldanske dejavnosti v Mladinskem centru Velenje imajo svoj namen, in sicer 
posameznik  preko njih vzpostavi osebno ravnotežje med prostim in obveznim časom, dejavnostmi, ki 
ga okrepijo, osvežijo, sproščajo, zabavajo in mu omogočajo celostno izražanje – telesno, 
intelektualno, čustveno in ustvarjalno.  
CILJI: 
- vključevanje mladih v aktivne družbene tokove 
- promocija mladinskih vrednost 
- informiranje 
- spodbujanje kreativnosti 
- neformalno učenje in izobraževanje 
- vključevanje strokovnega kadra – socialni delavci 
- prepoznavanje potreb mladih in prilagajanje le teh programu  
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Kreativne delavnice  Število izvedenih 
delavnic//število udeležencev 

1 delavnica na teden/15 
udeležencev na delavnico 

Grafitna delavnica Število izvedenih 
delavnic//število udeležencev 

1 delavnica na teden/15 
udeležencev na delavnico 

Predstavitev izdelkov grafitne 
delavnice  

Številko dogodkov 1 razstava grafitov 

Plesna delavnica  Število izvedenih 
delavnic//število udeležencev 

1 delavnica na teden/10 
udeležencev na delavnico 

Zaključni dogodek delavnice v 
sklopu glasbenega dogodka 

Številko dogodkov 1 plesna produkcija 

Izrazna interpretacija  Število izvedenih 
delavnic//število udeležencev 

1 delavnica na mesec // 12 
udeležencev 

Delavnica žongliranja  Število izvedenih 
delavnic//število udeležencev 

2 delavnici // 12 udeležencev 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Aktivnost se širijo regionalno.  
 
POTENCIALI PROGRAMA: Projekti imajo perspektive v sklopu neformalnega učenja in pridobivanja 
izkušenj s strani mladih organizatorjev, tako vsebinsko, kot tudi organizacijsko.   
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 DELAVNICE V SODELOVANJU Z MULTIMEIDJSKIM CNETROM KUNIGUNDA – DNEVNIM 
CMENTROM V KRMC  
NASLOV PROJEKT DELAVNICE 
Čas, obdobje Določeni po mesecih  
Vodja MITJA GREGORIČ 
Sodelavci:  Tomo Flis, Klemen Klinc, Albin Inkret, Modri net d.o.o. 

in zunanji.  
NAMEN projekta ( tu na kratko opišemo namen, ker smo se po analiziranem stanju odločili 
zadostiti nekaterim potrebam …):   

- DELAVNICA HIP- HOP PRODUKCIJE 

- DELAVNICE DJ-STVA (ZVRST TECHNO, HOUSE, HIP- HOP) 

- PRODUKCIJSKE DELAVNICE  

- UREJANJE INTERNETNIH VSEBIN (DELAVNICA ZA PPMS) 

- TEČAJ AFRIŠKEGA BOBNANJA 

- DELAVNICE V OKVIRU DNEVNEGA MLADINSKEGA CENTRA 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
Sodelovanju civilne družbe.  
Podajanje neformalnih znanj na področju avdio, video dejavnosti. 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 

Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Primer: TV in video produkcijske 
delavnice  

Primer: Število udeležencev // število 
samostojno posnetih prispevkov 

Primer: 10 // 10 

DELAVNICE DJ-STVA (zvrst 
techno, house, hip- hop) 

(10 P.D.) 

Udeležba  

PRODUKCIJSKE 
DELAVNICE 

(10 P.D.) 

Udeležba  

TEČAJ AFRIŠKEGA 
BOBNANJA 

(10 P.D.) 

Udeležba  

DELAVNICE V OKVIRU 
DNEVNEGA MLADINSKEGA 
CENTRA 
(1 krat tedensko) 

Udeležba  

UREJANJE INTERNETNIH 
VSEBIN 
(delavnica za člane PPMS) 

Udeležba  

 
MOREBITNE SPREMEMBE (ki bodo uvedene, glede na letošnje pridobljene izkušnje): 
POTENCIALI PROGRAMA (navedi razvojne priložnosti, trajnost projekta,  ki jih nosi ta 
program za Mladinski center Velenje): 
Razvoj dejavnosti znotraj regionalnega multimedijskega centra- 
KUNIGUNDA.  
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TEČAJ AFRIŠKEGA BOBNANJA 
NASLOV 
PROJEKTA 

Afriški ritmi  

Čas, obdobje Januar –maj  
Vodja Albin Inkret 
Sodelavci: Lotka Škerlak, Melita Kovač, Mitja Gregorič 
 
 
Opis: Delavnice afriškega bobnanja mlade izpolnjuje in jim širi obzorje preko glasbenega 
izobraževanja. Omogoča jim tudi aktivno preživljanje prostega časa in daje možnost druženja ter 
medsebojnega sodelovanja.  
 
 
NAMEN: Ustvarjanje glasbe skozi afriški in letna predstavitev širši javnosti v sklopu festivala mladih 
kultur Kunigunda. 
 
 
CILJI: 
- glasbeno izobraževanje 
- predstavitveni dogodek v javnosti 
- Širjenje dogodkov na ostale organizacije 
- izdaja predstavitvenega materiala  
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Izvedba delavnic Število delavnic // število 
udeležencev 

24//15 

Vključevanje mladih v 
glasbene dogodke 

Število javnih dogodkov 2 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Aktivnost se širi regionalno in slovensko ter predstavitveni spot, s 
pomočjo produkcijske delavnice.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Program ima perspektive v okviru nove infrastrukture in uporabe 
multimedije ter povezovanja s produkcijskimi delavnicami.  
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POLETJE NA KOTALKALIŠČU 
 
NASLOV PROJEKT POLETJE NA KOTALKALIŠČU 9002 

 
Čas, obdobje Poletje 2009 (julij, avgust) 
Vodja Mitja Gregorič 
Sodelavci:  
 
 

Katja Geršak, Vesna Zelenko, Helena Plazl, Grega Vegan, Erna Dvorjak, Emil 
Špegel, PROSTOVOLJCI.. 

NAMEN projekta ( tu na kratko opišemo namen, ker smo se po analiziranem stanju odločili 
zadostiti nekaterim potrebam …):   
 
Projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU 9002 je nastal kot pilotski projekt Športne zveze Velenje, 
ŠRZ Rdeče dvorane Velenje in Mestne občine Velenje in je model dobrega sodelovanja lokalnih 
organizacij, ki poteka v sklopu dodatne ponudbe prostočasnih aktivnosti v času poletnih počitnic, ki jih 
izvaja Mladinski (dnevni) center Velenje. 
 
Osnovni namen je mladim v Velenju ponuditi obstoječ prostor s primerno infrastrukturo, ki bo mladim 
ponudil konkreten, moderen in atraktiven vsebinski program!  
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
 

1. Oživitev velenjskega kotalkališča in infrastrukture ob njem. 
2. Ponuditi mladim zanimive, atraktivne, moderne športe (poulična košarka, frizbi, hokej 

na rolerjih). 
3. Predstavitev športov in znanih športnikov in njihova promocija  
4. Mentorsko usposabljajo mladih organizatorjev pri organizaciji prireditev (organizacija 

treh močnejših turnirjev košarke). 
5. Razvijanje prostovoljnega dela mladostnikov in s tem krepitev njihove samozavesti in 

pripadnosti lokalni skupnosti. 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
Program – navedi predvidene aktivnosti Merilo – navedi, kaj bomo 

merili kot merilo uspešnosti;  
Pričakovano 
število ali 
pričakovanja 

Primer: TV in video produkcijske delavnice  Primer: Število udeležencev // 
število samostojno posnetih 
prispevkov 

Primer: 10 // 10 

Pripravljalne aktivnosti v projektu, 
koordinacija, iskanje sponzorjev in 
donatorjev je potekalo že mesec dni pred 
projektom.  

  

Projekt je bil promoviran po vseh osnovnih 
in srednjih šolah v ožji in širši lokalni 
skupnosti (Velenje, Šoštanj, Šmartno ob 
Paki). 

  

Program aktivnosti se je začel izvajati ob 
konec meseca junija (začetek poletnih 
počitnic) in se je izvajal vsak dan v tednu 
(od ponedeljka do petka). 

udeležba  

 
MOREBITNE SPREMEMBE (ki bodo uvedene, glede na letošnje pridobljene izkušnje): 
Sodelavci na projektu! 
POTENCIALI PROGRAMA (navedi razvojne priložnosti, trajnost projekta,  ki jih nosi ta 
program za Mladinski center Velenje): 
Trajnostni razvoj prostora Kotalkališče Velenje. 
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KOORDINACIJA PPMS 
NASLOV PROJEKT Koordinacija PPMS 
Čas, obdobje Januar, december 2009 
Vodja Mitja Gregorič 
Sodelavci:  
 
 

Melita Kovač in zaposleni na programu javnih del, zunanji sodelavci, 
strokovni (zunanji) sodelavci na področju socialnega varstva. 

NAMEN projekta ( tu na kratko opišemo namen, ker smo se po analiziranem stanju odločili 
zadostiti nekaterim potrebam …):  
 
Namen našega povezovanja je nadgradnja in dopolnitev naših programov s ciljem poenotenja 
načel preventivnega dela z mladimi, organiziranje skupnih akcij za mlade, medsebojno 
informiranje in omogočanje suporta, organiziranje skupnih izobraževanje in skupna promocija 
naših dejavnosti. 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
 

1. povezovanje organizacij 
2. strokovna pomoč v programu dnevih dejavnosti Mladinskega centra Velenje 
3. skupne akcije 
4. skupna predstavitev dejavnosti na področju preventivnega dela z mladimi 
5. vključevanje mladih (prostovoljcev) v strokovno delo 
6. evalvacija 
7. supervizija 

PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Primer: TV in video 
produkcijske delavnice  

Primer: Število udeležencev // 
število samostojno posnetih 
prispevkov 

Primer: 10 // 10 

10 koordinacij PPMS Prisotnost udeležencev  
5 strokovnih srečanj 
(supervizij) 

Prisotnost udeležencev  

3 strokovni seminarji Prisotnost udeležencev  
Skupna akcija Prisotnost udeležencev   

MOREBITNE SPREMEMBE (ki bodo uvedene, glede na letošnje pridobljene izkušnje): 
 
Tokom letnega dela in programa v sklopu koordinacije PPMS. 
POTENCIALI PROGRAMA (navedi razvojne priložnosti, trajnost projekta,  ki jih nosi ta 
program za Mladinski center Velenje): 
 
Projekt v sklopu dnevnih dejavnosti Mladinskega centra Velenje poteka od leta 2005 in se 
letno razvija v skladu z vizijo PPMS. 
 
 
 
 
DELAVNI NASLOV: EAPN SLOVENIJA 
NASLOV PROJEKT Vzpostavitev mreže nevladnih organizacij na področju Revščine In 

Socialne Izključenosti.  
Delavni naslov: EAPN Slovenija 

Čas, obdobje Januar, december 2009 
Vodja Mitja Gregorič 
Sodelavci:  
 
 

CNVOS- Center za povezovanje nevladnih organizacij (g. Jože GORNIK), 
zainteresirane nevladne organizacije v Sloveniji.   

 NAMEN projekta ( tu na kratko opišemo namen, ker smo se po analiziranem stanju odločili 
zadostiti nekaterim potrebam …):  
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Na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in CNVOS (Centra nevladnih organizacij 
Slovenije) se bo Mladinski center Velenje s svojim predstavnikom, v okviru statuta SPM (Društvo za 
razvoj skupnostnih programov za mlade), ki je s predstavniki zainteresirane javnosti vključen v 
koordinacijo PPMS (Preventivnih programov za mlade Slovenije), vključil v mrežo slovenskih 
nevladnih organizacij oz. bo s svojim predstavnikom tvorec mreže nevladnih organizacij na 
področja revščine in socialne izključenost.  
 
Mitja Gregorič je na pobudo CNVOS-ja in zainteresiranih nevladnih organizacij, ki delujejo na 
področju sociale, zadolžen za organizacijo in tehnično implikacijo slovenske mrežo EAPN (European 
Anti Poverty Network), ki je del evropske EAPN (http://www.eapn.org/code/en/hp.asp)!  
 
Namen povezovanja sektorja nevladnega področja je nadgradnja in dopolnitev naših programov s 
ciljem poenotenja dela na sektorju socialnega varstva (prioriteta revščina in socialna izključenost).  
 
Projekt »Evropski parlament in nevladne organizacije – krepitev dialoga«  
sofinancira Generalni direktorat za informiranje Evropskega parlamenta. 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

1. Povezovanje organizacij. 
2. Skupne akcije. 
3. Skupna predstavitev dejavnosti na področju revščina in socialna izključenost. 
4. Opozarjanje in vključevanje vseh javnosti v problem revščine in socialne izključenosti v 

Sloveniji. 
5. Oblikovanje enotnega informacijskega sistema organizacij, ki vstopajo v zvezo. 
6. Evalvacija. 
7. Supervizija. 

Zveza ima za cilj povezovanje organizacij, medsebojno informiranje in omogočanje suporta, 
organiziranje skupnih izobraževanje in skupna promocija dejavnosti. 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Primer: TV in video 
produkcijske delavnice  

Primer: Število udeležencev // 
število samostojno posnetih 
prispevkov 

Primer: 10 // 10 

5 koordinacij Prisotnost udeležencev  
3 strokovnih srečanj 
(supervizij) 

Prisotnost udeležencev  

2 strokovni seminarji Prisotnost udeležencev  
Skupna akcija Prisotnost udeležencev  
Udeležba na evropskem 
srečanju 

  
 
MOREBITNE SPREMEMBE (ki bodo uvedene, glede na letošnje pridobljene izkušnje): 
 
Tokom letnega dela in širitve programa. 
POTENCIALI PROGRAMA (navedi razvojne priložnosti, trajnost projekta,  ki jih nosi ta 
program za Mladinski center Velenje): 
 
Ustanovitev mreže nevladnih organizacij je naj bi bila potrebna zaradi lažjega črpanja sredstev 
iz EU skladov s področja socialnega varstva. 
 
 
AKTIVNA VLOGA V LAS 
NASLOV 
PROJEKTA 

LAS 

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja Marko Pritržnik  
Sodelavci:  
 
Opis: Udeležba na sejah in v akcijah LAS-a. 
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NAMEN projekta: Seznanjanje centra z aktivnostmi LASA v povezavi z aktivnim bojem proti uporabi 
drog.  
 
 
CILJI: 

- medsebojna izmenjava informacij 
- informiranje uporabnikov o akciji in programu 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Udeležba na sejah  Število udeležb na sejah 6 
Udeležba v akcijah LASa Število v akcijah  

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Povečanje aktivnosti.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA:  
Partnersko sodelovanje.  
 
 
 
POLICIJSKA POSTAJA VELENJE  
NOSILEC: MITJA GREGORIČ 
Vzdrževanje stikov s Policijsko postajo Velenje, izmenjava informacij z vidika varnosti in usklajevanje 
aktivnosti terenskih ekip. 
 
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, OE VELENJE 
NOSILEC: MITJA GREGORIČ 
SODELAVCI: MAJA HOSTNIK 
 
Vzdrževanje stikov z Zavodom RS za zaposlovanje, izmenjava informacij ter promocija programov in 
pomoč pri organizaciji večjih projektov (Štipendijska shema, zaposlitveni sejmi) 
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1.5.12 PROGRAMSKI SKLOP: Prostovoljci 
 
IZOBRAŽEVANJA IN PROGRAMSKO DELO S PROSTOVOLJCI 
NASLOV 
PROJEKTA 

Prostovoljno delo mladih  
Mi, PROSTOVOLJCI 2009 

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse lato 
Vodja Lotka Škerlak, Melita Kovač  
Sodelavci: predstavnik s strani ŠCV, Dimitrij Amon 
 
 
Opis: Prostovoljstvo je vrednota, ki jo moramo v sodobni družbi krepiti in spoštovati. Je dodana 
vrednost družbe. Prostovoljci organizirajo različne akcije, se udeležujejo različnih akcij, organizirajo 
okrogle mize in dajejo tematske pobude. Vse aktivnosti organiziramo z namenom usposabljanja 
prostovoljcev za samostojno delo.  Še naprej bo delovali v smeri vključevanja prostovoljcev v različne 
programe, kjer je predvideno tudi redno delo z njimi, koordinacijski in projektni sestanki.  
 
 
NAMEN: Medsebojno druženje prostovoljcev, predstavitev prostovoljstva v javnosti in informiranje 
javnosti o prostovoljstvu.  
 
 
CILJI: 
- povabiti in vključiti  prostovoljne skupine, ki delujejo v občini Velenje 
- predstavitev projekta v lokalnih in nacionalnih medijih 
- Informiranje javnosti o pomenu in vlogi prostovoljnega dela 
- prijetno druženje prostovoljcev 
- povezovanje različnih skupin 
- povezava mladih in starejših prostovoljcev v skupni akciji –medgenarcijsko sodelovanje 
- podporne lokalne aktivnosti 
- Povečanje števila udeležencev 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Urbane tematske akcije Število tematskih akcij 5 
Festival prostovoljstva – Mi 
prostovoljci 

Število aktivnosti v sklopu 
projekta 

3 

izobraževanja Število izobraževanj 2 
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: 
Medgeneracijsko povezovanje in vključenje čim večjega števila mladih. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Razvoj družbene odgovornosti mladih do lokalnega okolja.  
 
 
 
NASLOV 
PROJEKTA 

Sodelovanje s centrom Ježek  

Čas, obdobje  
Vodja Melita Kovač  
Sodelavci: Tina Felicijan  
 
 
Opis: Sodelovanje s centrom Ježek Velenje 
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Namen in cilji: 
Ker smo v šolskem letu 2008/2009 dobili veliko novih prostovoljcev, smo na novo zastavili program 
prostovoljnega dela. Prostovoljce smo razdelili v tri skupine. Ena izmed teh skupi je tudi Umetniška 
sekcija, ki je sestavljena iz mladih umetnikov. Pravkar smo sredi dogovor z društvom Ježek, ki letos 
pripravlja petnajsto obletnico njihovega obstoja in bodo naredili veliko proslavo, h katere snovanju 
smo povabljeni tudi mi. Umetniška sekcija prostovoljcev Mc Velenje bi tako pomagala pri samem 
programu proslave in bi priredila tudi majhen glasbeni program. Prav tako bi jim pomagali pri izdelavi 
scene in ostalih stvareh. 
 
Cilj bi bil predvsem prostovoljcem predstaviti socialno noto njihovega delovanja in druženje z ljudmi 
zaostalimi v razvoju ali pri telesni zaostalosti. Prav tako bi jim to bila vseživljenjska izkušnja in 
referenca kako se obnašati v bližini ljudi, ki niso enaki kot oni. 
 
Potek: 
Projekt bi potekal skozi vso leto, kajti spomladi bi bila predstava, računamo pa, da bi sodelovanje 
nadaljevali.  
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ULIČNA KOŠARKA 
NASLOV 
PROJEKTA 

Ulična košarka prostovoljcev Velenja 

Čas, obdobje Junij in avgust 
Vodja Lotka Škerlak, Melita Kovač  
Sodelavci: Darjan Jeličič 
 
 
Opis: Izvedba projekta Ulična košarka pomeni vključevanje prostovoljcev v terensko delo s sovrstniki. 
Mladim bo omogočena celostna izvedba pod mentorskim vodstvom in ob vsej tehnični pomoči centra, 
namenjena pa je razvedrilu in druženju mladih. Gre za košarkarsko tekmovanje na ulici v samem 
središču mesta, kjer mladi največkrat preživljajo prosti čas.  
 
 
NAMEN projekta: Športno udejstvovanje mladih v sklopu poletnih počitnic in spodbujanje zdravega 
tekmovanja med mladimi. 
 
 
CILJI: 

- promocija športa kot pomembnega dela življenja 
- krepitev vrednost mladim 
- razvedrilna funkcija 
- krepitev družbenih vezi med mladimi 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Organizacija  turnirja  Število turnirjev//število 
prijavljenih ekip//število 
vključenih lokacij po mestu 

1 // 10 // 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Vključevanje turnirja v festival Kunigunda. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Potencial za razvijanje projekta v SAŠA regiji.  
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PROGRAM NEFIKS 
NASLOV 
PROJEKTA 

NEFIKS 

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja Tina Felicijan  
Sodelavci: Melita Kovač  
 
 
Opis: Tudi v letu 2009 bo zagotovljeno je izvajanje programa indeksa neformalnih izobraževanj, kot 
tudi razširitev programa na prihajajoči modul elektronskega modela indeksa, ki deluje na evropski 
platformi. Program je izkaz dejavnosti mladih v njihovem prostem času. 
 
 
NAMEN projekta: Spodbujanje mladih, da si beležijo svoje neformalne izkušnje, ki jim bodo v pomoč 
pri iskanju redne zaposlitve.  
 
 
CILJI: 

- spodbujanje neformalnega učenja 
- spodbujanja beleženja referenc 
- promocija neformalnega učenja in pridobivanja referenc 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Uporabniki Nefiksa  Število uporabnikov NEFIKSA 20 
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Povečanje števila uporabnikov NEFIKSA in prehod na europortfolio. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Izobraževalni in kadrovski potencial.  
 
 
 
TUTORSTVO  
NASLOV 
PROJEKTA 

Tutorstvo prostovoljcev MC med osnovnošolci v Velenju 

Čas, obdobje leto 2009 (jan – junij) 
Vodja Marko Pritržnik 
Sodelavci: Melita Kovač, Tina Felicijan 
 
 
Opis: 
 Osnovnošolska mladina se v zadnji triadi vedno bolj osamosvaja od gnezda lastne družine in 
iščejo nova doživetja v urbanem okolju Velenja. Opažanja kažejo, da se starostna meja otrok, 
ki se prvič srečujejo s škodljivimi posledicami družbe (alkohol, droge, nezaščitena spolnost...) 
niža in da je kot potencialna tarča škodljivih posledic nastopila že osnovnošolska mladina 
zadnje triade. 
Prijateljski dostop mladih (tistih, ki so mi enaki), je najbolj učinkovita metoda usmerjanja 
mladine v kreativno in pozitivno delovanje v lokalni skupnosti in širši javnosti.  
 
 
NAMEN projekta:  
Vzpostaviti prijateljski odnos med dotičnim osnovnošolcem in tutorjem MC (prostovoljci). Tutor bo 
usmerjal mladega v večih pogledih delovanja in mu pomagal pri šolanju. V aktivno vzgajanje vključiti 
starše, svetovalno delavko, učenca, tutorja in strokovnega delavca MC Velenje in tako s skupnimi 
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močmi preprečiti potencialne nevarnosti odraščanja. 
 
 
CILJI: 
- vzpostavitev odnosa tutor – učenec  
- podpis »pogodbe« o sodelovanju s strani staršev, svetovalne delavke, tutorja in učenca 
- aktivna pomoč (prijateljski odnos) med tutorjem in učencem 
- pomoč pri učenju in odkrivanju dejavnosti dnevnega centra MC 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 

Program – navedi predvidene 
aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo merili kot 
merilo uspešnosti;  

Pričakovano število ali pričakovanja 

evidentiranje tutorjev, 
predstavitev programa aktivu 
svetovalnih delavcev v MOV, 
podpis »pogode« o sodelovanju 
izvajanje dejavnosti tutorstva 

vsaj 3 tutorji, ki se bodo prostovoljno 
želeli ukvarjati z osnovnošolci 
podpis »pogodbe« in izvajanje del 
tutorstva 

3  

   
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE (ki bodo uvedene, glede na letošnje pridobljene izkušnje):  
 
POTENCIALI PROGRAMA (navedi razvojne priložnosti, trajnost projekta,  ki jih nosi ta 
program za Mladinski center Velenje):  
Razširitev mreže tutorstva v Velenju.  
 
VKLJUČEVANJE NOVIH PROSTOVOLJCEV  
 
NASLOV 
PROJEKTA 

VKLJUČITEV NOVIH PROSTOVOLJCEV 

Čas, obdobje September, oktober 2008  
 

Vodja Marko Pritržnik 
Sodelavci: Melita Kovač, Tina Felicijan 
 
 
Opis: Mladi se v času septembra in v začetku oktobra odločajo za dejavnosti, ki jih bodo izvajali skozi 
sledeče šolsko leto. Mladinski center Velenje ima izkušnje na področju dela z mladimi prostovoljci, ki 
jih usmerjamo v delo za svojo prihodnost. Iz tega razloga je smiselno čim bolje predstaviti delo 
prostovoljcev in jih pridobiti na stran MC-ja. Z ravnateljem Gimnazije Velenje in strokovno delavko 
Sandro Dostal, ki je v šol.letu 2008/2009 zadolžena za delo s prostovoljci na ŠC Velenje, bomo 
izvedli informativna srečanja v 1. in 2. letnikih.  
 
 
NAMEN: Mlade, ki so v fazi iskanja prostočasnih aktivnosti, bomo usmerili v delo v Mladinskem 
centru. Seznanili jih bomo z lokacijo, delom in programom Mladinskega Centra Velenje ter jim 
omogočili sodelovanje pri programu prostovoljcev.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- širjenje mreže mladih, ki sodelujejo z Mladinskim centrom Velenje 
- promocija vrednot mladih 
- sodelovanje s Šolskim centrom Velenje 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Organizacija in izvedba 
informativnega srečanja 

Število novih prostovoljcev 30 - 50 
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PROGRAMSKI SKLOP: Kulturnoumetniška vloga 
 
KONCERTNI CIKEL 2009 
NASLOV 
PROJEKTA 

Splošni koncertni cikel 

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Matej Voglar, Pia Rihtarič, Elvis Halilovič, Davorin Štorgelj, Marko Pritržnik, 
predstavnik Šaleškega študentskega kluba 
 
 
Opis: Izvajanje koncertov v letu 2009 bo potekalo v sodelovanju različnih skupin mladih – 
upoštevajoč njihove interese in zmogljivosti centra. V letu 2009 obstaja naša pobuda na še bolj 
okrepljenem programskem sodelovanja s Šaleškim študentskim klubom. Vključene bodo različne 
glasbene zvrsti in podzvrsti (rock in etno glasba, punk, metal, reggae), nastopajoči pa bodo tako 
domače lokalne mlade manj znane skupine kot vidnejše slovenske in tuje skupine. V letu 2009 bomo 
nadaljevali prakso 3 mesečnega načrtovanje glasbenih dogodkov v MC Velenje.  
 
 
NAMEN projekta  
Predstavitev javnosti različne lokalne in mednarodne glasbene zvrsti.  
 
 
CILJI  
- promocija različnih glasbenih žanrov 
- ustvarjanje priložnosti za mlade še ne priznane lokalne skupine  
- kvaliteten glasbeni program za mlade 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Organizacija glasbenih 
dogodkov  

Število različnih glasbenih 
zvrsti in dogodkov 

5 zvrsti / 15 koncertov na letni 
ravni 

Priložnosti za mlade Število mladih neuveljavljenih 
glasbenih skupin 

10 na letni ravni 

Mednarodno  povezovanje Številko mednarodnih skupin  5 
Promocija glasbenih žanrov Število medijskih objav 8 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Vključiti znane skupine in narediti ekskluzivno v slovenskem prostoru. 
Organizirati glasbene dneve samo za lokalne in regionalne skupine. Povezovanje z mladinskimi 
organizacijami pri pripravi programa, še posebej študenti.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Regionalno povezovanje skupin in dogodkov.  
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GALERIJSKA DEJAVNOST  
NASLOV 
PROJEKTA 

Galerija MC Velenje  

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto  
Vodja Urška Mazej  
Sodelavci: Maja Hostnik  
 
 
Opis: Galerijska dejavnost spada med ene temeljnih dejavnosti kulturnoumetniškega udejstvovanja 
mladih. Omogoča vstop mladim v svet galerij. Galerijski cikel poteka v letu 2009 odprto, povabilu k 
razstavljanju se je odzvalo več posameznikov. Povezali se bomo tudi z društvom šaleških likovnikov. 
Vsak meseca pa bomo gostili nove razstave.  
 
NAMEN projekta:  
Spodbujanje mladih umetnikov h kreativnosti in samouresničevanju v družbi nasploh.  
 
 
CILJI: 

- krepitev kader kustosa 
- promocija umetnosti 
- krepitev kulturnoumetniške vloge med mladimi v družbi nasploh 
- povezovanje različnih dejavnosti 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 

Program – navedi predvidene 
aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti;  

Pričakovano število ali pričakovanja 

Otvoritev razstav Število razstav 10 
Promocija kulture Število medijskih objav 20 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Vključevanje mladih kustosov ter dijakov in študentov.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Razvoj galerije v mladinsko regijsko galerijo.  
 
 
 
NATEČAJ LIKOVNE UMETNSOTI OSNOVNOŠOLCEV  
NASLOV 
PROJEKTA 

NATEČAJ LIKOVNE UMETNOSTI OSNOVNOŠOLCEV 

Čas, obdobje oktober 2008 – junij 2009 
Vodja Marko Pritržnik 
Sodelavci: likovni pedagogi na OŠ v Velenju, mladi umetniki iz MC-ja 
 
 
Opis: V času, ko mladi obiskujejo osnovno šole imajo v predmetniku ure likovne vzgoje in izbirne 
predmete, ki se nanašajo na likovno ustvarjanje. V obdobju zadnje trade se mladim kreativnost 
intenzivno razvija, obenem pa imajo velik čut za nove izzive. V Mladinskem centru Velenje bomo 
izvedli likovni natečaj na temo »Moje preživljanje prostega časa« in ga ponudili vsem osnovnim šolam 
v Velenju. V natečaj bodo povabljeni učenci zadnje trade, bodisi pri rednih urah ali pa pri izbirnih 
predmetih. Mladinski center bo imenoval ekipo umetnikov, ki bodo med prejetimi deli izbrali najboljših 
10 do 15, ki jih bomo razstavili v galeriji MC-ja. Na otvoritev bodo povabljeni avtorji in njihovi razredi. 
S tem se bodo učenci v zadnji triadi neposredno seznanili z prostori MC-ja in galerijo in bodo pozvani 
k nadalnjemu sodelovanu kot srednješolci. 
 
 
NAMEN: Spodbujati mlade, da se izražajo preko svojih likovnih del in da za svoje izdelke pridobijo 
nematerialno nagrado. Mlade že v osnovnošolskem obdobju seznaniti z infrastrukturo, možnosti 
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delovanja in sodelovanja z Mladinskim centrom Velenje. Izvedba galerijske razstave, ki je namenjena 
mladim, ki so izbrani na natečaju. 
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

- približati Mladinski center Velenje potencialnim uporabnikom  
- izvesti strokovno ocenjevanje prispelih likovnih del, ki ga opravijo mladi 
- približati umetnost mladim 
- razvoj kritičnega mišlenja 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Izvedba natečaja likovnh del in 
izvedba razstave mladih 
umetnikov 

prispela likovna dela 
 

50 
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FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA  
NASLOV 
PROJEKTA 

12. festival mladih kultur Kunigunda  

Čas, obdobje Januar - maj– snovanje programa, avgust – izvedba   
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Dimitrij Amon, Lotka Škerlak, Sašo Aleksander Misja, Urška Mazej, Siniša Hranjec, 
Mitja Gregorič, Mitja Švener, Gorazd Pan, Davorin Štorgelj, Elvis Halilovič, Pia Rihtarič,  Matej 
voglar 
 
 
Opis: Festival Mladih kultur Kunigunda je produkcija Mladinskega centra Velenje. Gre za festival 
mladih kultur, ki se javnosti predstavi vsako leto ob istem času, v zadnjem tednu avgusta in prvih 
dneh septembra. Namenjen je vsem, saj Kunigunda vsako leto poskrbi za vse, za glasbo, ulično 
gledališče, ples, umetnost, razne delavnice, kreativnost in ubranost. Takorekoč oživi in prevreti 
mestno jedro, javnosti pa z jasnim sloganom vsako leto sporoči, kaj je rdeča nit festivala. S tem se 
festival umešča v lokalni in širši družbeni prostor. Z enajstim sloganom pozivamo k 
medgeneracijskem sodelovanju, skozi participacijo mladih pa gradimo medkulturni dialog.  
 
 
NAMEN projekta: Namen festivala je delovali kritično do okolja v katerem živimo ter temu primerno 
izpostaviti zastavljene cilje in  program.  
 
 
CILJI  

- promocija kulture in umetnosti  
- organizacija dogodkov s področja (plesa, gledališča, glasbe) 
- multikulturnost 
- medkulturni dialog 
- povezovanje različnih struktur 
- doseganje evropskosti   
- krepitev kreativnosti pri mladih 
- krepitev blagovne znamke Kunigunda 
-  

PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Izvedba festivala   Število produkcij in dogodkov 60 
Promocija kulture  Število medijskih objav 100 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Vključevanje evropskih projektov Mladi v akciji, evropskih prostovoljcev 
in športnih aktivnosti. Partnersko povezovanje.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Razvoj festivala v prepoznaven regijski festival.  
 
 
 



Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997. 
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382. C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\Maja h\program 

2009\mc PROGRAM 2009.doc 

43

IZBOR ROCK OTOČEC 09 IN ROCKARIADA JSKD 09 
NASLOV 
PROJEKTA 

Izbor Rock Otočec 08 in Rockariada JSKD 08 
 

Čas, obdobje April in september 2008 
Vodja Siniša Hranjec 
Sodelavci: Mitja Gregorič, Matej Voglar  
 
 
Opis: Dogodek je namenjen promociji mladih glasbenih skupin. 
 
 
NAMEN projekta:  
Ustvarjanje priložnosti za mlade glasbenike.  
 
 
CILJI  

- promocija neprepoznavnih nacionalnih glasbenih skupin 
- promocija neprepoznavnih lokalnih  glasbenih skupin 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 

Program – navedi predvidene 
aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti;  

Pričakovano število ali pričakovanja 

Izvedba dogodka Število izvedbe dogodka 2 
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Vnaprej celovito pripravljen program.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Regionalno povezovanje in sodelovanje ter vključevanje regijskih 
mladinskih centrov, še posebej pri ROCKARIADI.  
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KLUBSKI MARATON 08 
 
Dogodek poteka kot podpora akcije Radia študent. In zgolj za koordinacijo iz 
izvedbo programa. Mladinski center Velenje je le izvajalec. 
 
KITARIADA 08 
NASLOV 
PROJEKTA 

Kitariada 09 

Čas, obdobje Februar 2009 
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Mišo Melanšek, Siniša Hranjec 
 
 
Opis: Gre za druženje kitaristov na odru 
 
 
NAMEN projekta: Spoznavanje Šaleških glasbenikov in nuditi priložnost novim.  
 
 
CILJI  

- promocija šaleških glasbenikov 
- druženje 
- ohranjanje tradicije 
- iskanje novih priložnosti 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 

Program – navedi predvidene 
aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti;  

Pričakovano število ali pričakovanja 

Izvedba dogodka Število izvedenih dogodkov  1 
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Izpeljati dogodke z zasebniki in najti zasebni interes glasbenih 
producentov.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Trajnostno sodelovanje vseh generacij.  
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FRANKOFONSKO GLEDALIŠČE  
NASLOV 
PROJEKTA 

Frankofonsko Gledališče 

Čas, obdobje Januar do april  
Vodja Alice Čop  
Sodelavci: MAJA HOSTNIK 
 
Opis: Gre za gledališče v francosko jeziku, ki ga izvajajo mladi gimnazijci. 
 
 
NAMEN projekta:  
Vključevanje mladih v kulturnoumetniške projekte in produkcija igre v tujem francoskem jeziku in 
prepoznavanje talentov igre.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

- promocija gledališča 
- krepitev kulturne vloge pri mladih 
- izobraževanje v tujem jeziku 
- neformalno učenje 
- predstavitev frankofonije 
 

PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Nova gledališka predstava Število premier 1 
Frankofonske predstave Število predstav 2 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Večkratne ponovitve in dograditev dogodka z drugimi francoskimi žanri, 
ne samo igro.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Regijsko vključevanje srednješolcev v SAŠA regiji.  
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MLADINSKI GLEDALIŠKI ABONMA  
NASLOV 
PROJEKTA 

Mladinski gledališki abonma in improvizacijski šovi 

Čas, obdobje Januar do junij-2. sezona, september do december 3. sezona 
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Mamoo-ti, matej mraz, Miha Šilc 
 
Opis:  
V Velenju smo v letu 2007/2008 prvič pričeli izvajati Mladinski gledališki abonma ter s tem odprli 
odrske deske tudi za gledališče. Skupina Mamoo - ti, pobudniki abonmaja, so izrazili željo po 
ustvarjanju v domačem okolju. Mamoo-Ti želijo publiki predstaviti improvizatorje in tudi vključit mlade 
improvizatorje - 'gimnazijce'. K sodelovanju pa bodo v ekshibicijsko tekmo povabili še igralce iz 
Gledališča Velenje starejše od 30. let. Abonma vključuje širok spekter predstav, ki se bodo izvajale 
enkrat mesečno. Mladinski center in Mladinski svet Velenje na tem projektu ponovno partnersko 
sodelujete in se povezujeta. K projektu smo priključili še Gledališče Velenje.  
 
 
NAMEN projekta:  
Vključevanje mladih v kulturnoumetniške projekte in produkcijske igre v mladih v lokalnem okolju ter 
mladim predstaviti gledališke discipline.   
 
 
CILJI  
- promocija in spoznavanje gledaliških disciplin v Velenju 
- krepitev kulturne vloge pri mladih 
- lastna gledališka produkcija  
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Gledališke predstave različnih 
žanrov 

Število različnih žanrov  4 

Lastna produkcija Število lastnih gledaliških iger 2 
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Vključevanje skupine mladih gimnazijcev in osnovnošolcev.   
 
 
POTENCIALI PROGRAMA:  
Lastna produkcija in redno koriščenje mladinske infrastrukture.  
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PROJEKT VIDEOTAPETA  
NASLOV 
PROJEKTA 

Videotapeta 

Čas, obdobje Leto 2009 
Vodja Maja Hostnik  
 
Opis: Uprizarjanje multimedijskih vsebin na stenah MC Velenje – predvsem na površini nad točilnim 
pultom - v času različnih dogodkov. 
 
 
NAMEN projekta: Vključevanje umetniških vsebin v programe ostalih ter predstavitev multimedijskih 
tehnik v lokalnem okolju.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

- promocija intermedijskih vsebin 
- promocija multimedijskih tehnik 
- neformalno učenje in izobraževanje 
- razvoj metod in tehnik s področja multimedije  

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Organizacija večmedijskega 
interaktivnega dogodka  

Število interaktivnih ali 
intermedijskih dogodkov  

15 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Vključevanje interaktivnosti. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Uporaba novih medijev. 
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PROJEKT RAZSTAVNI PROSTOR MC PLATA 
NASLOV 
PROJEKTA 

MC plata 

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja Maja Hostnik 
 
Opis: Gre za razstavni prostor na pročelju Rdeče dvorane pred Mladinski centrom Velenje, kjer lahko 
mladi na atraktivni lokaciji postavijo svojo razstavo.  
 
 
NAMEN projekta: Razstavišče na atraktivni lokaciji in popestritev dogajanja okoli centra.  
 
 
CILJI: 

- promocija umetnosti 
- spodbujanje mladih k kreativnosti in ustvarjalnosti 
 

PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 

Program – navedi predvidene 
aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti;  

Pričakovano število ali pričakovanja 

Organizacija razstave Število organiziranih razstav 2 
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Dvakratno odprtje razstave in menjava materialov.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Prenos ideje razstavnega prostora na druge centre. 
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RAZSTAVIŠČE 360 
NASLOV 
PROJEKTA 

Razstavišče 360 

Čas, obdobje Kontinuirano skozi leto  
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Elvis halilovič 
 
Opis: Mednarodni projekt mladih kulturnih producentov v okviru programa PHARE – čezmejno 
sodelovanje se je zaključil, nadaljeval se bo posebej po partnerskih mestih. MC Velenje je še vedno 
lastnik vseh treh Razstavišč 360, v Mariboru in Celovcu. Vzpodbuja odnose med prebivalci ob meji 
med Slovenijo in Avstrijo. Nadaljeval se bo v smer novih zgodb in vključevanju novih vsebin, različno 
po mestih. V Mariboru se razstavišče 360 iz mesta prestavi v upravljanje Pekarni.   
 
 
NAMEN projekta: Multikulturno sodelovanje in spodbujanje novih umetnosti v središčih mestih ter 
oživitev galerijskega prostora.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

- multikulturno partnersko obmejno sodelovanje 
- spodbujanje kreativnosti in inovativnosti mladih 
- celovit umetniški pristop v središču mesta 
- neformalno učenje 
- krepitev kadra kustosa 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

organizacija razstav  Število otvoritev po vseh treh 
mestih 

6 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Redne otvoritev razstav ter izmenjava del na podlagi prvotnih izhodišč 
projekta. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Program predstavlja priložnost za sklepanje novih mednarodnih 
projektov. 
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PODPORA UMETNIŠKIM PROJEKTOM  
NASLOV 
PROJEKTA 

Podpora umetniškim projektom 

Čas, obdobje Po potrebi, kontinuirano skozi vse leto 
Vodja Maja Hostnik 
 
Opis: Podpirati mladinske projekte od ideje do uresničitve oziroma motivirati posameznike in skupine 
k uresničitvi, pa naše vodilo in splošni interes. Temu smo sledili v programu Podpora umetniškim 
projektom.  
 
 
NAMEN projekta Družbena odgovornost Mladinskega centra Velenje in utrjevanje poslovnih mrež. 
 
 
CILJI  
- prisotnost v velenjskem kulturno umetniškem prostoru,  
- krepitev poslovnih mrež,  
- ustvarjanje novih poznanstev 
- graditev prepoznavnosti v regiji. 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Podporna aktivnost Število podpornih aktivnosti 10 
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Večji poudarek na povezovanju in sodelovanju ter medijsko 
izpostavljanje.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA:  
Širitev dejavnost na SAŠA regijo.  
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VKLJUČEVALNA FUNKCIJA  
NASLOV 
PROJEKTA 

Vključevanje  mladih v projekte  

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja Maja Hostnik  
Sodelavci: Lotka Škerlak, Dimitrij Amon, Mitja Gregorič, Marko Pritržnik, Melita Kovač  
 
 
Opis: Vzpodbujanje posameznikov k tvorjenju novih gibanj in vključevanje v program.  
 
 
NAMEN projekta: Spodbujanje posameznikov k vključevanju v civilnodružbena gibanja in 
vključevanje civilnodružbenih gibanj v javno ponudbo programov v MC.  
 
 
CILJI  

- vključevanje mladih v aktivno državljanstvo 
- neformalno učenje 
- postavljanje in doseganje učnih ciljev 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Civilno družbeno udejstvovanje Ustanovitev novih društev  2 
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: spodbujanje mladih k aktivni participaciji skozi organizirano mladino.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Širjenje civilnodružbenih pobud na SAŠA regijo.  
 
 
 
NASLOV 
PROJEKTA 

IZDELAVA RAZOSKOVALNE NALOGE NA TEMO DNEVNI CENTER 

Čas, obdobje september 2008 – april 2009 
Vodja Marko Pritržnik 
Sodelavci: Vesna Vranješ, zaposleni v MC Velenje, učenci 9-razreda osnovne šole MPT 
 
 
Opis: V mestni občini Velenje je zelo dobro razvito gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške 
doline, ki omogoča dvig znanja raziskovalne dejavnosti med mladimi. Mladinski center Velenje strmi k 
širjenju raziskovalne dejavnosti med mladimi. Želja MOV, Mladinskega centra Velenje in širše javnosti 
je, da bi se v urbanem okolju Velenja ustvaril dnevni center, ki bi bil namenjen mladi generaciji za 
preživljanje prostega časa, predvsem za učence 8. in 9. razreda. Učenci osnovne šole Mihe Pintarja 
Toleda in MC Velenje, bomo izvedli raziskavo, ki bi pokazala, kakšne so želje mladih glede te 
problematike. Anketa, ki bo poglaviten del pri tej raziskavi, se bo izvedla med vsemi učenci 8. in 9. 
razredov v MOV, tako bi pridobili edinstven pogled mladih o omenjeni problematiki. 
 
 
NAMEN: Vse več mladih v obdobju 13. in 14. leta (8. in 9. razred), se v družinah smatrajo za 
mladostnike, ki jim je podana možnost prostovoljnega izrabljanja prostega časa. S porastom trgovskih 
centrov v središču Velenja in okolici se vse več le teh odloča za preživljanje prostega časa tam. Mladi 
so v takšnem okolju izpostavljeni tendencam potrošniške družbe, kar je za kreativnost in socialnost 
mladih slabo. Z raziskavo želimo doseči več stvari: 

a) pridobiti pogled ciljne skupine o izgradnji in opremljenosti dnevnega centra, kjer bi le ti lahko 
preživljali prosti čas. 
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b) Seznaniti vso populacijo mladih (13.-14.) z delom Mladinskega centra Velenje in že 
razpoložljivimi sredstvi, ki so jim namenjeni za aktivno participacijo v kulturnem življenju 
Velenja. 

Izdelati, neke vrste strokovne podlage za opremljenost in uporabnost dnevnega centra 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- opozarjanje javnosti  
- promocija vrednot mladih 
- aktivno vključevanje mladih v fazo odločanja 
-sodelovanje z osnovnimi šolami v Velenju 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Izvedba anketiranja in izdelava 
raziskovalne naloge 

Število anket opravljenih med 
13. in 14. letniki 
Izdelana raziskovalna naloga 
 

500 

   
 
 
NASLOV 
PROJEKTA 

AKTIVNA PROMOCIJA DOGODKOV, KI JIH ORGANIZIRA MC VELENJE – 
ŽIVA INFO TOČKA 

Čas, obdobje oktober 2008 – junij 2009 
Vodja  
Sodelavci: zaposleni v MC Velenje 
 
 
Opis: V Mladinskem centru Velenje v zadnjih letih opažamo manj zanimanja za dejavnosti, ki jih 
organiziramo. Natančnega razloga za ta pojav ne moramo opredeliti, lahko pa poskušamo povečati 
zanimanje za dejavnosti med mladimi. Promocija programa in posameznih projektov je v MO Velenje 
zelo dobro organizirana, saj izhaja mesečno koledar kulturnih prireditev, ki je na voljo brezplačno na 
različnih lokacijah (tudi v MC-ju). Opažamo pa da je največje zanimanje za dejavnosti, ki so 
neposredno predstavljene mladim v osebnem stiku. Zato bomo v času šolskega leta 2008/2009 
promocijo naših aktivnosti, projektov in dejavnosti prinesli do mladih. Na ŠC Velenje bomo v 
dogovoru z vodstvom postavili živo info. točko, kjer bodo aktivisti MC-ja opozarjali na posamezne 
dogodke. 
 
 
NAMEN: Prinesti mladim informacije iz prve roke, saj se je izkazalo, da informiranje preko plakatov, 
letakov, radia in drugih tradicionalnih medijev ni zadostno. Predvsem je usmerjanje mladih in 
kasnejše zapolnjevanje njihovega časa tista preventiva, ki se je izkazala za pravo pot v delu z 
mladimi v urbanem okolju.  
Obenem pa se mladim, ki drugače ne pridobijo zadostnih informacij o delovanju MC-ja, neposredno 
preda in prikaže program. 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

- povečati zanimanje za dejavnosti MC-ja 
- transparentno delovanje Mladinskega centra Velenje 
- kreiranje in ustvarjanje kvalitetnih informacij 
- pomoč mladostnikom pri informiranju 
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PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Izvedba živih info točk za 
podajajem informacij 

Številonovih uporabnikov MC-
ja 
 

50 

   
 
 

 
NASLOV 
PROJEKTA 

RAZISKAVA VKLJUČNEOSTI MLADIH V VELENJU 

Čas, obdobje oktober 2008 – junij 2009 
Vodja Marko Pritržnik 
Sodelavci: zaposleni v MC Velenje, MOV, osnovne šole v Velenju 
 
 
Opis: Večno vprašanje pri delu z mladimi v mladinskih centrih je: koliko so mladi vključeni v razne 
dejavnosti in kje je primankljaj in s tem potencial dela? V sodelovanju z MOV in vsemi osnovnimi 
šolami, bomo med vsemi učenci izvedli preprosto anketo, ki se bo nanašala le na njihovo preživljanje 
prostega časa. Osnovna želja je ugotovitev, koliko in v katere organizacije se mladi v osnovni šoli 
vključujejo.  
 
 
NAMEN: S tovrstno anketno, bi na edinstven način zvedeli koliko mladih je vključenih v formalne 
oblike preživljanja prostega časa in koliko se jih poslužuje drugih oblik v svojem prostem času. 
Takšne raziskave v slovenskem prostoru še ni bilo in bo predstavljala nov način dela z mladimi, ki se 
bo lahko vnesel tudi na druge lokalne skupnosti in mladinske centre. 
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

- točen prikaz vključenosti mladih v Velenju  
- strokovne podlage za razvoj mladinskega dela v MOV 
- natančen pogled v prostočasno delovanje mladih v Velenju 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Izvedba raziskave in obdelava 
podatkov 

izvedba projekta v celoti DA ali 
NE 
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1.5.13 PROGRAMSKI SKLOP: razvedrilna dejavnost 
 
KLUBSKA DEJAVNOST  
NASLOV 
PROJEKTA 

Klubski večeri  

Čas, obdobje Letna dejavnost  
Vodja Maja Hostnik 
Sodelavci: Gorazd Pan, Darijan Jelačić, Elvis Halilovič, Matej Voglar  
 
Opis:  
Redna klubska dejavnost kadar ni večjih dogodkov. V smeri Hip hop, elektronske glasbe, reggae 
glasbe ter tematski večeri, kubanske, salsa in afriške glasbe ter relevantnih dogodkov glede na znane 
osebnosti.  
 
 
NAMEN projekta: Uvajanje razvedrilne funkcije med mladimi skozi tematske večerne dogodke.  
 
 
CILJI: 

- vključevanje mladih v družabno življenje 
- celovit pristop k organizaciji klubskih večerov 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 

Program – navedi predvidene 
aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti;  

Pričakovano število ali pričakovanja 

Organizacija celovitih 
dogodkov 

Število klubskih večerov 12 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Celovita organiziranost in promocija skozi vse leto.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Izkoristiti trend klubskih večerov. 
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1.5.14 PROGRAMSKI SKLOP: Kunigunda - regionalni multimedijski 
center 

NASLOV 
PROJEKTA 

Regionalni multimedijski center Kunigunda 

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja Maja Hostnik, Dimitrij Amon 
Sodelavci: Andraž Jerič  
 
 
Opis: Regionalni multimedijski center Kunigunda je programska enota Mladinskega centra Velenje, ki 
mladim nudi multimedijsko infrastrukturo za ustvarjenj in delo.  
 
 
NAMEN projekta: Spodbujanje multimedijskih pristopov v regionalnem okolju.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

- predstavitev multimedije 
- lastna produkcija 
- izvajanje javnih služb: 

1. javna dostopna točka 
2. razvojni laboratorij 
3. multimedijski laboratorij 
4. regionalna mreža 
5. kulturnoumetniška produkcija in postprodukcija 

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Organizacija multimedijskih 
dogodkov in izobraževanj 

Število multimedijskih 
dogodkov in izobraževanj 

10 

javna dostopna točka Število delovnih dni 250 
razvojni laboratorij Število razvitih projektov 10 
multimedijski laboratorij Število izvedenih 

multimedijskih projektov 
25 

regionalna mreža Število vzpostavljenih 
partnerstev 

30 

kulturnoumetniška produkcija 
in postprodukcija 

Število dogodkov 15 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Povečanje izobraževanj in večja promocija storitev.  
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Širjenje dejavnosti in storitev na regijo.  
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DELAVNICE  
NASLOV 
PROJEKTA 

TV in video delavnica – novi mediji  

Čas, obdobje Januar – junij 2008 
Vodja Maja Hostnik, Dimitrij Amon  
Sodelavci: Primož Čas , Andraž Jerič  
 
 
NAMEN projekta:   
Podati osnovna znanja za izdelavo kakovostnega televizijskega oziroma video dokumenta. 
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
1. udeleženci bodo spoznali pravila kamere 
2. udeleženci bodo spoznali pravila pisanja za tv 
3. udeleženci bodo spoznali digitalno montažo 
4. udeleženci bodo spoznali proces in pomembnost timskega dela 
5. udeleženci bodo spoznali multimedijski center Kunigunda 
 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
Delo bo potekalo v skupini pri tem pa bodo nastali kratki video in tv prispevki. Vsak udeleženec bo na 
koncu tečaja sposoben samostojno izdelati kratek in celovit video prispevek. Delavnica traja 10 ur in 
je brezplačna, potekala bo v popoldanskih urah v multimedijskem centru in z opremo multimedijskega 
centra.  
Število udeležencev je omejeno, delavnica je primerna za osebe od 15 let starosti dalje, tako za 
začetnike kot tiste z nekaj izkušnjami. 
Tisti posamezniki, ki bodo izrazili željo, se bodo na koncu tečaja lahko priključili ekipi regionalnega 
multimedijskega centra Kunigunda za televizijsko ali video podporo mladinskih projektov.  
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

TV in video produkcijske 
delavnice 

Število udeležencev // število 
samostojno posnetih 
prispevkov 

Primer: 15 // 10 

Obisk TV studia   
Oblikovanje video jedra KRMC Število produkcij izven 

delavnice 
10 

   
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Opremo je potrebno dopolniti s stojalom in mikrofonom. 
V delo skupine bo vključen pomočnik-mentor, ki bo skrbel za večjo dinamiko dela. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Produkti bodo imeli dokumentarno vrednost, zato bodo arhivirani znotraj 
domoznanskega oddelka mestne knjižnice – s tem bo povečan fond znanj. 
 
 
NASLOV 
PROJEKTA 

AVDIO2VIDEO 
KREATIVNA ZVOČNA RE-KONSTRUKCIJA VIZUALNIH PODOB 

 
Čas, obdobje Februar – junij 2009 
Vodja Stane Špegel  
Sodelavci: Primož Čas , Andraž Jerič  
 
 
NAMEN projekta:   
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Osnova ideja tega večmedijskega projekta je kreiranje avdio-vizualnih kompozicij z glasbenimi 
instrumenti. S pomočjo digitalnih glasbil (kitara, klaviature in bobni) bo mogoče preko MIDI protokola 
prožiti v računalniku prednameščene video vsebine, ki  bodo nato prikazane s pomočjo treh video 
projektorjev in/ali pa bodo sočasno predvajane z enega projektorja z uporabo videomixerja. V 
slednjem primeru bo lahko avdio/video navigator nastajajoče vizualne in glasbene podobe kreativno 
transformiral v realnem času. Projekt torej simulira igranje glasbene skupine (uvertura v začetek 
delavnic bi bil »nastop« članov enega izmed že uveljavljenih bendov Šaleške doline), ki pa poleg 
zvokov generira tudi slikovne podobe. 
Projekt bi bil izveden v Multimedijskem centru oz. drugi primerni lokaciji (MC) v obliki delavnic  na 
katerih bi udeleženci, v kolikor bi to omogočale tehnične zmožnosti, prejeli tudi svoj avdio-vizualni 
izdelek, najboljše stvaritve pa bi bile na ogled na vaših spletnih straneh, na katerem izmed vaših 
festivalu… Možen je tudi prenos delavnic v druge Mladinske in multimedijske centre v Sloveniji in EU.   
Projekt je zanimiv tudi za slušno prizadeto mladino, ki jim namenjamo vse premalo pozornosti in je 
zaradi svojega hendikepa odrinjena na rob družbe oz. lahko kreativno izražajo svoje ideje le v 
posebnih ustanovah. 
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- krepitev multimeijske umetnosti – profesionalne in prenos znanj naprej 
 
  
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Umetniška produkcijska  Število sodelavcev //  Primer: 15 // 10 
Obisk TV studia   
Oblikovanje video jedra KRMC Število produkcij izven 

delavnice 
10 

   
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: povečano zanimanje za multimedijo. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: krepitev multimeidje.  
 
 
 
 
NASLOV 
PROJEKTA 

UKRIVLJANJE PRIHODNOSTI 

(delovni naslov) 

Čas, obdobje Februar – junij 2009 
Vodja Andraž Jerič, Dimitrij Amon   
Sodelavci: Maja Hostnik, Barbara Košmerl, Simon Penšek, Nina Tratnik, Jerca Jerič  
 
 

Projekt je poskus realizacije scenarija, ki ga pišem že dlje časa, končni produkt pa bo daljši (45–90 
min) igrani film. Sodelujem z ekipo mladih in ambicioznih ljudi, k sodelovanju in oblikovanju širše 
delovne ekipe pa želim pritegniti čim več mladostnikov, ki jih zanima delo v filmu. Rad bi čim bolj 
izkoristil možnosti, ki mi jih ponuja Velenje, predvsem zanimive in unikatne lokacije (Velenjski grad, 
Titov trg, klasirnica…). S filmom želim doseči širšo publiko, tudi izven meja občine, kar bo 
zagotovo pripomoglo k promociji mesta, hkrati pa bo ob sodelovanju na filmskih festivalih dober 
pokazatelj širokega spektra produkcije Mladinskega centra. 
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Ciljna publika: 
Film se po vsebini ne orientira na določeno demografsko skupino, saj želi biti 
namenjen čim širši publiki. Ker je ekipa precej mlada, je projekt morda bližje 
mladostnikom, a je žanr romantične komedije primeren prav za vse, podžanr 
fantastike pa tudi za bolj specifično skupino gledalcev. 
  

 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- razvoj filmske umetnosti –prenos znanj naprej 
 
  
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Umetniška produkcijska  Število sodelavcev //  Primer: 15 // 10 
Oblikovanje video jedra KRMC Število produkcij izven 

delavnice 
10 

   
 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: povečano zanimanje za multimedijo. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: krepitev multimeidje in zanimanja za film.  
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1.5.15 PROGRAMSKI SKLOP: postprodukcijska vloga 
 
Pikin festival Velenje, Lutkovno gledališče Velenje, Klubski abonma, EPK 2012 
 
NASLOV 
PROJEKTA 

Postprodukcijska vloga 

Čas, obdobje Kontinuirano skozi vse leto 
Vodja Maja Hostnik  

 
Sodelavci: Dimitrij Amon, Sašo Misja 
 
 
Opis: Sodelovanje v odborih delovnih telesih MO Velenje, Knjižnice Velenje 
 
 
NAMEN projekta:  Usklajevanje vsebin, terminov ter prenos avdio, lučnih in multimedialnih storitev v 
skupne akcije. 
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
1. zagotoviti avdio in lučni servis lokalni skupnosti pri izvedbi Pikinega festivala 
2. zagotoviti avdio in lučni servis lokalni skupnosti pri izvedbi veselega decembra 
3. zagotoviti avdio in lučni servis Knjižnici Velenje pri izvedbi abonmajev 
4. zagotoviti avdio in lučni servis Knjižnici Velenje pri izvedbi Lutkovnega gledališča 
5. zagotoviti koordinacijo pri projektu Evropska prestolnica kulture 2012, MO Velenje partner 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Pikin festival Število servisov 20 
Veseli december  Število servisov 8 
Klubski abonma Število servisov 8 
Lutkovno gledališče Število konstruktivnih 

predlogov 
1 

EPK 2012 Število novoustanovljenih 
delovnih mest v MO Velenje 

2 

 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: - 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Program vzpostavlja skupne razvojne platforme organizatorjev v MO 
Velenje. 
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1.5.16 PROGRAMSKI SKLOP: servisi 
 
AVDIO OPREMA, MULTIMEDIJSKA OPREMA 
NASLOV 
PROJEKTA 

Avdio servis Kunigunda in servisi 

Čas, obdobje Leto 2009 
Vodja Aleš Ojsteršek, Aleksander Saša Misja, Dimitrij Amon 
Sodelavci: Davorin Štorgelj, Gorazd Pan, Dimitrij Amon  
 
Opis:  
Ozvočevanje in osvetljevanje javnih prireditev. 
Tečaj spoznavanja avdio opreme in osnove dela s tehniko ter servisiranje in razne pomoči v lokalni 
skupnosti 
Gre za pomoč pri: 
pomoč Mladinskemu svetu 
pomoč lokalni skupnosti 
avdio storitve – za lokalno skupnost 
cyber storitve – za lokalno skupnost 
oddajanje prostora in posojanje opreme 
organizacijske usluge 
DMK – Dnevi mladih in kulture - sodelovanje 
Sodelovanje z društvi – prostor za vaje in dogodke 
sooblikovanje evropske mladinske politike – članstvo v odboru evropskih mladinskih izobraževalnih 
centrov 
sooblikovanje slovenske mladinske politike – članstva v svetih in odborih 
NAMEN projekta: Razvoj storitev in njihova ponudba v podporo javnemu sektorju.  
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
1. Usposobitev novih tehničnih sodelavcev. 
2. Vzpostavitev tehničnega centra evidentiranja potreb in vodenje knjige reverzov. 
3. Aktivna vloga pri razvoju relevantnih – mladinskih sektorjev. 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Pomoč organizacijam Število sodelujočih 
organizacija 

10 

Večanje tehnične ekipe Število novih tehnikov 3 
Sodelovanje v relevantnih 
mrežah 

Število povezanih pobud 10 

 
 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: Tonski tehnik bo prejel več mentorske podpore. 
 
 
POTENCIALI PROGRAMA: Uresničen program predstavlja priložnost za aktiviranje novih človeških 
virov, večanje socialnih mrež zavoda in posledično njegovo večanje konkurenčnosti na trgu. 
 
 
 
NASLOV 
PROJEKTA 

IZOBRAŽEVANJE: DELO S TONSKO TEHNIKO 

Čas, obdobje Februar 2009 
 

Vodja  
Sodelavci: Sašo Aleksander Misja 
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Opis: Mladinski center razpolaga dobro tonsko tehniko, ki jo uporabljamo na različnih prireditvah in 
koncertih. Za delo z ozvočenjem imamo zaposlenega delavca na delovnem mestu tonski tehnik. Ker 
je delo s to tehniko zelo specifično in zahteva več vaje kot samega poznavanja, bomo organizirali 
delavnico oz. izobraževanje za mlade na temo delo s tonsko tehnologijo. 
 
 
NAMEN: Med mladimi se opaža želja po delu z moderno tonsko tehnologijo. Ker MC Velenje ima to 
tehnologijo in znanje, ga lahko prenesemo na mlade.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 
- širjenje specifičnih znanj na mladino 
- mladim predstaviti drugačne (zanimive) metode učenja 
- širjenje meže potencialnih partnerjev za MC 
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Organizacija in izvedba 
izobraževanja 

Število mladih, ki se bodo 
prijavili na izobraževanje 

5 - 10 

 
 
 
 
 
 
1.5.17 URBANA KULTURA  
NASLOV 
PROJEKTA 

Urbana Kultura  

Čas, obdobje September 2009 – januar 2011 
 

Vodja MAJA HOSTNIK  
Sodelavci: Dimitrij Amon, Darjan Jeličič,  
 
 
Opis: Mladinski center Velenje se je ob podpori projekte skupine Mestne občine Velenje še s štirimi 
partnerji prijavil na projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013. 
Slovenski partnerji, Kulturni center Janeza Trdine iz Novega mesta, mestna občina Murska Sobota in 
Mladinski center Velenja ter dva hrvaška partnerja, iz Karlovca Gradsko kazalište ‘Zorin Dom’ in 
mesto Čakovcec, bodo v letih od 2009 do 2011 predvidoma izpeljali dvoletni projekt pod naslovom  
Razvoj urbane kulture in družbe. S strani Velenja smo pripravili program, ki sloni na treh stebrih. Na 
multimediji (grafitno risanje in  multimedijski grafitni performanci), ples (moderni ples, break dance) ter 
vključeni elementi baleta, glasbe (Hip hop delavnic) in vključevanje jazz glasbe z multimedijskimi 
metodami in tehnikami. Velenje lahko ponudi tisto, za kar je najboljše, dodali bomo svoj prispevek in 
na podlagi projekta pripravil kulturno-umetniško produkcijo, ki bo produkt skupnih delavnic in bo 
predstavljena vsem partnerskim mestom, vključno z Velenjem. 
 
 
NAMEN: Vzpostavljanje stičnih kulturnih čezmejnih točk in krepitev urbane kulture ter lastna 
produkcija.  
 
 
CILJI (naštejemo cilje, ki jih želimo doseči): 

- lastna produkcija 
- skupna produkcija različnih zvrsti urbane kulture  

 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
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Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Organizacija in izvedba 
delavnic in produkcije  

Število partnerjev// število 
produkcij// 

5 - 10 

 
 
 
 
 
 
1.5.18. MLADINSKA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA – MLADINSKI 
CENTER  
NASLOV 
PROJEKTA 

Mladinska turistična infrastruktura – mladinski center  
 

Čas, obdobje Januar 2009-december 2010 
 

Vodja MAJA HOSTNIK  
Sodelavci: Marko Pritržnik  
 
 
Opis:  
Mladinska turistična infrastruktura za kulturno-izobraževalne in socialne aktivnosti mladih je 
namenjena predvsem integraciji mladih v različne družbene tokove, tako lokalne, ko tudi nacionalne 
in evropske. Na takšen način je potrebno narediti prostor prijazen mladim in za mlade, ki naj bo čim 
bolj svetel in topel ter naj izraža kreativnost in inovativnost za mlade in za vse zaposlene projektne in 
programske sodelavce. Gre predvsem za vzpostavljanje programskih mladinskih centrov, ki 
povezujejo celotno infrastrukturo in mladinske evropske državljane in mladim nudijo aktivno 
preživljanje prostega časa  ter izvajanja programa za razvoj strpnosti in razumevanje drugačnih.  
 
Bistvo je, da želimo v nastalih prostorih poleg rednih dejavnosti izvajati tudi delavnice in seminarje ter 
treninge, ki imajo tudi mednarodno razsežnost.  Tu gre predvsem za ustvarjalna srečanja (priprava 
nadaljnjih projektov in strmijo skupinskemu in timskemu delu). Skupine bodo velike približno od 30 do 
40 ljudi, ker pomeni, da mora temu biti tudi namenjen kakšen poseben prostor.  

 
Pri temu moramo biti tudi pozorni na varno rabo prostora  ter energetsko učinkovitost. Z atrijem lahko 
zelo veliko pridobimo, saj bomo lahko izkoristil naravno svetlobo.  
 
 
 
Namen: 
Obnova javne mladinske turistične infrastrukture – MLADSINKI CENTER , za izvajanje 
večdnevnih in dolgoročnih programov za mobilnost mladih evropskih državljanov, za 
namene kulturno – neformalno izobraževalne ter socialne in socializacijske prostočasne 
aktivnosti mladih.  
  
Splošni cilji investicije: 

- obnovitev in razvoj mladinske turistične infrastrukture in dodati mladinskemu turizmu 
dopolnitveno dejavnost   

- povečati pestrost in učinkovitost ter kvaliteto programov 
- programom dodati boljšo mednarodno razsežnost  
- povečanje in pospeševanje mobilnosti mladih, tako vertikalne, kot horizontalne  
- prenovitev prostorov v funkcionalne in večstranske namene, tako za prostočasne 

aktivnosti, kot za neformalno učenje in izobraževanje ter socializacijo mladih 
- povečanje prostorskih zmožnosti za mednarodno izmenjavo izkušenj mladih 

evropskih državljanov in mladih iz tretjega sveta ter gradnjo demokratičnega 
medkulturnega dialoga temelječega na strpnosti 
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- izkoriščanje naravnih kapacitet mesta samega ter širšega regijskega prostora za 
namene neformalnega izobraževanja in razvoj turističnih danosti širšega okolja  

- uvrstitev v sfero mladinskega turizma in večji ugled ter prepoznavnost organizacije v 
širšem družbenem prostoru  

- izboljšanje bivalnega okolja za mlade in zaposlene z boljšo in prijaznejšo ureditvijo 
prostorov, ki so naravnani na timsko delo in že sami po sebi ustvarjajo komunikacijo 
med zaposlenimi in uporabni ter udeleženci  

- povečanje števila zaposlenih strokovnjakov s področja mladinskega dela in področja 
kulture ter neformalnega izobraževanja 

- dodatne priložnosti za mlade v domačem okolju in pritegnitev mladih nazaj iz 
študijskih središč  

 
Specifični cilji investicije: 

- izboljšanje podobe mesta 
- socializacija in integracija malih v okolje z zagotovitvijo prostorskih pogojev 
- zagotavljanje materialnih stroškov za izvedbo že obstoječih in novih – dodatnih 

programov 
- odpiranje novih delavnih mest – 2 
- zmanjševanje vandalizma in nasilja med mladimi ter povečanje strpnosti med 

mladimi 
  
  
 
PROGRAM (ki bo izveden za dosego ciljev): 
 
Program – navedi 
predvidene aktivnosti 

Merilo – navedi, kaj bomo 
merili kot merilo uspešnosti; 

Pričakovano število ali 
pričakovanja 

Št. Nočitvenih kapacitet  58 58 
 
 
 
 
 
 

1.6 KADRI 2008 
STANJE NA DAN 1. 1. 2008 
 Delovno mesto Trajanje pogodbe do 
1 direktor 2010 
2 vodja projektov – vodja 

programov 
2010 

3 Koordinator programov Nedoločen DČ 
4 Koordinator programov Nedoločen DČ 
5 Tonski tehnik Nedoločen DČ 
 
POTREBE 2008 
 Delovno mesto Stopnja izobrazbe 
1 Nadzor in programski delavec v 

multimedijskem centru 
V. stopnja, tehnik 

 
SISTEMIZACIJA NOVEGA DELOVNEGA MESTA 
 Delovno mesto Stopnja izobrazbe 
1 Koordinator programov V. stopnja, tehnik 
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SPREMEMBA POGODB O ZAPOSLITVI 
 
V letu 2009  
Predvidena je selitev dejavnosti na lokacijo Efenkova 61, dnevni center – to bo pomenilo tudi 
spremembe oziroma dopolnitve pogodb o zaposlitvi in sicer v členu: mesto opravljanja 
dejavnosti; predvidoma za tri zaposlene: Mitja Gregorič, Lotka Škerlak, Aleš Ojsteršek.  
Ta postavka je prenesena iz leta 2008, kjer ni bila realizirana. 
 
JUBILEJNA NAGRADA 
V letu 2009 ni predvideno izplačilo jubilejnih nagrad. 
 
VARNOST PRI DELU  
V letu 2009 je predvidena opravljanje izpitov iz varstva pri delu za nove zaposlene in 
pogodbene delavce. 
 
IZOBRAŽEVANJE 
V letu 2008 je predvideno strokovno izobraževanje iz prve pomoči in požarne vernosti za 
zaposlene.  
 
Druge odsotnosti smo imeli evidentirano bolniško odsotnost Sodelavke Lotke Škerla in porodniški dopust, od 
meseca marca naprej, do konca leta 2009.  
 
1.7 MATERIAL, ORODJA IN OPREMA 
MATERIALNO STANJE 
Popis inventarja bo potekal v januarju in februarju 20089 – sklep direktorja št. 23/2007. 
 
OBNOVE PROSTOROV 

a. Šaleška 3 
Obnova elektro inštalacij – zasilna razsvetljava v dvorani in hodniku. 
Manjša prenova dvorane – barvanje, menjava poškodovanih akuterm plošč, namestitev 
ambientalne razsvetljave. 
Ureditev pisarne in pohištvo za nov delovni prostor. 
 
b. Prešernova 8 
Prehod na optično ITK. 

 
ORODJE 
Ni predvidena večja nabava orodij. 
 
OPREMA 
Nakup treh DVD predvajalnikov. 
 
PROGRAMSKA OPREMA 
Ni predviden večji dokup opreme. 
 
PREDVIDENE PRENOVE OPREME 
Ni predvideno. 
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1.8 INVESTICIJE IN RAZVOJ 
DNEVNI CENTER IN MLADINSKA PRENOČIŠČA - EFENKOVA 61, VELENJE 

Kandidiranje na razpisih za pridobitev denarnih sredstev. 
Vključevanje v gradbeni odbor. 

 
 
 
RAZVOJ 

Partnerski razvoj regionalnih programov z nosilcem zavodom LU Velenje – Centri 
vseživljenjskega učenja in multimedijski centri – priprava dokumentacije in zbiranje 
podpore lokalnih skupnosti regije SAŠA, umeščanje tega programa v lokalne razvojne 
izvedbene akte. 

 
Razvoj dejavnosti izobraževanja za programe mladih. 
 

 
Razvoj dejavnosti regionalnega mladinskega izobraževalnega središča. 
 
 

 
Razvoj dejavnosti logističnega centra za regionalna nizkocenovna prenočišča.  
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1.9 ORGANIZIRANOST 

Mladinski center Velenje je notranje organiziran piramidalno, za potrebe programa pa 
interesno. 
Piramidalna struktura pomeni, da so v organizacijski strukturi na vrhu organi ustanovitelja – 
Svet MO Velenje, Župan, Svet zavoda, Programski svet, direktor, vodja programa, koordinator 
programa ali tonski tehnik. 
 
 
 
Svet MO Velenje 
 
župan MO Velenje 
 
Svet zavoda 
 
Programski svet 
 
Direktor 
Vodja programa 
koordinator programov-tonski tehnik 
 
 
 
 
 
1.9.1 Zunanji servisi 
 
Za svoje potrebe ima zavod večinoma sklenjene pogodbe z zunanjimi specializiranimi 
službami. 
 
Službe po področjih: 
Področje Občina, podjetje 
Finance (plače, računovodstvo) MO Velenje 
Pravna služba MO Velenje 
Kadrovska služba MO Velenje 
Inventarna komisija MO Velenje 
Arhiv MO Velenje 
Čistilni servis – MC Trs 
Čistilni servis – PE Kunigunda Hernaus 
Vzdrževanje DomStan, drugi 
Gostinstvo Tadić s.p. 
Tehnično varovanje Prosignal 
Varovanje prireditev G7 
Telekomunikacije Siol, Telemach 
Varstvo pri delu Jezernik s.p. 
Medicina dela Janežič – Blatnik 
Informatika Prosplet, Škrubej, Gorenje 
Zavarovanje Zavarovalnica Mb 
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1.10 FINANCE 

1.10.1 Proračun 2009 
 
 
1.10.2 Odhodki / Prihodki 
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