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V MESTNI OBČINI VELENJE
MLADI ZA VELE’JE SPET PREMIKAMO MEJE 2021–2025
(lokalna mladinska strategija)
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ZAHVALA
Zahvaljujemo se:
 mladim in mladinskim društvom za sodelovanje na delavnicah,
 lokalnim mladinskim trenerjem za mentorstvo in vodenje delavnic (Aida Babajič, Barbara Kelher, Ira
Preininger, Katarina Aman, Katarina Meža, Maja Sevčnikar, Marta Haidi Regoršek, Špela Zlodej, Tajda
Podvratnik, Teja Jeraj, Tina Felicijan, Tjaša Rošer, Vojka Miklavc, Žiga Kočevar in Žiga Omerovič),
 ekipi tehnične podpore za oblikovanje CGP, izvedbo in fotografiranje delavnic, snemanje in montažo
filmov (Danijel Zajc, Darjan Jeličić – Mrigo, Domen Oštir, Jure Sirše, Luka Štefulj, Maruša Skornišek,
Matija Kompan, Mitja Gregorič, Nina Smrekar in Vojka Miklavžina),
 mladinskim delavcem in mladinskim vodjem za pobude in predloge (Amadej Šuperger, Ira Preininger,
Janez Slivar, Janko Urbanc, Marko Pritržnik, Maruša Skornišek in Mitja Gregorič),
 izobraževalnim ustanovam v MO Velenje,
 mladinskemu kulturnemu klubu eMCe plac,
 Mladinskemu centru Velenje, še posebej direktorju Marku Pritržniku,
 Mladinskemu svetu Velenje, še posebej predsedniku Amadeju Šupergerju,
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Mestni občini Velenje,
Uradu za družbene dejavnosti, še posebej vodji Dragu Martinšku,
Komisiji za mladinska vprašanja,
Tini Felicijan za jezikovni pregled,
začetnikom oblikovanja lokalne mladinske politike in piscem prve in druge mladinske strategije,
in vsem, ki so kakorkoli prispevali k nastanku tretje lokalne mladinske strategije.

UVOD
Mestna občina Velenje (v nadaljevanju MO Velenje) se je na podlagi v letu 2007 sprejetega Odloka o
mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 13/2007), zavezala sprejeti lokalni program
razvoja delovanja mladih. Za pripravo sta zadolžena mladinski svet lokalne skupnosti in mladinski center v
sodelovanju z drugimi mladinskimi organizacijami. Namen programa je pripraviti dokument, ki bo velenjskim
mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade pomagal spodbuditi in aktivirati mlade v MO Velenje.
18. člen Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/2015) navaja, da se
»lokalni program razvoja delovanja mladih sprejema za obdobje pet let in obsega predvsem:
 izhodišča in usmeritve delovanja mladih,
 financiranje oziroma sofinanciranje ciljev, definiranih v lokalnem programu razvoja delovanja mladih v
Mestni občini Velenje,
 razvojne in strokovne naloge delovanja mladih,
 okvirna področja, merila in cilje za finančno ovrednotenje.«
Mladinski sektor, ki ga obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni
občini Velenje (Uradni vestnik MOV št. 4/2015), se nanaša na:
 »avtonomijo mladih,
 neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
 skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
 sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Vsa področja mladinskega sektorja morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj,
starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično
prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.«
1. Lokalni program razvoja delovanja mladih: Mladi v korak s časom 2010–2015
V letu 2010 je Svet MO Velenje sprejel Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik MOV št. 10/2010) z naslovom Mladi v korak s časom 2010–2015. Mladi so na treh
srečanjih imeli priložnost, da na delavnicah podajo svoja mnenja in povedo, kaj v Velenju pogrešajo, kaj bi
spremenili in kaj obdržali. Z njihovo aktivno participacijo se je izoblikovalo 30 programov oz. ciljev, ki pokrivajo
širok spekter interesov mladih občanov. Strategija se je pripravila v sodelovanju z mladimi, mladinskimi
organizacijami, institucijami in javnimi zavodi. Na seji Sveta MO Velenje 25. maja 2010 je bil dokument sprejet.
To je bila prva mladinska strategija v Sloveniji.
S sprejetjem dokumenta se je MO Velenje zavzela k (so)financiranju sledenja ciljem Lokalnega programa
razvoja delovanja mladih. S tem namenom je občina za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja mladih MO
Velenje med letoma 2011 in 2015 objavila letne javne razpise za sofinanciranje in financiranje projektov mladih.
Letno je bilo v proračunu namenjenih 35.000 € za izvedbo javnega razpisa – od tega je bilo 20.000 € namenjenih
za projekte, ki jih je MO Velenje financirala v celoti (100 %), 15.000 € pa za projekte, ki jih je MO Velenje
sofinancirala v višini 50 % vrednosti projekta.
Pri pripravi so pod mentorstvom treh mladinskih trenerjev sodelovali: mladi zaključnih razredov osnovne šole,
organizirana in neorganizirana mladina. Pred zaključkom projekta so bili na plenarno srečanje povabljeni vsi
sodelujoči na delavnicah, pa tudi tisti, ki se delavnic prej niso mogli udeležiti. Glavni namen tega plenarnega
zasedanja je bil priprava konkretnih projektov.
Na delavnicah so mladi obravnavali naslednje teme: izobraževanje, sociala, zaposlovanje, ekologija,
multimedija, vključevanje mladih v procese odločanja, kultura, turizem, šport, zabava.
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V sprejeti strategiji je pisalo, da je to »le orodje za nenehno nadgradnjo, ki bi se moralo po Belgijskem modelu
dopolnjevati oz. izdelovati vsaka 3 leta s proučitvijo napredka in smotrnostjo zastavljenih ciljev, pri tem pa
obvezno s proučitvijo mnenja mladih, njihove predloge vključiti v novo strategijo«.
Tako so skupaj MO Velenje – Urad za družbene dejavnosti, Mladinski svet Velenje (v nadaljevanju MSV) in
Mladinski center Velenje (v nadaljevanju MC Velenje) v začetku leta 2013 pripravili Poročilo o izvajanju
mladinskih projektov v okviru Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za obdobje
2011–2012. V poročilu so pripravili: I. pregled števila prijavljenih projektov v okviru javnega razpisa za sledenje
ciljem lokalne mladinske strategije v letih 2011 in 2012, II. pregled posameznih prijaviteljev, število prijavljenih
projektov in njihove uspešnosti, III. pregled prijavljenih projektov in prijaviteljev po posameznih podciljih lokalne
mladinske strategije, IV. analizo stanja izvajanja strategije za mlade v MO Velenje.
V prvi polovici leta 2013 sta se na podlagi pripravljenega Poročila o izvajanju mladinskih projektov v okviru
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za obdobje 2011–2012 pripravili dve
delavnici z mladimi, da so se ponovno pridobila mnenja mladih Velenjčanov o tem, kaj v Velenju pogrešajo, kaj
bi obdržali in kaj spremenili. Z njihovo aktivno participacijo se je izoblikoval dokument Spremembe in dopolnitve
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje »Mladi v korak s časom 2010–2015«,
strategija za mlade (Uradni vestnik MOV št. 17/2013). Sprejeti cilji so veljali za javni razpis za sledenje ciljem
lokalne mladinske strategije v letih 2014 in 2015.
Projekti, ki jih je MO Velenje sofinancirala ali financirala v obdobju 2011–2015, so bili razdeljeni v dve kategoriji:
 prvo kategorijo so predstavljali projekti, ki so bili financirani 100-%, vendar najvišji možni znesek
financiranja ni smel presegati 4.000 €,
 drugo kategorijo so predstavljali projekti, ki so bili sofinancirani 50-%, vendar najvišji možni znesek
financiranja ni smel presegati 2.000 €.
Mladi so na srečanjih in posvetih oblikovali 15 ukrepov in 30 ciljev za MO Velenje. V obdobju med letoma 2011
in 2014 je na razpis za sledenje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih prispelo 111 prijav, v
(so)financiranje pa je bilo sprejetih 57. Od tega na razpis za 100% financiranje (4.000 €) 16, na 50 % financiranje
(2.000 €) pa 41 projektov.
2. Lokalni program razvoja delovanja mladih: Mladi za Vele'je premikamo meje 2016–2020
Drugi lokalni program razvoja delovanja mladih je Svet MO Velenje sprejel 15. decembra 2015 (Uradni vestnik
21/2015). Delavnice so potekale na enak način kot pri pripravi prve strategije.
V pripravo, snovanje ciljev in ukrepov 2. lokalne mladinske strategije so se vključili različni profili mladih, ki so
podali svoje želje, pričakovanja in ideje o tem, kaj potrebujejo, pričakujejo in si želijo v obdobju do vključno leta
2020 v MO Velenje. Preko izvedenih srečanj in delavnic so mladi dobili možnost, prostor in podporo, da lahko
z aktivnim vključevanjem in participacijo sodelujejo pri oblikovanju najpomembnejšega strateškega dokumenta
za mladino v MO Velenje in tako neposredno vplivajo na odločitve lokalnih odločevalcev. Ob vsem tem pa
prispevajo k boljši kakovosti življenja občanov, predvsem mladih v lokalni skupnosti.
Šest delavnic z mladimi se je izvedlo z desetimi lokalnimi mladinskimi trenerji, in sicer s petimi izoblikovanimi
skupinami: I. mladi s posebnimi potrebami, II. mladi z manj priložnostmi, III. osnovnošolska mladina, IV.
srednješolska mladina, V. organizirana mladina. Metode dela v okviru srečanj in posvetov so bile prilagojene
posameznemu profilu udeležencev.
Lokalna mladinska področja, za katera so mladi podali lastne želje, potrebe in pričakovanja in so podlaga za
pripravo vsebine, so bila: mednarodna mobilnost mladih, izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje in
podjetništvo, mladi in družba (vključevanje v procese odločanja, stanovanja, informiranje), okolje in varstvo
okolja, umetnost, kultura in dediščina, šport in prosti čas, vključevanje mladih s posebnimi potrebami in mladih
z manj priložnostmi.
Izvedba novega javnega razpisa je potekala istočasno z razpisom za mladinske projektne aktivnosti in je za
proračun MO Velenje (na predlog predlagateljev strategije) predstavljala finančno breme v višini 45.000 € za
vsako leto (od leta 2016 do vključno leta 2020).
Sredstva v višini 45.000 € so se razdelila v treh delih oz. razpisnih sklopih, in sicer:
 SKLOP A: sofinanciranje štirih projektov na leto, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme
presegati 4.000 €,
 SKLOP B: sofinanciranje sedmih projektov na leto, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme
presegati 2.000 €,
 SKLOP C: sofinanciranje petnajstih projektov na leto, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme
presegati 1.000 €.
Mladi so na srečanjih in posvetih oblikovali 70 ukrepov in 115 ciljev za MO Velenje. V obdobju med letoma 2016
in 2019 je na razpis za sledenje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih prispelo 152 prijav, v
financiranje pa je bilo sprejetih 101, od tega na sklop A (4.000 €) 17, na sklop B (2.000 €) 30 in na sklop C
(1.000 €) 54 projektov.
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PRAVNO-ZAKONODAJNA UREDITEV MLADINSKEGA SEKTORJA V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI
V slovenski zakonodaji mladinski sektor posebej urejata dva zakona, in sicer Zakon o javnem interesu v
mladinskem sektorju – ZJIMS (Ur. l. RS, št. 42/2010) s Pravilnikom o izvajanju ZJIMS (Ur. l. RS, št. 42/2010) in
Zakon o mladinskih svetih – ZMS (Ur. l. RS, št. 70/2000, 42/2010). ZJIMS opredeljuje mladinski sektor in
temeljne pojme in določa javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v
mladinskem sektorju. ZMS pa ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega sveta Slovenije
in mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Oba zakona med drugim predvidevata tudi pristojnosti lokalnih
skupnosti v mladinskem sektorju. Poleg navedenih krovnih zakonov pa predstavljajo pomembne podlage za
izvajanje mladinskih politik tudi ostali nacionalni in evropski dokumenti. Podlaga za oblikovanje mladinskih
politik je tudi Bela knjiga (New Impetus of European Youth – White Paper) iz leta 2001, ki jo je izdala Evropska
komisija.
Opredelitev izrazov
V dokumentu bomo uporabljali posamezne izraze, katere pojasnjuje 3. člen ZJIMSa in »imajo naslednji pomen:
 MLADI so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta;
 MLADINSKI SKETOR so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik
in mladinsko delo in so opredeljena v 4. členu tega zakona;
 MLADINSKO DELO je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru
katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje
kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na
prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične
usmeritve;
 MLADINSKA POLITIKA je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom
spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in
ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki
poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih
organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami;
 ORGANIZACIJA V MLADINSKEM SEKTORJU je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju, in je
organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet;
 MLADINSKA ORGANIZACIJA je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje mladih,
ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje
njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično
usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali
kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s
tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem
sektorju;
 ORGANIZACIJA ZA MLADE je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska
organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
 STRUKTURIRANI DIALOG je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog med
mladimi in nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v mladinskem sektorju;
 MLADINSKA INFRASTRUKTURA je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), namenjen
predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela;
 MLADINSKI PROGRAM je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med
vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
 PROGRAM ZA MLADE je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade,
z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka
nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev.«
Pravno-zakonodajna ureditev mladinskega sektorja v Mestni občini Velenje
Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Velenje
Na področju uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju je MO Velenje z Odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda Mladinski center Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/1996; št. 2/2003; št. 6/2008; št. 11/2016)
zagotovila delovanje javnega zavoda.
Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje
V letu 2007 je Svet MO Velenje soglasno sprejel Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 13/2007) in je:
 v členih 7.–10. opredelil sodelovanje mladih pri odločanju v MO Velenje in s tem sestavo in delo
Komisije za mladinska vprašanja v MO Velenje;
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v členih 11. in 12. opredelil sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v okviru javnega razpisa za
sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti;
 v členih 13.–15. opredelil financiranje delovanja mladinskega sveta lokalne skupnosti (opredeljeno
kontinuirano financiranje preko občinske proračunske postavke);
 v členih 16.–18. opredelil Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje in
»zagotavljanje sredstev za realizacijo lokalnega programa razvoja delovanja mladih«.
25. maja 2015 je Svet MO Velenje sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu
(Uradni vestnik MOV št. 4/2015) in s tem že obstoječi Odlok iz leta 2007 predvsem terminološko uskladil z
veljavno zakonodajo mladinskega sektorja v Republiki Sloveniji.


Štipendijski sklad Mestne občine Velenje
Na pobudo mladih in predstavnikov lokalnih mladinskih organizacij je MO Velenje ustanovila štipendijski sklad
in s tem zagotovila kontinuirano financiranje razpisa za štipendije MO Velenje. Za njihovo pravno-zakonodajno
zagotovitev je svet MO Velenje sprejel Odlok o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada (Uradni vestnik
MOV, št. 06/2009) in Pravilnik o štipendiranju (Uradni vestnik MOV, št. 06/2009). Razpis, ki je bil prvič objavljen
leta 2009, je bil do leta 2013 vreden 40.000 €, leta 2014 pa je vrednost narasla na 50.000 €. Od leta 2012 naprej
lahko na razpisu kandidirajo tudi študentje, ki so družbeno angažirani.
Leta 2018 je MO Velenje sprejela novi Odlok o štipendiranju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 10/2018).
Opredelil je dve vrsti štipendij: štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo v učnih in študijskih programih
za deficitarne poklice, in štipendije za študente, ki aktivno delujejo v MO Velenje.
Delež sofinanciranja občine za štipendije deficitarnih poklicev znaša do 40 % celotne štipendije, vendar ne več
kot 40 evrov mesečno za dijake in ne več kot 80 evrov mesečno za študente. Odlok opredeljuje tudi štipendiranje
do 5 študentov letno, ki s svojim aktivnim delovanjem v občini dvigujejo kakovost življenja ter sodelujejo z MSV,
javnimi zavodi, društvi ali zvezami društev. Prejšnja leta je štipendije dodeljevala občina. Po novem odloku in
na podlagi javnega razpisa jih dodeljuje MC Velenje, občina pa jih financira. Štipendije znašajo 90 evrov na
mesec.
Prej so imeli možnost pridobiti štipendijo tudi izrazito nadarjeni študenti na dodiplomskem ali podiplomskem
študiju (specializacije, magisterij, doktorat). Novi odlok pa te možnosti ne nudi, saj je naklonjen štipendiranju
dijakov in študentov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, ki izboljšujejo zaposljivost v lokalnem okolju, in
študentom ter dijakom, ki z svojim aktivnim delovanjem dvigujejo kakovost življenja v mestu.
Vertikalna in horizontalna mladinska politika
»Mladi v lokalnih skupnostih so pomemben del prebivalstva, saj pogosto z aktivnim udejstvovanjem, idejami,
prodornostjo in razmišljanjem izven okvirjev predstavljajo gonilo razvoja. Lokalne skupnosti so tiste, ki so
mladim v prepoznavanju njihovih potreb in želja tudi najbližje.« (Lebič 2012)
Namen mladinske politike je torej olajšati prehode iz izobraževanja na trg dela ali iz enega bivalnega okolja v
drugega. Pregled definicij in njihovo tolmačenje odpirata dve smeri mladinske politike:
 ukrepom, usmerjenim predvsem v integracijo mladih v ekonomsko življenje skupnosti, pravimo
horizontalna mladinska politika;
 ukrepom, ki so lastni prostoru mladine in predstavljajo podporne mehanizme za razvoj mladinskega
dela, delovanja mladinskih organizacij, participacije mladih in informiranja mladih, pa vertikalna
mladinska politika.
Horizontalna mladinska politika
»V horizontalno smer spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih (področnih) politik, vendar želi družba s
posebnimi ukrepi za mladino še posebej zagotoviti spodbujevalne okoliščine za lažjo integracijo mladih v družbo
(stanovanjska politika, politika zaposlovanja, zdravstvena politika, izobraževalna politika itd.). Ukrepi so lahko
torej namenjeni izključno mladim ali pa gre za ukrepe, ki predstavljajo mladinsko razsežnost v ukrepih za
prebivalstvo kot celoto. Družba potrebuje avtonomne posameznike, ki so se sposobni vključevati vanjo.
Avtonomijo spodbujajo ravno ukrepi horizontalne ravni.« (mladi-in-obcina.si 2015)
Vertikalna mladinska politika
»Ukrepov, ki so prvenstveno lastni prostoru mladine in so namenjeni spodbujanju vključevanja mladih v
mladinsko delo, zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela ter izdelavi in oblikovanju osnov za
določanje ciljev in ukrepov na področju mladinske politike, vključno z različnimi oblikami vključevanja mladih v
oblikovanje ukrepov mladinske politike, ni mogoče zagotoviti v okviru drugih javnih politik, zato pravimo, da
spadajo med t. i. vertikalne ukrepe. Ti se odražajo v specifičnih potrebah mladih in mladinskega dela.« (mladiin-obcina.si 2015)
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POLOŽAJ MLADIH V SLOVENIJI
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju uvršča med mlade osebe v starostnem obdobju med 15. in 29.
letom. V Evropski uniji pa se zaradi t. i. podaljševanja mladosti pogosto štejejo med mlade osebe, stare od 18
do 34 let. Vsako leto Statistični urad RS (SURS) pred mednarodnim dnem mladih objavi podatke, ki orišejo
življenje mladih v Sloveniji. V začetku leta 2020 je bilo v Sloveniji 310.000 mladih, to je tistih, ki so bili stari od
15 do 29 let. Oseb, starih 29 let, je bilo za 29 % več kot oseb, starih 15 let.
Zastopanost mladih v poklicih
Skoraj vsaka peta zaposlena mlada oseba je v začetku leta 2018 opravljala delo strokovnjaka ali je delala v
storitvenih poklicih oz. kot prodajalec. Delež mladih, ki so opravljali storitvene poklice oz. delali kot prodajalci,
je tudi najbolj presegal delež vseh zaposlenih, ki so opravljali te poklice (za 32 %). Več mladih od povprečja je
opravljalo poklice za neindustrijski način dela (za 16 %), vojaške poklice (za 15 %), poklice za preprosta dela
(za 11 %) ter različne industrijske poklice (za 8 %). Na drugi strani pa sta od povprečja izrazito odstopali dve
poklicni skupini. Med mladimi je bilo za 31 % manj kmetovalcev od povprečja, relativno najmanj mladih je
opravljalo menedžerske poklice oz. zasedalo visoka uradniška delovna mesta v javni upravi (samo 2,2 % v
primerjavi s 5,7 % med vsemi zaposlenimi).
Dohodkovni položaj mladih
Dohodkovni položaj mladih na pragu odraslosti je primerljiv s položajem nekaj let starejših generacij. Mediana
letnega bruto dohodka, ki vključuje obdavčljive in neobdavčene dohodke (iz zaposlitve oz. samozaposlitve,
nadomestila za brezposelnost, družinske in socialne prejemke, štipendije, obresti), je v letu 2018 za 29-letne
znašala 14.800 evrov, za 34-letne pa 15.700 evrov. Ker glavnino dohodkov v Sloveniji predstavljajo dohodki iz
dela (več kot dve tretjini), je bila mediana letnega bruto dohodka za 24-letne precej nižja (9.200 evrov).
Zaposlenost te generacije je bila namreč manj kot polovična (47 %).
Mediana letnega bruto dohodka na zaposlenega 29-letnika je v letu 2018 znašala skoraj 16.150 evrov, medtem
ko so bili dohodki brezposelnih (mediana 6.400 evrov), študentov (mediana 5.200 evrov) in drugih neaktivnih
oseb (mediana 5.800 evrov) veliko nižji.
Poleg statusa aktivnosti je druga osnovna determinanta dohodka izobrazba. Povprečni letni bruto dohodek na
zaposlenega 29-letnika je v letu 2018 znašal 17.400 evrov, kar je skoraj 8 % več od mediane. Samo zaposleni
z vsaj visokošolsko izobrazbo 1. stopnje so imeli nadpovprečne dohodke. Razlika v dohodkih med zaposlenimi
z osnovnošolsko izobrazbo in tistimi s srednješolsko izobrazbo je bila relativno majhna (10 %), medtem ko so
imeli zaposleni s terciarno izobrazbo za 28 % višje dohodke od tistih s srednješolsko izobrazbo.
(Vir: SURS, 2020)
Povzetek raziskave Slovenska mladina 2018/2019
Po upadu od leta 1990 do leta 2020 najnovejše projekcije kažejo stabilizacijo populacije mladih. Vseeno pa se
bo staranje slovenske družbe nadaljevalo in bo razmerje med mladimi in starejšimi do leta 2050 doseglo
razmerje 1 : 2.
Mladi svoje zdravje ocenjujejo kot dobro, pri čemer prednjačijo mladi iz družin z boljšim finančnim in
izobrazbenim statusom staršev.
Mladi vedno več časa preživijo ob poslušanju glasbe, aktivnem sodelovanju na spletu, branju knjig in športnih
aktivnostih, medtem ko je interakcija 'iz oči v oči' v upadu.
Mladi v Sloveniji so vse bolj izpostavljeni stresu in v primerjavi z mladimi v drugih državah jugovzhodne Evrope
nezadovoljni z življenjem in lastnim fizičnim izgledom.
Velik del slovenske mladine (80,6 %) šolo doživlja kot stresno vsaj do določene mere.
Družina in prijatelji so mladim zelo pomembni, čeprav so družine v Sloveniji sorazmerno avtoritarne in kažejo
jasen trend manj permisivnega ter nekoliko bolj avtoritarnega starševstva.
V obdobju med 2010 in 2016 se je število mladih, ki zapuščajo Slovenijo, povečalo za skoraj štirikrat – mladi z
višjim socialno-ekonomskim položajem se pogosteje izselijo, kar kaže na to, da so dejavniki nujnosti (dejavniki
potiska, push factors) relativno manj pomembni kot dejavniki priložnosti (dejavniki potega, pull factors).
Mladi v Sloveniji so bolj previdni in se bolje pripravljajo na migracije v primerjavi z drugimi državami JVE
(Jugovzhodne Evrope), pogosteje pa se nameravajo tudi vrniti domov.
Tradicionalne oblike stalne zaposlitve so vse pogosteje nadomeščene z manj varnimi in bolj fleksibilnimi
oblikami, kar ima še izrazitejši učinek na mlade. Strah pred brezposelnostjo se vztrajno krepi in se je od leta
2000 skoraj podvojil. Čeprav uradni podatki kažejo na upad brezposelnosti v Sloveniji, pa se po samoporočanju
respondentov stopnja brezposelnosti v primerjavi z letom 2013 ni spremenila in je več kot 200 % višja v
primerjavi s poročilom LFS (Labor Force Survey).
Ne samo, da imajo mladi danes bolj negativen odnos do alkohola kot leta 2013, ampak se je povečal tudi delež
tistih, ki redko ali nikoli ne uživajo alkohola. Poleg tega se je povečal tudi delež nekadilcev in tistih, ki nikoli ne
uporabljajo drog.
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Odsotnost zanimanja mladih za domačo politiko se je okrepila, z njo pa sta upadla tudi politična orientacija (v
smislu pozicioniranja levo ali desno znotraj političnega spektra) in znanje, vezano na politiko. Kljub temu pa so
mladi izrazili relativno visoko pripravljenost participacije na volitvah in skoraj tretjina jih je pripravljena tudi
prevzeti politično funkcijo.
Splošno zadovoljstvo z demokracijo med mladimi v Sloveniji je nizko, a vseeno nekoliko višje kot pred petimi
leti. Večina mladih ni ne zadovoljna ne nezadovoljna z delovanjem demokratičnega sistema. Mladi želijo živeti
v državi, ki jim bo zagotavljala ekonomsko, socialno in pravno varnost ter čisto okolje.
Mladi močno podpirajo družbeno reformo v smeri demokratičnega socializma – družbena in gospodarska
varnost za vse ter večja enakost so skoraj splošno sprejeta stališča. Čeprav so avtoritarne tendence med
mladimi razmeroma šibke, se lahko okrepijo, še posebej, če bi se gospodarske razmere (vključno z
brezposelnostjo, gospodarsko blaginjo in neenakostjo) v prihodnosti poslabšale.
(Vir: raziskava Slovenska mladina 2018/2019, fundacija Friedricha Eberta Stiftunga)
Mladi v času prvega vala epidemije covida-19
Mladinski svet Slovenije je v času epidemije izvedel raziskavo med mladimi na temo sprememb, ki jih je prinesel
pojav novega korona virusa. V končno analizo so vključili 743 mladih.
16 % mladih poroča, da v stanovanju niso imeli svojega prostora in miru, ko je bilo to potrebno, kar je za mlade
zelo pomembno – že z vidika šolanja od doma kot tudi zasebnosti. 6 % mladih poroča, da v ali ob stanovanju
niso imeli svojega izhoda na svež zrak v obliki balkona, terase, vrta ipd.
17 % mladih se je moralo v času epidemije preseliti iz kraja, kjer so pred tem bivali večino časa. Največ je bilo
selitev iz študentskega ali dijaškega doma k staršem.
72 % mladih ocenjuje šolanje od doma kot manj učinkovito kot običajno šolanje, pri tem pa vidijo številne ovire.
Med ponujenimi odgovori glede vrste težav, povezanih z izobraževanjem na daljavo, so se najpogosteje strinjali
s tem, da jim je manjkal stik s sošolci. Prav tako jih več kot polovica meni, da učne snovi niso osvojili enako
dobro, kot bi jo pri običajnem izobraževanju, ter da niso prejeli dovolj ustreznih in jasnih informacij. Zelo
pomembno je tudi poudariti, da petina šolajočih ni imela vse potrebne ali dovolj dobre opreme za izobraževanje
na daljavo, dobri tretjini pa je težave povzročala internetna povezava, kar kaže na določene neenakosti v
dostopu do izobraževanja, ki so lahko pogojene z materialnim položajem šolarjev oz. njihovih družin ali z
neugodno lokacijo bivanja.
47 % respondentov navaja, da so se jim prihodki v času epidemije znižali. Za četrtino respondentov prihodki v
tem času niso zadoščali njihovim osnovnim potrebam.
V obdobju samoizolacije in odsotnosti običajnih stikov z ljudmi se je za del mladih ojačal občutek osamljenosti.
Največ – tretjina mladih kot najbolj pozitiven navaja hiter odziv vlade oziroma učinkovitost ukrepov za zajezitev
bolezni, kot pozitivne pa so v veliki meri videli tudi večino higienskih preventivnih ukrepov.
Kot negativen ukrep je bil v najvišji meri naveden ukrep prepovedi gibanja med občinami – ukrep je navedla kar
tretjina vprašanih, medtem ko petina mladih vladi očita neprimernost ukrepov v smislu nestrokovnosti,
nedoslednosti, kontradiktornosti, nesmiselnosti ali neizvedljivosti.
Kar se tiče pomoči mladim, predvsem študentov, so bili mladi bolj kritični kot ne; nekateri so tudi navajali, da so
bili sicer zadovoljni s prejemom pomoči (150 evrov na študenta), vendar je bil znesek prenizek, nezadovoljni pa
so bili tudi s pristopom, po katerem so vsi dobili enako, ne glede na potrebe.
Nasploh so mladi ocenili odzivanje nevladnih, mladinskih in študentskih organizacij na vladne ukrepe v pretežni
meri pozitivno.
Petina mladih je v času epidemije opravljala prostovoljsko delo, pri čemer je najpogosteje šlo za organizacijska
dela v različnih organizacijah ter pomoč ljudem v njihovem okolju.
Velika večina mladih (85 %) je v obdobju epidemije zaznala tudi pozitivne spremembe. Na vprašanje, katere so
tiste spremembe, ki bi jih veljalo obdržati, pa so odgovarjali tako v smislu sprememb pri sebi – na osebni ravni
kot sprememb v ožjem ali širšem okolju. Navajali so preventivne ukrepe kot higienske standarde za prihodnost,
zdrav življenjski slog, trajnostna naravnanost v smislu varovanja okolja, mirnejši tempo življenja, delovni čas
trgovin (zaprte ob nedeljah), več časa za družino, manj prometa, šolanje ali delo na daljavo (vsaj občasno), čas
zase, spremenjene nakupovalne navade, solidarnost, digitalizacijo in skrb za prehrano.
(Vir: Mladi v času epidemije covida-19, Mladinski svet Slovenije 2020)

14. seja Sveta Mestne občine Velenje

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

stran 10 / Številka 15/3

9. december 2020

Statistični pregled na področju mladih v MO Velenje
Preglednica: Starostna struktura mladih kot delež prebivalstva MO Velenje
1–1 let

01H1

01H

01H1

01H

01H1

01H

01H1

01H

1.408

1.415

1.416

1.419

1.452

1.413

1.430

1.428

1.498
1.933

1.486
1.836

1.506
1.720

1.488
1.631

1.477
1.584

4.850

4.774

4.639

4.549

4.489

32.848

32.802

32.959

33.293

33.506

0– let
1.547
1.502
1.517
– let
2.184
2.161
2.058
skupaj 1–
5.139
5.078
4.991
let
skupaj MOV 32.747
32.825
32.718
Vir: SURS (2020), na dan 13. 5. 2020

Preglednica: Stopnja brezposelnih v MO Velenje
Maj 01
Maj 01
št. brezposelnih
1.702
1.528
stopnja
vseh 13,0
10,2
brezposelnih
Vir: ZRSZ – OS Velenje (2020), na dan 2. 6. 2020

Maj 01
1.450
9,7

Maj 01
1.334
8,7

Preglednica: Priliv v evidenco brezposelnih, starih do vključno 29 let po spolu v MO Velenje
Dec – 01
Dec – 01
Dec – 01
Dec – 01
ZRSZ – MOV
457
340
295
266
Moški
205
161
131
133
Ženske
252
179
164
133
Vir: ZRSZ – OS Velenje (2020 i), na dan 2. 6. 2020
Preglednica: Priliv v evidenco brezposelnih, starih do vključno 29 let po stopnji izobrazbe v MO Velenje
Dec – 01
Dec – 01
Dec – 01
Dec – 01
ZRSZ – MOV
457
340
295
266
I. stopnja
7
6
4
8
II. stopnja
96
99
80
77
III. stopnja
16
10
12
8
IV. stopnja
70
53
44
37
V. stopnja
172
117
107
91
VI. stopnja
63
37
38
33
VII. stopnja
32
18
10
12
VIII. stopnja
1
Vir: ZRSZ – OS Velenje (2020), na dan 2. 6. 2020
MLADINSKA INFRASTRUKTURA, ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU IN FESTIVALI ZA MLADE
V MO VELENJE
Mladinska infrastruktura v MO Velenje
V MO Velenje lahko mladi uporabljajo več enot mladinske infrastrukture: Mladinski center Velenje na Efenkovi
61 a (Središče mladih in otrok – SMO, Moj klub, seminarski prostori, mladinski hotel), mladinski kulturni klub
eMCe plac na Šaleški cesti 3, Kunigundo – regionalni multimedijski center Velenje, ki se nahaja v stavbi
Gaudeamus, Letni kino ob Škalskem jezeru, Hišo bendov v Starem Velenju. MC Velenje, ki je med letoma 2012
in 2020 upravljal Staro pekarno v Starem Velenju, naj bi po njeni rušitvi prevzel upravljanje novega objekta (t. i.
Nova pekarna), ki ga MO Velenje gradi med revitalizacijo starotrškega jedra. Mladim so namenjeni tudi Vila
Rožle v Sončnem parku, taborni prostor na Lilijskem griču v Pesju in Lukova vila v Velenju, Vzorčno mesto,
Medgeneracijski center Planet generacij, Ljudske univerze Velenje, Skejt park in Pump track. Pod velenjsko
mladinsko infrastrukturo spada tudi taborniški prostor Kajuhov tabor v Ribnem pri Bledu.
Letni kino ob Škalskem jezeru
V letu 2009 so mladi ob praznovanju 50-letnice MO Velenje v okviru mladinske prostovoljne delovne brigade
očistili povsem zarasli prostor nekdanjega Letnega kina, ki je bil zapuščen in deloma zasut že več kot 30 let. V

14. seja Sveta Mestne občine Velenje

9. december 2020

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

Številka 15/3/ stran 11

letu 2010 so s podobno prostovoljno delovno brigado Letni kino še zamrežili. Leta 2012 je MO pristopila k
dodatni ureditvi objekta in zagotovila dostop za obiskovalce z zgornje strani, dodatno pot v Letnem kinu, ploščad
za postavitev začasnega objekta ter razširitev stopnic, ki vodijo do prizorišča. Na prizorišču sta od leta 2018
postavljena tudi dva šotora. MC Velenje je v Letnem kinu skupaj s partnerji in različnimi kulturnimi in športnimi
društvi pripravil več odmevnih prireditev. V Letnem kinu so prostor našli tradicionalni festivali, kot so Festival
mladih kultur Kunigunda, Vratolom, Festival nasedlega kita, Lake fest in večji dogodki, kot so Veliki koncert v
Letnem kinu, Dan naše in vaše mladosti, Indicamp za otroke, Stara sablja za starostnike ter filmski in glasbeni
večeri, okrogle mize, gledališke predstave, športni treningi, učilnice v naravi. MC Velenje zagotavlja brezplačno
uporabo in izvajanje aktivnosti za mlade več športnim društvom, ki na površinah Letnega kina trenirajo karate,
tai chi, izvajajo jogo in podobno. Med letoma 2010 do 2013 je v zimskem času Hokejski klub Velenje v njem
pripravljal naravno drsališče.
Hiša bendov
Maja leta 2014 je MO Velenje predala v upravljanje hišo v Starem Velenju MC Velenje. To hišo so mladi pod
okriljem MC Velenje in Šaleškega študentskega kluba (v nadaljevanju ŠŠK) s prostovoljnim delom preuredili v
11 vadbenih prostorov, v katerih lahko bendi in samostojni ustvarjalci vadijo ter hranijo svojo glasbeno opremo.
Hiša je opremljena s skupnim vhodom, sanitarijami in hodnikom, v katerem se nahaja skupni alarmni sistem.
Vsaka soba je varovana z alarmom, vsak najemnik pa ima svojo kodo alarma in ključe od svoje sobe. V hiši je
bilo konec leta 2020 14 glasbenih skupin ali posameznikov, skupaj okoli 50 glasbenikov. Najemniki imajo z MC
Velenje sklenjen dogovor o najemu. Mesečna najemnina skupaj s stroški znaša 5 € na člana glasbene skupine.
V Hiši bendov je nastalo veliko glasbenih projektov in zanimivih glasbenih sodelovanj, ki so jih glasbeniki
predstavili na lokalnih koncertih in festivalih.
»Nova Pekarna«
V sklopu revitalizacije starotrškega jedra se bo skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine
zgradil nov objekt, ki bo nadomestil »Staro Pekarno«, ob katerem se bodo uredile tudi pripadajoče površine. V
njem je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori, skupni prostor za so-delo
ustvarjalcev, manjši gostinski lokal v pritličju in dve stanovanji.
Taborniška infrastruktura
V MO Velenje sta urejena dva prostora, namenjena pretežno tabornikom. To sta Lukova vila in taborni prostor
Lilijski grič Pesje. Mestna občina Velenje pa namenja nekaj sredstev tudi za vzdrževanje in delovanje tabornega
prostora v Ribnem pri Bledu – Kajuhovega tabora.
Lukova vila
Lukova vila leži ob gozdu na koncu Kopališke ceste. Objekt s pripadajočim okoliškim zemljiščem je v lasti MO
Velenje, od leta 2014 pa jo uporablja Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje. V Lukovi vili redno potekajo
vodova srečanja, izobraževalni moduli, taborniške akcije (orientacijska tekmovanja, kostanjevi pikniki ipd.) in
obiski tabornikov iz drugih rodov (taborniške izmenjave). V sodelovanju z osnovnimi šolami so taborniki v okolici
hiše uredili učilnice v naravi, ki omogočajo nemoteno izvedbo pouka ali taborniških srečanj za več skupin hkrati.
Obiskovalcem so na voljo tudi hišica na drevesu, krušna peč, strelišče in visoke grede za vrtnarjenje.
Taborni prostor na Lilijskem griču v Pesju
Rod Lilijski Grič je bil ustanovljen leta 1996 in je dobil ime po griču v krajevni skupnosti Pesje, na katerem so
nekoč cveteli oranžni tulipani. Prav na tem griču so taborniki uredili tudi svoj taborni prostor, kjer sedaj izvajajo
večino rodovih akcij. Vsako leto organizirajo več različnih dogodkov, kot so jesenovanja, zimovanja, čajanke,
prehodi med vejami, družinske akcije ter izleti in letna taborjenja. Srečujejo se tudi na tedenskih vodovih uricah
urjenja veščin preživetja v naravi, orientacije, postavljanja šotorov ter drugih taborniških in vseživljenjskih
veščin. Srečujejo se tudi ob večerih pri tabornem ognju, kjer ob zvokih kitare in dimljenih zakuskah ohranjajo
tesne prijateljske vezi.
Taborni prostor v Ribnem pri Bledu – Kajuhov tabor
Šaleška zveza tabornikov ima v najemu Kajuhov tabor v Ribnem pri Bledu, ki se nahaja v katastrski občini Selo
pri Bledu. V več kot 50 letih delovanja je tabor iz gozdne jase zrasel v pravi taborniški center, prilagojen za
taborjenja velikih skupin. V glavnem delu tabornega prostora stojijo različni tipi šotorov, ki skupaj sprejmejo
okrog 200 taborečih. Zajema tudi kuhinjo, jedilnico, saloon, sanitarije in sedišča ob tabornem ognju. Ob taboru
sta za različne aktivnosti na voljo gozdna površina (vodovi kotički) in travnik (Amerika). Danes tu vsako poletje
del počitnic preživi okrog 1000 otrok in mladih – večinoma tabornikov, a tudi članov drugih mladinskih
organizacij.
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Šaleška dolina je, kar se tiče taborništva, med največjimi in najbolj aktivnimi območji v Sloveniji. Ključno vlogo
pri tem je igral prav Kajuhov tabor Ribno, saj je rodovom nudil stabilnost in olajšal izvedbo taborjenj. Do leta
2026, ko se izteče najemna pogodba, bo potrebno zagotoviti, da bo taborni prostor nadaljeval svojo dolgo
tradicijo. To je najpomembnejši del taborniške infrastrukture, nepogrešljiv za nadaljnji razvoj društev.
Organizacije v mladinskem sektorju v MO Velenje
Mladinski center Velenje – enota Efenkova
MC Velenje ima svoje prostore na Efenkovi 61a, kjer se nahajata programski enoti družba in mladinski hotel. V
okviru tega sklopa delujejo najrazličnejše dejavnosti in projekti, poleg tega pa so na tej lokaciji tudi pisarne MC
in MSV.
SREDIŠČE MLADIH IN OTROK je program, namenjen otrokom, mladostnikom, njihovim bližnjim. Popoldne
lahko osnovnošolci dobijo pomoč pri učenju in domačih nalogah. Strokovni sodelavci po predhodnem dogovoru
omogočajo tudi popoldansko varstvo mlajših osnovnošolskih otrok. Sicer pa z mladimi obiskovalci kreativno in
zabavno preživljajo prosti čas, sklepajo nova prijateljstva, se družijo z evropskimi prostovoljci, s katerimi
osvajajo in nadgrajujejo znanje angleškega jezika, kaj dobrega skuhajo, ustvarjajo, se učijo osnov mešanih
borilnih veščin in samoobrambe, igrajo družabne in športne igre, organizirajo športne turnirje, v zimskem času
se v spremstvu mentorjev odpravijo na velenjsko drsališče, se udeležijo sprehodov in izletov. Vse naštete
aktivnosti so brezplačne. Odprt je 13.00–20.00 od ponedeljka do četrtka. V mesecu juliju se lahko otroci vključijo
v pet dnevni indijanski tabor Indicamp, ki poteka v Letnem kinu ob Škalskem jezeru, kjer preživijo počitniške dni
v naravi, v mesecu avgustu pa je na voljo organizirano počitniško varstvo, ki ga izvajajo v sodelovanju z MZPM
Velenje in Športno zvezo Velenje.
Dnevni center za duševno zdravje MOJ KLUB je odprt 8.00–13.00 od srede do petka in je namenjen osebam s
težavami v duševnem zdravju, njihovim bližnjim ter vsem, ki jih tovrstna tematika zanima. Uporabnikom
zagotavljajo varen in zaupen prostor, kjer spoštujejo posameznikovo zasebnost in pomoč pri vključevanju v
okolje in vzpostavitvi stika z raznimi institucijami. Z njimi se sproščeno družijo, izvajajo razne delavnice in
pogovorne ure, se odpravijo na izlete in sprehode, igrajo družabne in športne igre, oblikuje se tudi skupina za
samopomoč.
UDARNIK MC VELENJE je skupina prostovoljcev, ki ljudem v socialni stiski, starostnikom in tistim, ki zaradi
zdravstvenih omejitev dela ne zmorejo opraviti sami, ponuja fizično pomoč na domu, okoli hiše, v gozdu, pri
selitvah, čiščenju in podobno. Pomagajo tudi raznim organizacijam, zavodom in društvom, ki delujejo v korist
lokalne skupnosti. Svoje aktivnosti so razširili tudi na akcije, v katerih obiskujejo in animirajo različne skupine
socialno in družbeno izključenih skupin. Aktivno sodelujejo v solidarnostnem projektu MO Velenje Kamerat, ki
starejšim in gibalno oviranim občanom in občankam vsak delovni dan ponuja brezplačne prevoze ter asistenco
pri opravkih.
V prvih mesecih leta 2020 so od predsednika države prejeli priznanje Jabolko navdiha, saj so se v času soočanja
z epidemijo covida-19 izjemno izkazali s projektom Naše ulice so prazne, naša srca ne, ko so prostovoljci
skupine Udarnik MC Velenje starejše in ranljive skupine oskrbeli z nujno potrebnimi živili in zdravili, pomoči
potrebnim so opravili nujne nakupe v trgovini in vzpostavili telefon, kjer so pokramljali z osamljenimi. V
partnerstvu z MO Velenje in javno kuhinjo, pa so Udarniki tudi dostavljali tople obroke osebam iz ranljivih skupin.
Projekt so nadaljevali tudi v drugem valu epidemije covida-19.
Pri prostovoljni ekipi gre za medgeneracijsko sodelovanje, saj so člani stari od 20 do 60 let. Prostovoljci prihajajo
iz različnih družbeno-socialnih ozadij, vsestranski pa so tudi zato, ker imajo najrazličnejše poklice ter širok
spekter znanja in veščin – med njimi so umetnostni zgodovinarji, fotografi, inženirji strojništva, gospodinje,
socialne delavke, pedagoginje in drugi.
Posebno vzpodbudna vez na področju prostovoljstva v lokalni skupnosti je sodelovanje med MO Velenje in
skupino Udarnik MC Velenje.
MC Velenje izvaja MEDNARODNE PROJEKTE. Od leta 2008 je s strani Evropske komisije akreditirana
pošiljajoča in gostujoča organizacija. Že desetletje v Velenje prihajajo prostovoljci; prej preko programa
Evropske EVS – Evropske prostovoljne službe, zdaj preko programa ESE – Evropske solidarnostne enote. V
tem obdobju so z različnimi projektih programa Erasmus + gostili prostovoljce in prostovoljke iz najrazličnejših
držav. V programu Mladi v akciji so organizirali večje mednarodne mladinske izmenjave. Mladim prostovoljcem
preko delovanja, sodelovanja, programov in projektov, ki jih izvajajo, predstavijo velenjsko mladinsko sceno, jih
aktivno vključujejo v druge programske enote in programe partnerjev, jim predstavijo organizacije, druge javne
zavode in društva, s katerimi sodelujejo. Mladinski center Velenje je partner v najrazličnejših evropskih
projektih.
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Mladinski center Velenje upravlja s SEMINARSKIMI PROSTORI in MLADINSKIM HOTELOM. Leta 2009 je bil
objekt popolnoma obnovljen in šteje 58 ležišč v 2- do 6-posteljnih sobah. Gostom so poleg osnovne storitve, ki
zajema nočitev, prevleko za posteljnino, brisačo, omarico s ključkom, uporabo interneta in skupne kuhinje, na
voljo tudi avtomati s toplimi in hladnimi napitki ter pranje perila. Skupinam ponujajo tudi ugoden najem
seminarskih prostorov in predavalnic z vso pripadajočo tehniko. Po naročilu uredijo poleg zajtrkov tudi kosilo ali
večerjo v bližnji restavraciji. Del Mladinskega hotela Velenje je prilagojen tudi invalidom. Po vsem Mladinskem
hotelu je mogoče uporabljati brezžični internet.
ŠTUDENTSKI IN DIJAŠKI DOM ima kapacitete za 100 študentov, ki študirajo v Velenju. Bivajo lahko v
dvoposteljnih sobah s skupno kuhinjo in dvoposteljnih sobah apartmajskega tipa (2–4 osebe iz dveh sob si
delijo kuhinjo). Osnovni pogoji za prijavo so urejen status o šolanju, študijski program, v katerega je vključen
študent, se mora izvajati v Velenju, njihovo stalno prebivališče mora biti od Velenja oddaljeno najmanj 25
kilometrov, študent ne sme biti v delovnem razmerju ali samozaposlen.
Kunigunda – regionalni multimedijski center
KRMC se nahaja v kletnih prostorih Gaudeamusa med Gimnazijo in B stavbo Šolskega centra Velenje. Odprt
je 7.00–15.00 od ponedeljka do petka. V Kunigundi se ukvarjajo s produkcijo in postprodukcijo avdio in video
vsebin. Poleg tega pa še z izobraževanjem (delavnice, informiranje), izposojo opreme, izvedbo projekcij,
ozvočenj, prenosov dogodkov na veliko platno ali internet, fotografijo, razmnoževanjem in tiskanjem CD/DVDjev, fotokopiranjem, tiskanjem plakatov, letakov in vstopnic, grafičnim oblikovanjem in pomočjo pri izvedbi
prireditev.
Avdio studio je zvočno izolirana soba, namenjena predvsem snemanju in obdelavi zvočnih zapisov. Snemajo
tako govor kot vokalno in instrumentalno glasbo. Studio je velik 14 kvadratnih metrov. Studio uporabljajo tudi
za snemanje videa, saj se v njem lahko postavi tudi zeleno platno, sicer pa so stene studia preoblečene s črno
oblogo.
Osrednji prostor KRMC je velik 111 kvadratnih metrov in je multimedijsko popolnoma opremljen. Na stropnih
nosilcih je projektor, ki se lahko priklopi na računalnik ali video nosilec. Prostor je opremljen s surround 5.1
zvočnim sistemom, 4 velikimi mizami in 15 stoli. Obiskovalci lahko uporabljajo računalnik na javno dostopni
točki, ki je opremljen z odprtokodnimi programi in operacijskim sistemom Linux, ki porablja veliko manj energije
kot drugi operacijski sistemi. Prostor je mogoče poljubno organizirati glede na potrebe uporabnikov (v
predavalnico, učilnico, igralnico, prostor za športno vadbo, gledališke ali plesne vaje ipd.). Opremljen je tudi s
sprejemnim pultom, kjer je fotokopirnica z najnižjimi cenami v Velenju in še dodatnimi popusti za člane
mladinskih organizacij v Velenju.
Studio za oblikovanje in režijo zvoka je zvočno izoliran. V njem so računalnik za oblikovanje, tiskalniki (tiskalnik
velikega formata – ploter, robot za razmnoževanje CD/DVD, tiskalnik PVC kartic, 3D tiskalnik, ipd.) in miza za
obdelavo tiskovin. Prostor je velik 17 kvadratnih metrov.
Najnovejša pridobitev je video studio. Uredili so ga v nekdanji sistemski sobi. Studio je delno zvočno izoliran.
Opremljen je s surround 5.1 zvočnim sistemom, novim računalnikom za montažo in dvema 4K monitorjema.
Prostor je velik 8 kvadratnih metrov.
Sistemska soba je skladišče opreme KRMC. V njej so omare in police za shranjevanje najrazličnejših
potrebščin. Prostor je velik 12 kvadratnih metrov.
V prostorih Kunigunde se začasno izvaja projekt KONS – PLATFORMA ZA SODOBNO RAZISKOVALNO
UMETNOST. Namen projekta konS je vzpostavitev boljših pogojev za vzdrževanje in razvoj sodobne
raziskovalne umetnosti v Sloveniji. Dejavnosti v projektu konS se vsebinsko in strukturno dopolnjujejo z
ustanovitvijo nove razvojno-raziskovalne in oblikovalsko-inženirske inštitucije (future/solution lab), ki bo
omogočala produkcijo vrhunske sodobne raziskovalne umetnosti in prevajanje daljnovidnih umetniških idej in
invencij v gospodarstvo ter napredno naravnano družbeno okolje. Cilj projekta je vzpostavitev sistemske
povezave med snovalci idej, izumitelji in inženirji za ustvarjanje rešitev za vključujočo družbo ter vzpostavljanje
informacijsko-izobraževalnega sistema za različne družbene skupine, ki bodo opolnomočene za kritično rabo
novih tehnologij. Poslanstvo je ustvariti pogoje, v katerih bodo dejavnosti sodobne raziskovalne umetnosti imele
dobre in stabilne pogoje za delovanje v ekosistemu deležnikov iz izobraževanja, znanosti, podjetništva in
industrije, ki ga prepoznavajo in podpirajo državne in mednarodne politike.
Klub eMCe plac, Zavod mladine Šaleške doline
Mladinski kulturni klub eMCe plac je edinstven produkt tesnega sodelovanja MC Velenje in ŠŠK. Leta 2008 je
ŠŠK ustanovil Zavod mladine Šaleške doline z namenom izboljšanja kakovosti življenja mladih v Šaleški dolini
s ponudbo in soustvarjanjem mladinskih kulturnih vsebin. Klub eMCe plac je danes priljubljeno zbirališče mladih.
Mladi soustvarjajo tako zunanjo podobo kot programsko shemo, ki jo polnijo z vsebinami, ki jih zanimajo. Je
alternativni klub, kjer nastajajo vedno nove kulture in sveže ideje, je prostor, kjer sobivajo različne subkulture.
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Sestavljajo ga kavarna, galerija in večnamenski prostor za koncertne in gledališke dejavnosti, kjer se izvajajo
tudi razne delavnice, izobraževalne in socialne aktivnosti, športni turnirji in različni družabni ter klubski večeri.
Pester in raznolik program se izvaja redno in daje prostor tudi tistim subkulturam, ki so sicer velikokrat prezrte
ali nezaželene. Letno se pod okriljem kluba eMCe plac izvede več kot 40 koncertov, več kot 90 tematskih
klubskih večerov in 10 galerijskih razstav, v zadnjih letih se je močno razvil program eMCe plac ozavešča, ki
med drugim zajema okrogle mize na pomembne družbene in socialne teme. Klub eMCe plac od samega
začetka deluje po načelu mladi za mlade. Mladim zagotavlja kakovostno vsakodnevno preživljanje prostega
časa, uporabo prostorov za interesne dejavnosti, pester nabor alternativne mladinske kulture ter možnost
sodelovanja pri ustvarjanju programa, uresničevanja lastnih idej, neformalnega izobraževanja in razvijanja
kompetenc. Z vključevanjem v delo na različnih področjih (administrativna, tehnična, organizacijska,
promocijska …), pridobivajo neformalne izkušnje, s tem pa se izboljšuje kompetenčna opremljenost mladih.
Velik poudarek je na vključevanju mladih z manj priložnostmi, s tem pa se jim omogoča lažja vključitev v
družbeno dogajanje. V letih delovanja so se v teh procesih mladinskega dela izoblikovala mnoga alternativna
društva, ki delujejo v prostorih kluba eMCe plac.
Mladinski svet Velenje
MSV je od leta 2003 krovna lokalna mladinska organizacija, ki združuje lokalne mladinske organizacije. MSV je
bil ustanovljen z namenom povezovanja in koordiniranja dela organizacij različnih interesov, nazorskih ali
političnih usmeritev ter zastopanja njihovih skupnih interesov. Izvaja in koordinira projekte, katerih namen je
delovanje v korist mladih v MO Velenje, aktivna integracija mladih v družbo v MO Velenje, spodbujanje pozitivnih
vrednot, obveščanje javnosti z izdajo glasil in drugih publikacij MO Velenje, izobraževanje mladih. Usklajuje in
navzven predstavlja interese članic, spodbuja vzajemno razumevanje, izmenjavo izkušenj in pripravljenost na
sodelovanje. Deluje kot posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in mladinske organizacije, vpliva
na mladinsko politiko MO Velenje, spodbuja razvoj mladinskih organizacij in aktivno udeležbo mladih v javnem
življenju. Spodbuja članice k sodelovanju s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini.
Mladinske organizacije in organizacije za mlade
Medobčinska Zveza prijateljev mladine Velenje
MZPM Velenje je humanitarna, nevladna, prostovoljska organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti
življenja otrok, mladostnikov in družin, uveljavljanje njihovih interesov in zaščita njihovih pravic. Pod okriljem
zveze deluje 14 društev prijateljev mladine iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Tesno sodelujejo z
Zvezo prijateljev mladine Slovenije, tako pri izobraževalnih kot preventivnih in humanitarnih projektih. Program
dela MZPM Velenje v celoti uresničuje mednarodno Konvencijo o otrokovih pravicah. Programi MZPM Velenje
se delijo na pet področij. V programu prosti čas sodelujejo z vsemi vrtci in šolami iz Šaleške doline, s katerimi
izvajajo predšolsko in Kajuhovo bralno značko, Otroški parlament, natečaj Evropa v šoli, okoljevarstvene
programe in različne raziskovalne programe. Pripravljajo tradicionalno Malo Napotnikovo kiparsko kolonijo (leta
2020 47. zapored), na kateri mladi kiparji oblikujejo les in tako ohranjajo spomin na akademskega kiparja Ivana
Napotnika iz Zavodenj nad Šoštanjem. V vili Rožle, kjer je sedež zveze, so v edini otroški kiparski galeriji v
Sloveniji stalno na ogled stvaritve mladih. Izvajajo tudi številne preventivne programe, so svetovalci v nacionalni
mreži TOM telefona za mladostnike, pripravljajo predavanja Šole za starše, organizirajo zdravstvena letovanja
otrok ob morju in v hribih, vse počitniške tedne poskrbijo za varstvo mlajših šolarjev.
Decembra v okviru prireditev Veseli december poskrbijo za obdaritev predšolskih otrok in obiske Dedka Mraza
v šolah, vrtcih, krajevnih skupnostih. Veliko se posvečajo tudi humanitarnemu področju in na različne načine
pomagajo družinam z otroki iz socialno šibkejših okolij.
V letu 2020 se je zaradi korona krize število družin, ki potrebujejo njihovo pomoč, podvojilo, s pomočjo donacij
pa so lahko mnogim pomagali. Na različne načine celo leto skrbijo, da se imajo otroci lepo, da se družijo, igrajo
in so ustvarjalni.
Veliko dela in različnih akcij, ki lepšajo vsakdanjik otrok in družin iz Šaleške doline, v MZPM Velenje izvajajo s
pomočjo več kot 300 prostovoljcev. To so ljudje, ki imajo otroke radi, zato jim posvečajo svoj prosti čas, znanje
in izkušnje.
Vila Rožle v Sončnem parku razpolaga s približno 330 kvadratnimi metri skupne notranje površine, ki je
razdeljena v dve etaži z mansardo. Dozidana je bila tudi nadstrešnica, ki omogoča izvedbo aktivnosti na
prostem. Obnovljene prostore je v uporabo dobila MZPM Velenje.
Šaleški študentski klub
ŠŠK z namenom krepitve študentskega organiziranja deluje od leta 1957. Vodilo delovanja je že od začetka
želja po povezanosti študentov in dijakov v Šaleški dolini in tudi iz sosednjih mest. Danes ŠŠK z več kot 500
člani spada med večje klube v Sloveniji in je član Zveze Škis, v kateri so že leta dejavni tudi njegovi aktivisti.
Svojim članom, tako študentom kot dijakom, ŠŠK nudi možnost izobraževanja, zabave, rekreacije, priložnosti
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za kulturno in umetniško udejstvovanje in socialne projekte, s katerimi klub pomaga socialno ogroženim dijakom
in študentom ter njihovim družinam.
Poleg vsega tega pa ŠŠK ponuja tudi možnost pridobivanja delovnih izkušenj na področju organizacije
projektov, promocije, administracije, grafičnega oblikovanja in vodenja.
Z ohranjanjem nekaterih tradicionalnih in uvajanjem novih dogodkov vsaka generacija članov klubu pušča
pečat, a ostaja v koraku s časom. Dobra obiskanost dogodkov in močna podpora ne le drugih mladinskih
društev, temveč tudi lokalne skupnosti, potrjujeta kakovost delovanja kluba.
Med odmevnejše dogodke zagotovo sodijo tradicionalni festival Dnevi mladih in kulture, ki je eden največjih in
najstarejših mladinskih festivalov v Sloveniji, iniciativa PLAYS, ki nudi alternativno druženje ob družabnih igrah
in udeleževanje na kvizih splošne razgledanosti, taborjenje v Ribnem, Oktoberfestič ter Mamo čez zabave in
izobraževanja, v zadnjih letih pa organizirajo tudi festival ob jezeru – Lake fest.
V sklopu Šaleškega študentskega kluba deluje tudi Dijaška sekcija, katere aktivisti dejavnost kluba približajo še
srednješolcem in jim ponujajo možnost priprave lastnega programa v času šolskih počitnic.
Društvo producentov elektronske glasbe Cogo
Društvo Cogo so leta 2008 ustanovili Josip Križnič, Antonio Križnič in Matija Vovk, trije somišljeniki, ki gojijo
veliko ljubezen in spoštovanje do kulture elektronske glasbe in vsega povezanega z njo. Skozi več kot desetletje
dolgo delovanje je društvo Cogo poleg glasbenih dogodkov organiziralo in izvedlo več kulturnih in izobraževalnih
dogodkov, na katerih so se predstavili domači in mednarodni umetniki. V letu 2016 so s podporo MOV in
Veleposlaništva ZDA v Sloveniji na Velenjskem gradu izvedli enega najodmevnejših elektronskih dogodkov v
Šaleški dolini (Electronic Fortress) in gostilo priznanega ameriškega producenta in DJ-a Ryana Elliotta. Od
samih začetkov društvo Cogo sodeluje z večino velenjskih mladinskih organizacij, kot so MC Velenje, ŠŠK,
Zavod eMCe plac in MSV. Kot soorganizatorji so sodelovali na Festivalu mladih kultur Kunigunda in na festivalu
Dnevi mladih in kulture. Januarja 2020 so v društvu Cogo razširili spekter delovanja tudi na založništvo in izdali
vinilno ploščo, na kateri se je predstavil lokalni producent Tonske. Plošča je bila zelo dobro sprejeta s strani
največjih imen v svetu nekomercialne umetniške elektronske glasbe. Glavni namen društva še vedno ostaja
razbijanje stereotipov in negativnih konotacij povezanih z elektronsko glasbo, pa naj bo to skozi zabavo ali
resno, konstruktivno debato. Pod pomembnejše projekte štejejo glasbeno založbo Cogo Records, klubske
dogodke z elektronsko glasbo – RGB Series, prvo slovensko projekcijo dokumentarnega filma Raving Iran, ki
so ga predvajali v Velenju, Mariboru, Ljubljani in Kranju, glasbene delavnice za DJ-e in producente, serijo
pogovorov in izobraževanj na temo elektronske glasbe in glasbenega posla – Insights in celovečerni rave na
prostem Electronic Fortress.
Društvo Universe
Društvo Universe se ukvarja z razvojem kulture in organizacijo dogodkov psihedelične narave. Primarno
udejstvovanje društva temelji na avdio-vizualnih dogodkih, na katerih gostijo tako domače kot tuje glasbenike
in umetnike svetovnega merila. Poleg organskih zvokov in tribalističnih ritmov dajejo njihovim dogodkom
poseben čar dekoracije, ki jih sestavljajo različne konstrukcije v povezavi z UV barvami in mapping projekcijami.
Enkrat letno organizirajo tudi delavnice produkcije psihadelične trance glasbe, na katerih mladim glasbenikom
omogočajo predavanja in sodelovanje z že uveljavljenimi producenti.
Vidnejši projekt društva je Mešalnica24, katere namen je razvoj DJ kulture. Večina dogodkov Mešalnice24
deluje po načelu open-decks (odprtega gramofona) – DJ-i si s prijavo na dogodek zagotovijo svoj čas za nastop,
drugi dogodki pa so lahko žanrsko ali izvajalsko tematski oz. v naprej zastavljeni. Projekt so nadgradili s
pridobitvijo prostorov, kjer se na tedenski bazi mladi DJ-i družijo in vadijo, izmenjujejo ideje in se tako učijo.
Društvo za razvoj in promocijo subkulture Železni aktivizem
Železni aktivizem je društvo, ki se ukvarja z organizacijo koncertov tako lokalnih kot tudi svetovno znanih metal
zasedb, organizirajo pa tudi prevoze na koncerte po Sloveniji. S svojim delovanjem skrbijo za promocijo metal
subkulture. V Letnem kinu ob Škalskem jezeru prirejajo zdaj že tradicionalni festival Vratolom, ki se je uveljavil
tako v Sloveniji kot v tujini.
Društvo Jupiter
Društvo se ukvarja z organizacijo koncertov ter prireditev, turnej in glasbenih delavnic. Najbolj prepoznaven
projekt je festival Sound Arson, sooblikujejo pa tudi programe festivalov Festival mladih kultur Kunigunda in
Dnevi mladih in kulture, letni program Kluba eMCe plac ter drugih projektov. Delujejo tudi kot pravna oseba in
zastopništvo za različne glasbene skupine.
Kulturno društvo nasedlega kita
Enodnevni Festival nasedlega kita je glasbeni festival, največji festival na svetu, posvečen nasedlim
kitom. Organizira ga istoimensko Društvo nasedlega kita. Že od leta 2011 poteka v Letnem kinu ob Škalskem
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jezeru, kjer ob glasbeni spremljavi lokalnih DJ-jev in drugih domačih nastopajočih poteka delavnica izdelovanja
nasedlih kitov. Likovne instalacije so v celoti sestavljene iz smeti in razstavljene na prizorišču. Ena od idej
festivala je ozaveščanje ljudi o tem, da smeti tudi po tem, ko jih smetarji odpeljejo iz naše neposredne bližine,
obstajajo še mnogo let. Namenjen je vsem generacijam, ki se družijo v sproščenem vzdušju ob hrani, pijači in
ustvarjalnih delavnicah.
Kulturno-umetniško društvo Koncentrat
KUD Koncentrat združuje študente in mlade diplomirance s področja različnih kreativnih praks – industrijskega
oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture, slikarstva, kiparstva, plesa, glasbe in podobno. Skupaj izvajajo
večje umetniške projekte, kot so priprava na sprejemne izpite umetniških fakultet, Kulturna pečica, Spacebound,
Reciklarna, ParkArt. Članice so tudi dolgoletne snovalke in soizvajalke scenografije na Pikinem festivalu.
Društvo urbanih športov Duša Velenje
Društvo DUŠA se ukvarja s promocijo urbanih športov, ki jih poskuša približati širši skupini otrok, mladostnikov
in odraslih. S tečaji, druženji in tekmovanji uspešno motivirajo posameznike, da nadgrajujejo svoja znanja in
ohranjajo to subkulturo.
DUŠA je tudi ustanovna članica Slovenske rolkarske zveze, ki bo pomagala športnikom do uvrstitve na
Olimpijskih igrah v Tokiu, saj bo skejtanje prvič v zgodovini OI uradna disciplina. V zvezi želijo izobraževati
kader, ki bo pridobil naziv vaditelj z licenco.
Njihov najodmevnejši dogodek je Titov skate session, ki tradicionalno poteka na Titovem trgu, in sicer zadnji
teden v avgustu med Festivalom mladih kultur Kunigunda in ob podpori MOV, ko se središče mesta spremeni
v ogromen urbani park. Na prireditvi potekajo tekmovanja za točke državnega pokala, izvajajo delavnice
skejtanja in promovirajo urbane športe. V Velenju redno izvajajo tudi začetniške in nadaljevalne delavnice za
mlade Pejt na skejt.
Šaleško folklorno društvo Koleda Velenje
Šaleško folklorno društvo Koleda iz Velenja že 50 let predstavlja slovensko ljudsko izročilo doma in po svetu. V
tujini so gostovali več kot stokrat, prepotovali Evropo, bili v ZDA, na Tajvanu in Kitajskem, v Rusiji in drugod.
Uveljavili so se kot kakovostna in uspešna skupina in se predstavili na vseh večjih evropskih folklornih festivalih.
So dobitniki občinskih, republiških in mednarodnih nagrad. S folkloro se ukvarjajo ljubiteljsko. Predstavljajo
ljudske plese, pesmi in običaje, skrbijo za izvirne narodne noše/kostume in seveda tudi glasbila. Šaleško
folklorno društvo Koleda sestavljajo člani, ki so polni elana in velikih načrtov za sedanjost in prihodnost, saj se
zavedajo, da so pomemben temelj ohranjanja narodne dediščine, kar je velika in pomembna naloga.
Mladinski odbor Turistične zveze Velenje
MO TZV je bil ustanovljen leta 2014 z željo po pomlajevanju turističnih društev. Je samostojni organ znotraj
TZV, član MSV in aktivno sodeluje v Mladinskem odboru Turistične zveze Slovenije. Poglavitni namen je, da
preko MO TZV in njegovih za mlade bolj privlačnih turističnih produktov mlade navdušijo za delo v turizmu in jih
nato postopoma vpletejo v društvene dejavnosti. Med mladim zanimive turistične produkte so uvrstili Jogo na
SUP-ih, Turistično vodenje za Noč čarovnic, Gozdno učno pot – Želodkovo pot in druge. MO TZV je krovni
podpornik vseh mladinskih sekcij v turističnih društvih in jim s financiranjem in strokovno pomočjo pomaga do
boljših rezultatov (izvedba strokovnih ekskurzij za mlade, ki so aktivni v mladinskih sekcijah društev za oglede
dobrih praks, iskanje novih navdihov in simbolno nagrajevanje za požrtvovalno delo).
Ustanovili so mladinsko sekcijo v TD Vinska Gora (nadaljevanje podmladka) z aktivnostmi na Učni poti škrata
Bisera. Mladi v Društvu Revivas Škale so samostojni izvajalci različnih aktivnostih in projektov, kot sta Babi
t'tmu praj in Noč pravljic. TD Velenje aktivno vključuje mlade v aktivnosti društva. Podmladek ima tudi TD Šalek.
Društvo podeželske mladine Vinska Gora
Društvo podeželske mladine Vinska Gora je prostovoljna, nepolitična organizacija mladih s podeželja, ki živijo
na območju Šaleške doline. Namen delovanja društva je oživljanje starih kmečkih običajev in druženja na vasi,
povezovanje mladih na podeželju in tistih, ki čutijo pripadnost in povezanost, ohranjanje in oživljanje
tradicionalnih vrednot, ki temeljijo na spoštovanju družine, doma in narave, ohranjanje kulturne, materialne in
duhovne dediščine kmečkega stanu, širjenje znanja o nujnosti skladnega razvoja podeželja z okolju prijazno
kmetijsko dejavnostjo in pridelavo zdrave hrane ter sodelovanje pri prenosu znanja na podeželje.
Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje
Rod Jezerski zmaj (RJZ) je leta 2019 praznoval 50-letnico ustanovitve in danes šteje skoraj 500 aktivnih članov.
Vodniki prostovoljci omogočajo svojim članom mnogo različnih aktivnosti, preko katerih jih vzgajajo za življenje.
Taborjenja, zimovanja, bivakiranja, izleti, čistilne akcije ter tekmovanja so taborniški dogodki polni nepozabnih
doživetij. RJZ je organizator lokalnih taborniških akcij ŠTPM, Škalska liga ka’ te briga in Iskanje zmajčka ter
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športnih prireditev Velenjska mestna avantura in Adventure race Slovenia. Člani rodu pa so aktivni tudi širše:
pomagajo pri organizaciji nacionalnih taborniških akcij in delujejo kot člani različnih timov in organov v Zvezi
tabornikov Slovenije.
Pri tabornikih so mladi tekom celotnega obdobja odraščanja vključeni v neformalni vzgojno-izobraževalni
proces. Pomagajo jim oblikovati lastni sistem vrednot, ki temelji na taborniških načelih. Krepijo pozitivni odnos
posameznika do sebe in do drugih, do narave in okolja. Taborniki vzgajajo angažirane, avtonomne, odgovorne
in solidarne posameznike, ki bodo aktivni in produktivni člani družbe. Tako taborniki ustvarjajo boljši svet.
Društvo tabornikov Rod Lilijski grič Pesje
Društvo tabornikov Rod Lilijski grič Pesje, ustanovljeno 13. decembra 1996, deluje pod okriljem Zveze
tabornikov Slovenije. Člani so pripadniki različnih generacij mladih, predanih prostovoljnemu delu. V povprečju
vse taborniške družine z vodi in načelniki štejejo okrog 60 tabornikov letno.
Taborniške dejavnosti izvajajo v prostorih podružnične osnovne šole Pesje, ki ima tudi telovadnico, zato se
lahko družijo tudi v slabem vremenu, ko ne morejo uporabljati tabornega prostora na Lilijskem griču. Vsako leto
taborijo v Ribnem, zimujejo v različnih krajih po Sloveniji, izvajajo rodove akcije in se povezujejo z drugimi
rodovi, temeljna aktivnost pa so vodovi sestanki, ko taborniki pridobivajo in krepijo taborniško znanje in veščine.
Tabornike druži skupni cilj: v sodobnem načinu življenja najti čas za aktivno druženje z otroki in mladostniki, jim
predati taborniško znanje, s tem pa povečati njihovo samostojnost in iznajdljivost ter jih pripraviti na življenje v
skladu z naravo.
Steg Velenje 1 – Jezerski graščaki
Velenjski skavti so del slovenske prostovoljne organizacije ZSKSS (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in
skavtov), ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem mladih. Osnovni namen skavtske vzgoje je prispevati k
razvoju otroka, da bo postal trdna osebnost in odgovoren državljan. V Velenju so Steg Velenje 1 ustanovili leta
2005. Od takrat število skavtov narašča in jih je okrog 80.
Družijo se na tedenskih srečanjih. Otroci in mladostniki se delijo na več starostnih skupin. To so volčiči in
volkuljice (8–11 let), četa (11–15 let) in popotniki (15–19 let). Na srečanjih se otroci in mladostniki učijo skavtskih
veščin, spoštovanja narave, ob enem pa se med njimi tkejo prijateljske vezi. Vsako od teh skupin vodijo za to
predhodno usposobljeni voditelji, ki to nalogo opravljajo prostovoljno. Na leto tako vsak voditelj opravi več kot
500 prostovoljnih ur.
Tekom leta imajo udeleženci več večdnevnih izhodov, kot so zimovanje, jesenovanje, spomladovanje in
bivakiranje. Vrhunec skavtskega leta pa je vsekakor poletni tabor. Organizirali so že več večjih taborov,
namenjenih predvsem najstarejši skupini, pomagali so pri organizaciji vseslovenskega tabora Jamboree.
Program je izhajal iz temeljnih vrednot skavtstva, katolištva in slovenstva. Tabora se je udeležilo 1500 skavtinj
in skavtov tako iz Slovenije kot tudi iz zamejstva. Leta 2011 so organizirali mednarodni tabor Pustiti svet za
spoznanje boljši (el Mundo mejor) ob reki Nadiži.
Tabora se je udeležilo več kot 100 skavtov iz Velenja in Španije. Leta 2015 so soorganizirali ter se tudi udeležili
mednarodnega tabora Captain scout v Španiji, kjer so se skupaj z več kot 150 mladimi ukvarjali s problemi, kot
so ekologija, zaposlitev in osebna vera.
Leta 2016 so sodelovali pri projektu Za zdravje mladih, ki ga organizirajo združenje slovenskih katoliških skavtinj
in skavtov, Brez izgovora Slovenija, Društvo tabornikov Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Nacionalni inštitut
za javno zdravje in RTV Slovenija. V sklopu projekta so dosegli naziv Promotor zdravja. Oblikovali so dva
programa, namenjena vsem mladim, ne le skavtom. S prvim so ozaveščali mlade in jih prek socialnih omrežji z
različnimi nalogami spodbujali k bolj zdravemu načinu življenja. Zaključili so ga z enotedenskim izletom po
Posočju. Pri drugem so se ukvarjali z analizo zdravega načina življenja med mladimi in oblikovanjem mobilne
aplikacije Dober, dober … Tek! Aplikacija omogoča izračunavanje količine hrane potrebne pri organizaciji
dogodkov za večje število ljudi, v njej pa so tudi raznovrstni jedilniki. Program je bil izbran za najboljšega s strani
ZSKSS.
Leta 2016 so sodelovali pri projektu Manj sveč za manj grobov, pri katerem so ozaveščali občane okolju
škodljivem prekomernem prižiganju sveč. Leta 2017 so se skupaj z nemškimi skavti iz Ulma in španskimi skavti
iz Valladolida udeležili mednarodnega tabora v Nemčiji.
So tudi organizatorji vsakoletnega projekta Luč miru iz Betlehema. Pri projektu sodelujejo s taborniki iz rodu
Jezerski zmaj in rodu Pusti grad. Z zbranimi sredstvi pomagajo pomoči potrebnim, najpogosteje družinam, ki
so se znašle v socialni stiski.
Vsako leto organizirajo čistilno akcijo ob dnevu Zemlje in skrbijo za lepšo in čistejšo okolico. Leta 2016 so
sodelovali pri čiščenju Letnega kina ob Škalskem jezeru, člani pa se redno vsako leto udeležujejo lokalnih
čistilnih akcij v sklopu akcije Očistimo Slovenijo.
Večkrat letno obiščejo tudi stanovalce v Domu za varstvo odraslih v Velenju in Zimzelenu v Topolšici. Z njimi
delijo košček svojega časa in tako prispevajo k lajšanju njihovih tegob in osamljenosti.
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Mladi forum Socialnih demokratov
Mladi forum Socialnih demokratov je sodobna socialna demokracija mladih, ki verjamejo, da se z delom vse
ustvarja, da iz svobode vse izhaja in da se naj s solidarnostjo v skupnosti tudi vse ureja.
Njihova temeljna vrednota je delo, ki pa svoje mesto v svetu najde ob vrednotah svobode sleherne posameznice
in posameznika, solidarnosti kot temelja družbene integracije, enakopravnosti vseh ljudi, še posebej
enakopravnosti med spoloma, strpnosti do drugačnosti, internacionalizma in pravice do varnosti v vseh njenih
oblikah.
Vrednote in ideje Mladi forum uresničuje z uveljavljanjem svojih politik in delovanjem na lokalnih, regionalnih,
nacionalnih in mednarodnih ravneh. So slovensko socialistično gibanje mladih in uveljavljen člen v družini
evropske in svetovne socialistične mladine ter ponosni ustanovni in podporni člani Mladinskega sveta Slovenije.
Mladi forum kot organizacija združuje mlade preko vrste aktivnosti, ki jih izvaja in kreira skupaj, da bi ustvarili
boljše življenje za vse ljudi v skupnosti. Sistem izobraževanja znotraj Mladega foruma daje znanje in
kompetence s področja organizacije in vodenja projektov, mednarodnega sodelovanja, retorike, pridobivanja
evropskih sredstev in mnoga druga neformalna znanja, ki pridejo prav vsem posameznicam in posameznikom
v vseh življenjskih situacijah. Mladi forum za svoje članice in člane prireja izobraževalne seminarje na lokalni,
regijski in državni ravni, kar najširšemu krogu pa omogoča tudi udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih v
tujini.
Mladi forum je polnopravni član Mednarodne zveze socialistične mladine (IUSY) in Evropske socialistične
mladine (ECOSY), v katerih spada med najaktivnejše organizacije članice.
Aktiv SKEI Mladi Velenje
Aktiv Mladih pod okriljem SKEI je trenutno neaktiven. Glavni namen podmladka sindikata je mlade že v času
šolanja seznaniti s sindikalnim organiziranjem ter pomenom sindikata in sindikalnega dela. SKEI Mladi je bil
prvi sindikalni podmladek v Sloveniji. Med glavnimi pobudniki za ustanovitev SKEI Mladih je bil ravno velenjski
aktiv.
Rotary klub
Namen Interakt kluba (IAC) je druženje in seznanjanjem mladih s skupinskim in projektnim delom. Tako dobivajo
vpogled v to, kako se rodijo in izvedejo ideje, na ta način pa pridobijo organizacijske sposobnosti. Pri svojem
delovanju se redno seznanjajo s socialnimi projekti in dobrodelnostjo.
Najbolj prepoznaven projekt je Igra talentov, ko nadarjeni otroci iz osnovnih šol predstavijo različne veščine v
Domu kulture Velenje. Poleg predstavitve talentov pa ima prireditev tudi dobrodelno noto, saj polovico zbranega
denarja donirajo osnovni šoli, ki dogodek soorganizira, drugi del pa donirajo MZPM Velenje za Poletni tabor za
otroke iz socialno ogroženih družin v Mozirju.
V Rotaract klub Velenje (RAC) je trenutno deset članov in dva kandidata. V lokalno skupnost se vključujejo
preko družbenih omrežij, podeljujejo Rotakeš štipendije, vsako leto postavijo božično stojnico in izvajajo razne
druge projekte.
Ostale organizacije za mlade v MO Velenje
Osnovne šole v MO Velenje
V Mestni občini Velenje deluje šest osnovnih šol: OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje,
OŠ Gorica Velenje, OŠ Šalek Velenje, OŠ Gustava Šiliha Velenje in OŠ Livada Velenje. Poleg matičnih šol v
MOV delujejo še podružnične osnovne šole, in sicer: POŠ Vinska Gora, POŠ Cirkovce, POŠ Pesje, POŠ Šentilj,
POŠ Plešivec in POŠ Cirkovce. MOV tako zagotavlja možnost izobraževanja vsem otrokom čim bližje njihovega
doma.
Šolski center Velenje
Šolski center Velenje je javni zavod in izobraževalno središče Šaleške doline in Savinjsko-šaleške regije s širšim
zaledjem in eden največjih izobraževalnih centrov v Sloveniji. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 26
srednješolskih in 5 višješolskih izobraževalnih programih.
Dnevno vstopa skozi vrata šolskih zgradb preko 2500 dijakov, študentov in odraslih ter 300 učiteljev,
predavateljev in zunanjih sodelavcev, ki so predvsem strokovnjaki z izkušnjami v gospodarstvu.
Imajo odlično opremljene učilnice in predavalnice, obogatene tudi z lastnim razvojem, moderno učno tehnologijo
in računalniško podprt informacijski sistem.
Kot nosilci projektov in projektni partnerji sodelujejo v različnih domačih in mednarodnih projektih.
Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) predstavlja trden most med gospodarstvom, šolstvom in razvojem.
Tu se srečujejo zahteve lokalnega in širšega okolja, gospodarstva in obrti s potrebami po vseživljenjskem učenju
in pridobivanju čimbolj uporabnih znanj.
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Visoka šola za varstvo okolja
Poslanstvo Visoke šole za varstvo okolja je v zagotavljanju izobraženega in usposobljenega
visokokakovostnega kadra, ki bo sposoben in se bo znal spopadati z izzivi na področju varovanja okolja in novih
ekotehnologij.
Vizija šole je postati kakovostna visokošolska ustanova s področja varstva okolja v regiji, v širšem slovenskem
prostoru in na področju jugovzhodne Evrope. Šola sledi visokim izobraževalnim in raziskovalnim standardom
pri posredovanju strokovnih znanj s področja varstva okolja in okoljskih tehnologij. Na ta način želi prispevati k
trajnostnemu upravljanju okolja in njegovih naravnih virov.
Fakulteta za energetiko
Fakulteta za energetiko je članica Univerze v Mariboru, ki svoje študijske programe izvaja v Krškem in Velenju.
Študij na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru se izvaja v lokalnih okoljih dveh največjih energetskih
bazenov v Sloveniji.
Študenti na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru se lahko odločijo za študij energetike na prvi stopnji,
kjer lahko izbirajo med visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim programom, v nadaljevanju pa
lahko študij nadaljujejo tudi na magistrskem študijskem programu druge stopnje ter doktorskem študijskem
programu tretje stopnje.
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi
laboratoriji ustvarja odlične pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša
prihodnost na področju energetike. Študenti so aktivno vključeni v projektno delo, kjer lahko v praksi uporabijo
pridobljeno teoretično znanje in pridobivajo potrebne izkušnje pred vstopom na trg dela.
Glasbena šola Fran Korun Koželjski
Velenjska glasbena šola je leta 1966 dobila ime po domačem skladatelju in organizatorju glasbenega življenja
Franu Korunu Koželjskem. Najznačilnejši pečat je šoli dal mag. Ivan Marin, ki jo je vodil skoraj 40 let. Z veliko
energije, iznajdljivosti in zanosa mu je skupaj s sodelavci uspelo prvotno osnovno stopnjo poučevanja nadgraditi
s srednjo. Šola je z leti postala odmevno glasbeno središče, v katerem imajo ob najbolj markantnih umetnikih
možnost nastopanja tudi najmlajši.
Danes na šoli poučujejo vse instrumente, petje in ples, učenci sodelujejo v različnih komornih skupinah, zborih
(otroški ter mladinski) in orkestrih (godalni, pihalni, harmonikarski, kitarski, godalni ter simfonični). Letno šolo
obiskuje več kot 900 učencev in dijakov. Šola ima tudi oddelka v Šoštanju in Šmartnem ob Paki. Leta 1993 je
šola dobila državno koncesijo za izvajanje srednješolskega glasbenega programa, ki se je v letu 1997
preoblikoval v Umetniško gimnazijo – smer glasba, dijaki pa se lahko izobražujejo tudi vzporedno. Poleg tega
na šoli redno potekajo mednarodni mojstrski tečaji. Najdaljšo tradicijo ima Mednarodna poletna violinska šola
Igorja Ozima, sledijo ji mednarodna šola za orgle s številnimi gostujočimi profesorji, mednarodni klavirski
seminar pod vodstvom Lászla Baranyaya in številni mojstrski tečaji za druge instrumente.
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Ljudska univerza Velenje je bila ustanovljena leta 1959 in je stara natanko toliko kot mesto Velenje. Svoje
izobraževalno poslanstvo opravljajo že od vsega začetka. Danes je poslanstvo Andragoškega zavoda Ljudska
univerza Velenje ponuditi občanom zanimive in kakovostne izobraževalne programe ter graditi odnose z
udeleženci s spremljanjem njihove uspešnosti, motiviranjem in svetovanjem. S hitrim odzivanjem na
spremembe v okolju ponujajo programe, ki so zanimivi za kar najširši krog udeležencev.
V inovativnem učnem okolju Ljudske univerze Velenje nudijo vsem generacijam in različnim ciljnim skupinam
sodobno in kakovostno znanje za osebni in karierni razvoj. Skupaj gradijo spoštljive in ustvarjalne odnose,
motivirajo, svetujejo in spodbujajo uspešnost.
Pod okriljem Ljudske univerze Velenje se izvaja tudi Projektno učenje mlajših odraslih PUM-O – program
neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti.
Namenjen je približevanja in vstopu na trg dela ter dejavnemu sodelovanju v družbi, ki temelji na pridobivanju
ključnih kompetenc, predvsem na učenju učenja ter samoiniciativnosti in podjetnosti.
Vzorčno mesto – Pattern city
Ekosistem Vzorčnega mesta, ki deluje pod okriljem Ljudske univerze Velenje, dviguje prag samoučenja ter
aktivira razvojno, raziskovalno in inovativno dejavnost. Vzorčno mesto je promocija znanosti, znanja in
razumevanja na osnovi učnega načrta, sodobnih tehnologij, mednarodnega sodelovanja, medkulturnega
dialoga, medpredmetnega povezovanja, ki učinkovito posega v segmente kulture, umetnosti, razvoja
raziskovalnih vrednot, sodobnih tehnologij, počitniške dejavnosti, gospodarstva ter inovativnega in socialnega
podjetništva.
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Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU)
Poslanstvo ustanove je je vzgoja, izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjo v duševnem razvoju vseh
kategorij. V centru izobražujejo otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki obiskujejo prilagojen izobraževalni
program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (osnovna šola s prilagojenim programom). V
prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom je poudarek na izobraževanju,
pridobivanju ter utrjevanju znanj in spretnosti, ki jih lahko učenci uporabijo v nižjem poklicnem izobraževanju.
Prav tako izobražujejo učence z zmerno težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki obiskujejo posebni
program vzgoje in izobraževanja (PPVI). V posebnem programu je poudarek na usposabljanju za življenje.
Sočasno z vsemi programi poteka tudi vzgoja za življenje, ki posega na področje medosebnih odnosov. Ta
znanja in spretnosti so ena temeljnih za zdravo sobivanje v skupnosti. Vključujejo otroke, starejše od 5 let in 8
mesecev. Učenci so lahko v PPVI v vključeni do 18. leta, potem se vključijo v varstveno delovni center.
Vse več specialnih pedagoginj se vključuje v mobilno specialno-pedagoško obravnavo otrok v osnovnih šolah
občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Mozirje, Nazarje, Šempeter v Savinjski dolini, Prebold,
Dobrna, Gorica pri Slivnici in Vojnik.
Varstveno delovni center SAŠA
Varstveno delovni center SAŠA (VDC SAŠA) v Velenju je regijski javni socialno varstveni zavod, ki izvaja
storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, v letu 2020 pa se tej storitvi pridružuje tudi
institucionalno varstvo. Pokriva območje treh upravnih enot – Velenja, Žalca in Mozirja, ki skupaj pokrivajo
petnajst občin. Ustanovitelj je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Uporabniki VDC
SAŠA so odrasle osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji zajema kompleksne aktivnosti, ki jih izvajajo multidisciplinarno, strokovno in z individualnim
pristopom.
Zdravstveni dom Velenje
Zdravstveni dom Velenje skupaj s zdravstvenima postajama v Šoštanju in Šmartnem ob Paki zagotavlja
osnovno zdravstveno varstvo na področju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. V okviru javnega zavoda
organizirajo zdravstvene storitve in skrbijo za zdravje bolnikov in uporabnikov.
Center za krepitev zdravja (CKZ) je samostojna enota v zdravstvenem domu, kjer so zaposleni zdravstveni
delavci in sodelavci za izvajanje preventivnih obravnav (diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi,
dietetiki in kineziologi). Poleg vsebin preventivnih programov izvajajo tudi dejavnosti za krepitev zdravja in
zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. Pri tem v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje
neenakosti v zdravju sodelujejo in se povezujejo z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga, z društvi
bolnikov (npr. koronarni klub in društvi diabetikov), z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi ustanovami in
ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.
CKZ v vrtcih, šolah, delovnih organizacijah, lokalni skupnosti in zdravstvenem domu izvaja naslednje programe
in dejavnosti: program Priprava na porod in starševstvo, program Vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike v
vrtcih in šolah, dejavnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih staršev,
promocijo zdravja za mlade v lokalnih skupnostih (npr. PUM-O), zobozdravstveno vzgojo za otroke in
mladostnike, Program za krepitev zdravja za odrasle, dejavnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti
v zdravju v lokalnih skupnostih.
Ohranjanje in krepitev zdravja razumejo in obravnavajo kot temeljno sestavino vsakodnevnega življenja za vse
prebivalce. Zato izvajajo skupinske delavnice in individualna srečanja. V okviru programa Vzgoja za zdravje
otrok in mladostnikov izvajajo predavanja namenjena otrokom in njihovim staršem. Vsebine se nanašajo na
zdravo prehrano in gibanje, nevarnosti in pasti dovoljenih drog, vzgojo za varno in spolno življenje,
posameznikov odnos do življenja, vzgojo za prometno varnost, pravilno ukrepanje v nujnih okoliščinah.
Sodelujejo tudi z mladostniki ali mladimi odraslimi, ki niso končali rednega šolanja in so vključeni v Projektno
učenje za mlade odrasle. Odraslim od 19. leta starosti dalje pa je v Centru za krepitev zdravja na voljo Program
za krepitev zdravja. Namenjen je kroničnim pacientom in odraslim s prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj
kroničnih bolezni: nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, stres, zvišan krvi tlak, zvišane
maščobe v krvi, zvišan sladkor v krvi, podpora pri spoprijemanju z depresijo, podpora pri spoprijemanju s
tesnobo, podpora pri spoprijemanju s stresom.
Center za socialno delo
Center za socialno delo Savinjsko-šaleška, enota Velenje, izvaja socialnovarstveno storitev pomoč družini za
dom, katere nadgradnja je dnevni center.
Namenjen je osnovnošolskim otrokom iz občine Velenje, ki zaradi nastale življenjske situacije, vedenjskih,
čustvenih, učnih težav in stisk potrebujejo podporo in pomoč.
Cilji programa so zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic, graditev
pozitivne samopodobe, pridobivanje občutka sprejetosti in varnosti, izboljšanje šolskega uspeha, aktivno
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reševanje težav v domačem okolju in vključevanje celotne družine v program, zadovoljevanje potreb po
druženju, izboljšanje komunikacijskih spretnosti, učenje sprejemanja drugačnosti, širjenje socialne mreže
otroka, pridobivanje delovnih navad in sprejemanje odgovornosti.
Ob pomoči javnih delavcev in prostovoljcev v dnevnem centru potekajo delavnice (športne, sprostitvene,
ustvarjalne, kuharske), izleti in dejavnosti. Namen vseh aktivnosti je tudi opremljanje otrok za kvalitetnejše
življenje v smislu razvijanja delovnih navad, prevzemanja odgovornosti in treninga socialnih veščin.
Društvo Hiša – društvo za pomoč in samopomoč socialno izključenih skupin
Društvo Hiša je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju
namestitvene podpore in pomoči pri ohranjanju dostojnega življenja ranljivih skupin prebivalstva.
Društvo združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z
brezdomstvom ali z ostalimi oblikami socialne izključenosti v lokalni skupnosti oziroma širše.
Glavni cilji društva so približevanje brezdomske kulture in tematik širši javnosti skozi različne oblike dialoga,
usposabljanje strokovnjakov in strokovnjakinj ter spremljanje prostovoljcev in prostovoljk na področju dela z
ranljivimi skupinami, destigmatizacija in dekriminalizacija brezdomstva v lokalni skupnosti ali širše, vključevanje
brezdomnih v družbo ter omogočanje njihove družbene, ekonomske, kulturne emancipacije, spodbujanje oblik
samopomoči in samoaktivacije brezdomnih ter drugih ranljivih skupin.
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
V Velenju ŠENT izvaja program Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog, v katerega se lahko vključijo
tudi mladi.
V dnevnem centru posamezniku ponudijo možnosti za izboljšanje vsakodnevno potrebnih socialnih spretnosti.
S ponudbo informacij in svetovanj odpirajo nove poti reševanja težav.
Spodbujajo samoaktivnost, prevzem lastne odgovornosti in samopomoč. Širšo javnost informirajo o duševnih
boleznih in o novostih v spoprijemanju z njihovimi posledicami. S pravočasnim informiranjem skušajo te
posledice zmanjšati.
Dejavnosti v posameznem dnevnem centru so oblikovane s pomočjo strokovnih delavcev glede na potrebe
uporabnikov posameznega dnevnega centra. Izvajajo jih kot metode skupinskega dela (delavnice) in dela s
skupnostjo. V dnevnih centrih potekajo delavnice psihosocialne rehabilitacije (trening socialnih veščin,
interakcijske in komunikacijske vaje idr.), skupine za samopomoč svojcev in uporabnikov, izobraževalne
delavnice (tuji jeziki, računalništvo ipd.), ustvarjalne delavnice (glasbena, slikarska idr.), prostočasne aktivnosti
(družabne in športne igre ipd.), izleti, tabori, letovanja, pohodi, predavanja in okrogle mize, obiski razstav,
prireditev in predstav ter še mnogo drugega.
Poleg tega strokovni delavci uporabnikom nudijo tudi individualno obravnavo, ki vključuje svetovanje,
individualno načrtovanje, razbremenilne in informativne razgovore. Udeležba v programu je brezplačna.
INTEGRA, Inštitut za razvoj človekovih potencialov
Inštitut Integra je eden od petnajstih partnerjev in izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki v sodelovanju z
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvaja projekt Prehod mladih s posebnimi
potrebami na trg dela.
Prehod mladih je nacionalni projekt, ki se izvaja z namenom vplivanja na večjo socialno vključenost mladih s
posebnimi potrebami in oblikovanja enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za
opolnomočen vstop mladih s posebnimi potrebami na trg dela. V sklopu projekta 14 projektnih partnerjev,
izvajalcev programov zaposlitvene rehabilitacije od januarja 2018 do decembra 2021 sodeluje pri lažjem
prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela s ciljem reševanja problematike visokega deleža
nezaposlenih oseb iz ciljne skupine. Med projektom je predvidena vključitev 2100 mladih s posebnimi potrebami
iz celotne Republike Slovenije. Projekt sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Ciljna skupina javnega razpisa so mladi s posebnimi potrebami (do 29. leta), ki imajo motnje
v duševnem razvoju, slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije, gluhoto in naglušnost, govornojezikovne motnje, gibalno oviranost, dolgotrajno bolezen, avtistične motnje ter čustvene in vedenjske motnje,
za katere se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju. Ključni cilji
projekta Prehod mladih so pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami in njihovo približevanje trgu
dela, spodbujanje socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami, spodbujanje strokovnih oseb v
izobraževalnih institucijah in staršev oz. skrbnikov za čimprejšnjo aktivacijo mladih s posebnimi potrebami,
vzpostavljanje enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela in ozaveščanje in motiviranje
delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.
NOVUS – društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov
Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS je neprofitna organizacija, ki uresničuje svoj
namen delovanja z razvijanjem socialnih programov oziroma zagotavljanjem brezplačnih storitev za ranljive
skupine prebivalstva (socialno ogrožene, starejše, invalide, ranljive zaposlene, brezposelne osebe, mlade …).
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Ukvarjajo se z razvijanjem socialnih programov, informiranjem o različnih možnostih in priložnostih povezanih
z osebnim in kariernim razvojem, razvijanjem in izvajanjem različnih izobraževalnih programov in projektov
(osebna rast, razvoj kariere, zaposlovanje, programi v podporo družini, programi socialnega varstva, IKT
opismenjevanje), spodbujanjem vseživljenjskega učenja, zagotavljanjem podpore pri osebnem razvoju in
razvoju kariere, zagotavljanjem podpore pri iskanju zaposlitve, osveščanjem o človekovih pravicah,
osveščanjem o skrbi za zdravje, ipd.
Cilj društva je z izvajanjem programov in projektov za različne, predvsem ranljive skupine prebivalstva, v okolju
prispevati k zagotavljanju enakosti, družbene pravičnosti, socialne vključenosti in posledično višje kakovosti
življenja ranljivih skupin prebivalstva.
Društvo Sožitje Velenje
Društvo Sožitje Velenje je medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju. Je
nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu in ima status invalidske organizacije. V društvu je včlanjeno
približno 250 članov, pretežno iz Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. Društvo
Sožitje Velenje je član Zveze Sožitje Slovenije, ki združuje 52 društev ter član Specialne olimpijade Slovenije.
Društvo Sožitje Velenje organizira in sodeluje v različnih programih namenjenih mlajšim članom – osebam z
motnjami v duševnem razvoju. Program vseživljenjskega učenja poteka v obliki enotedenskih seminarjev v
poletnem času. Rekreacijski programi obsegajo redna srečanja v bazenih Term Topolšica ter društvena
srečanja z bowlingom in pikadom. Mlajšim članom društva je namenjen tudi športni program, in sicer plavanje,
ki ga izvaja Plavalni klub Velenje. V letu 2019 so se trije člani društva udeležili svetovnih poletnih iger Specialne
olimpijade v Abu Dhabiju in osvojili 1 zlato ter 5 srebrnih medalj. Klub mladih organizira več rednih srečanj z
različno vsebino, kot so plesna in glasbena srečanja, obiski kino predstav, obiski športnih, kulturnih in zabavnih
prireditev, klubski pikniki in podobno.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – območna služba Velenje
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba
s statusom javnega zavoda, ki deluje za območje Republike Slovenije. Uporabniki storitev Zavoda so
brezposelne osebe, iskalci zaposlitve enotno, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri
zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji
ter javnost.
Dejavnosti Zavoda so usmerjene predvsem v pomoč brezposelnim in drugim iskalcem zaposlitve, da se
zaposlijo ter delodajalcem, da pridobijo kandidate za zaposlitev. V ta namen Zavod zagotavlja zaposlitveno
svetovanje in posredovanje zaposlitev (tudi v okviru evropske mreže Eures), vseživljenjsko karierno orientacijo
(razvoj kariere), izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, denarna nadomestila in izvajanje
zavarovanja za brezposelnost, zaposlovanje in delo tujcev, pripravo analitičnih in drugih strokovnih gradiv ter
informacije o trgu dela.
Znanje omogoča pridobitev zaposlitve ali ustvarjanja nove zaposlitvene priložnost zase. Na tej poti Zavod v
okviru aktivne politike zaposlovanja pomaga s programi usposabljanja in izobraževanja, zaposlovanja,
samozaposlovanja.
Brezposelni mladi se lahko vključujejo v vse programe, pri katerih izpolnjujejo pogoje za vključitev (še posebej
v programe, ki so namenjeni izključno mladim, ki še niso dopolnili 30 let). Prijavljeni pri Zavodu imajo lahko
pravico do denarnega nadomestila.
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica povezuje gospodarske subjekte različnih dejavnosti v SAŠA (Zgornja
Savinjsko-šaleška). Poslanstvo SŠGZ je poleg povezovanja gospodarskih subjektov v SAŠA regiji tudi
vzpostavljanje komunikacije med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti
članov in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje in izvajanje njihove družbene odgovornosti.
Vizija SŠGZ je postati učinkovit gospodarski lobi, ki zastopa interese članov v odnosu do lokalnih skupnosti,
državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoj v
SAŠA regiji.
SAŠA inkubator
SAŠA inkubator je stičišče mladih podjetniških talentov, svobodnjakov, start upov, hitro rastočih podjetij,
managerjev in korporacij. Skupaj tvorijo start up skupnost SAŠA regije, ki je vedno odprta za ambiciozne
posameznike, ekipe ali podjetja.
Poleg brezplačnih svetovanj, mentorskih programov, delavnic in Startup večerov z uspešnimi podjetniki, so
razvili svoj koncept treh ključnih stebrov SAŠA inkubatorja. Med njihovimi programi so Podjetniški trampolin
(razvili so intenzivni program za razvoj podjetniške ideje, ki poteka od leta 2016), Future 4.0 (rešuje pereč
problem iskanja primernih partnerjev pri razvoju prebojnih rešitev za pametne tovarne prihodnosti), Startup
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vikend (iskanje start up idej, oblikovanje ekip, iskanje informacij, testiranje ter predstavljanje podjetniških idej)
in Hackathon (gre za koncept, v katerem se v kratkem času razvijejo rešitve za zapletene probleme, izdelke in
storitve, na eni strani namenjen podjetjem, ki želijo dostopati do svežih idej za rešitev svojih izzivov, na drugi
strani pa je namenjen mladim, ki želijo s svojimi idejami izboljšati svoje okolje).
Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana
Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana je bil ustanovljen leta 1992. Opravlja javno službo na področju športa
in rekreacije, in sicer upravlja z javno infrastrukturo na področju športa, rekreacije in prostočasnih aktivnosti, ki
mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica MO Velenje in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z
zakonodajo, sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture na področju športa in rekreacije, organizira,
izvaja, posreduje, spodbuja in spremlja športne in rekreativne prireditve in tekmovanja, izvaja in spremlja
izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področja športa in rekreacije, izvaja strokovno in finančnaadministrativna opravila za Športno zvezo Velenje, skrbi za vključevanje športnih in rekreativnih programov in
projektov v druge dejavnosti z namenom celovite ponudbe in promocije MOV, zbira in posreduje informacije o
športnem in rekreativnem dogajanju v občini, izvaja dejavnost propagande.
Upravlja z objekti: Rdeča dvorana, mestni stadion, kotalkališče, Bazen Velenje, Drsališče Velenje, skejt park in
pump track poligon.
V Rdeči dvorani so prostori Športne zveze Velenje, ki je krovna zveza na področju športa v MOV. Pod njenim
okriljem so združeni skoraj vsi športni klubi in društva v sklopu katerih lahko mladi trenirajo in se športno
udejstvujejo.
Knjižnica Velenje
Knjižnica Velenje je osrednja splošna knjižnica v Mestni občini Velenje, ki ima še enoti v občinah Šoštanj in
Šmartno ob Paki. Knjižnica zbira, obdeluje, hrani, vzdržuje, predstavlja in posreduje knjižnično gradivo in
informacije, omogoča uporabo knjižničnega gradiva in zagotavlja vsakomur v lokalni skupnosti dostop do
znanja, informacij in storitev, ne glede na starost, spol, versko in politično prepričanje, narodnost, raso, jezik ali
socialni status, zaposlitev in stopnjo izobrazbe.
Knjižnica Velenje izvaja več projektov, namenjenih predvsem mladim. Projekt Rastem s knjigo spodbuja bralno
kulturo mladih. V Pikini bralni znački, sodelujejo vsi člani knjižnice do vključno 6. razreda osnovne šole. Bralni
krožek za najstnike Cool knjiga poteka od oktobra do maja in je namenjen vsem mladim bralcem, starim od 12
do 15 let. Uvajanje v knjižnico (bibliopedagoške ure) je namenjeno učencem in dijakom vseh osnovnih in
srednjih šol v občini. Filmska značka za mlade ponuja seznam šestnajstih igranih, animiranih in dokumentarnih
filmov na DVD-jih, katere si najstniki izposodijo in ogledajo doma, do konca maja oddajo izpolnjeno zloženko,
na katero zapišejo, katere filme so si ogledali ter podajo svoje mnenje o dveh igranih filmih, enem animiranem
in enem dokumentarnem filmu. Filmoljubci beremo filme so mesečna srečanja, na katerih se člani krožka
pogovarjajo o izbranem filmu. Izvajajo tudi projekt Uganka meseca za otroke in mladino, pri katerem mladim
zastavljajo različne ugankarske izzive iz različnih tem in vsebin, ter Kvize za mlade. Projektni teden izbirnih
vsebin za srednješolce načrtujejo skupaj s profesorji Šolskega centra Velenje, ki so mentorji izbirnih vsebin.
Prirejajo predstavitve knjig za mlade z oznako Zlata hruška – znak kakovosti otroških in mladinskih knjig. S
prireditvijo Noč knjige za najstnike obeležujejo svetovni dan knjige, 23. april. Enote knjižnice so tudi Varne točke
– označen javni prostor, namenjen otrokom in mladostnikom v starosti med 5. in 18. letom, da se vanj zatečejo
v primeru kakršnekoli stiske na mestnih ulicah (če so se izgubili, jim grozijo vrstniki, ne morejo priti domov ali v
stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju ...). V velenjski enoti knjižnice je urejeno tudi razstavišče Mladinska
soba, ki je namenjeno predstavitvi ustvarjalnosti in umetniških izdelkov mladih tako osnovnošolski kot
srednješolski populaciji, lokalni skupnosti in posameznikom.
Festival Velenje
Festival Velenje trajno in nemoteno povezuje, organizira in zagotavlja javne kulturne dobrine na področju vseh
vrst kulturnih prireditev, gledaliških, glasbenih, galerijskih, vizualnih, posredniških, kongresnih,
kinematografskih, sejemskih in drugih dejavnosti. V okviru svojih dejavnosti Festival organizira Pikin festival ter
druge prireditve, posreduje kulturne prireditve, nudi pogoje ter spodbuja razvoj polprofesionalnih in
profesionalnih dejavnosti na področju umetnosti v Mestni občini Velenje ter posreduje umetniške produkcije iz
nje v ostale kraje v državi in v tujino. Festival Velenje programsko povezuje javne zavode, društva in zveze, ki
so sofinancirani iz proračuna Mestne občine Velenje in sodeluje tudi z drugimi institucijami. Zavod ima v
upravljanju prostore Doma kulture Velenje z dvema dvoranama, in sicer veliko (do 420 sedežev) in malo
dvorano (do 100 sedežev), dvorano v Centru Nova (do 200 sedežev) ter Galerijo Velenje. Svoje prireditve
pripravlja in organizira tudi v dvoranah Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, v Vili Bianci, v Muzeju
Velenje ter na različnih zunanjih prizoriščih v mestu.
V okviru zavoda delujeta Lutkovno gledališče Velenje in Plesni teater Velenje, ki vsako leto pripravita več lastnih
produkcij. V sklopu Glasbenega gledališča so pripravili uspešni mladinski muzikal Čarovnik iz Oza in mladinsko
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glasbeno-gledališko produkcijo Aladdin. Festival je tudi organizator Pikinega festivala, največje otroške
prireditve v državi; med njegove osnovne naloge pa spada tudi kino dejavnost in skrb za kino program v mestu,
kjer se uspešno vključuje v mrežo art kinematografov.
Ena osnovnih dejavnosti so tudi abonmaji, ki potekajo od oktobra do aprila vsako sezono. Vpisujejo v enajst
abonmajskih ter štiri filmske. Poleg obeh gledališki abonmajev, Belega in Zelenega, je tu še Mladinski abonma,
namenjen mladim. Ponujajo tudi dva otroška abonmaja, in sicer Mini Pikin abonma in Maksi Pikin abonma. Oba
glasbena abonmaja, tako abonma Klasika kot abonma Klub, prinašata pester izbor vrhunskih glasbenih
izvajalcev, medtem ko abonma Obiski ponuja šopek najboljšega na slovenskih odrih v novi sezoni. Abonma À
La Carte pa je namenjen glasbenim in gledališkim ljubiteljem, ki si radi svoj program iz različnih abonmajskih
ciklov oblikujejo sami. Festival Velenje ponuja še abonmajski Filmski petki in desetki za otroke in odrasle, ki so
na voljo za nakup celo leto.
Prostori Festivala Velenje se nahajajo v Domu kulture Velenje, ki je bil zaradi modernistične arhitekture in prvin
razglašen za kulturni spomenik.
Zavod za turizem Šaleške doline
Zavod za turizem Šaleške doline deluje v prostorih Vile Biance. Ureja ter posreduje informacije o Velenju, SAŠA
regiji in Sloveniji domačim in tujim turistom ter občanom. Organizira enodnevne izlete po Šaleški dolini, izvaja
promocijo preko tiskanih in elektronskih medijev, prodaja spominke in vstopnice.
Med večje projekte ZTŠD spada Velenje Underground, ki je vrhunsko petzvezdično kulinarično doživetje v
avtentičnem rudarskem okolju 160 m pod površjem. Združuje elemente trajnostnega razvoja v pristnem okolju
snovne in nesnovne tehnične in kulturne dediščine rudarskega kraja in vrhunske kulinarike ter zadovoljuje vseh
pet čutov z doživetjem rudarske atmosfere (obokani jamski prostori, svetloba jamskih svetilk, vonj jamskega
zraka po premogu, zvoki rudniških naprav in kulinariko). Drug projekt je mobilna aplikacija Trippstory Velenje:
Lov na velenjsko svetilko skrivnosti, ki je namenjena družinam z otroki. Aplikacija s pomočjo interaktivne igre,
ugankarstva, raziskovanja in Pikinih namigov omogoča odkrivanje skrivnosti Velenja. Glavni namen mobilne
aplikacije je spodbujati družine k aktivnemu preživljanju prostega časa, raziskovanju Velenja in privabljanju
obiskovalcev. Izdali pa so tudi kolesarski vodnik po Šaleški dolini. Vodnik je skrbno pripravljen za vse kolesarske
ljubitelje in je odlična priložnost za aktivno raziskovanje Šaleške doline. Izvajajo tudi promocijo preko tiskanih in
elektronskih medijev, prodajajo spominke, organizirajo in izvajajo tudi vodene oglede Vile Biance, oddajajo
poslovne prostore Vile Biance v najem in izvajajo poročne obrede v Vili Bianci. Zavod za turizem bo krovni
upravljavec celotnega novega prireditvenega odra in prostora ob jezeru.
Z izvedbo te investicije bo mesto pridobilo revitalizirano degradirano območje površine 46.090 m², atraktiven
prireditveni prostor s kapaciteto 30.000 ljudi, servisni objekt z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico,
garažo za vozila za vzdrževanje prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori bruto
površine 586,23 m²; atraktiven prireditveni oder površine 2.375 m², ki je oblikovan kot večnamenski objekt;
podporno okolje za razvoj in izvajanje novih produktov s področja družabnega dogajanja in rast turističnega
sektorja.
Glasbeni paviljon bo omogočil izvedbo rednih promenadnih koncertov domačih ter gostujočih ljubiteljskih in
profesionalnih glasbenikov, glasbenih zasedb z vseh področij klasične in popularne glasbe. V sodelovanju z
javnimi zavodi (Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, MC Velenje, Zavod za turizem
Šaleške doline) se bo oblikoval celovito strukturiran program kulturne vzgoje s področja glasbe, ki bo
obiskovalcem predstavil in približal vse glasbene zvrsti ter promoviral domačo glasbeno ustvarjalnost. V
sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zvezo kulturnih društev Šaleške
doline, Zavodom eMCe plac, Hišo bendov ter osnovnimi in srednjimi šolami se bodo v glasbenem paviljonu
občinstvu redno predstavljali pevski zbori, pihalni orkestri, folklorne skupine, rock, pop, jazz in druge zasedbe,
obiskovalcem pa bodo predstavljene tudi možnosti aktivnega udejstvovanja na področju glasbenih umetnosti.
Krovni upravljavec celotnega prostora bo Zavod za turizem Šaleške doline ob strokovni, tehnični in logistični
podpori javnih zavodov Festival Velenje (program), MC Velenje (tehnika) in Rdeča dvorana športno rekreacijski
zavod Velenje (logistika).
Tradicionalni mladinski festivali v MO Velenje
Festival mladih kultur Kunigunda
Festival mladih kultur Kunigunda je največji projekt MC Velenje, ki ga v sodelovanju z mladimi domačini in
različnimi društvi organizira že od leta 1998. Kunigunda je medij za predstavitev nekonvencionalnih in bolj ali
manj neodvisnih kulturno-umetniških praks. Tekom devetih dni festivala se na festivalu odvijejo tako koncertni
večeri kot razstave in inštalacije, raznolika uprizoritvena umetnost, intermedijski dogodki, (urbano) športne
aktivnosti, predavanja ter lastne produkcije, ki obravnavajo aktualno družbeno-politično tematiko. Kunigundin
oder je v minulih letih gostil mnogo prepoznavnih imen z vseh strani neba (tako v umetniškem kot abstraktnem
smislu). Odpira možnosti mladim velenjskim ustvarjalcem, da lahko stopijo izza svojih sten in dajo svojo
ustvarjalnost na ogled. To je festival, ki nastavlja ogledala, vznemirja, zabava, zadovolji, izobražuje in kdaj celo
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šokira. Navdih za ime so snovalci dobili v zgodbi o grajski spletični Kunigundi, mladi, lepi in polni življenja.
Mladenka je po urbani legendi končala na dnu vodnjaka na Velenjskem gradu. Njen mladostni duh se konec
avgusta razširi po mestu, da vsak, ki vanj vstopi, začuti njeno srce oziroma srce festivala mladih kultur.
Dnevi mladih in kultur
Dnevi mladih in kulture ustvarjajo prostor pod milim nebom, kjer se imajo možnost in priložnost uveljaviti ter
predstaviti mlade, nadobudne skupine in ustvarjalni posamezniki. To je prvi študentski festival, ki je nastal v
samostojni Sloveniji. Razvijal se je, rastel, se širil in krčil. Predvsem pa se je obdržal skozi vsa leta in še danes
predstavlja eno najpomembnejših aktivnosti Šaleškega študentskega kluba. Festival je tekom let postal
prepoznaven tako v Šaleški dolini kot tudi širše, vsako leto pa ga obišče več tisoč mladih in mladih po srcu.
Tradicionalnemu projektu Rock na gradu, na katerem so nastopile skoraj vse večje skupine iz Slovenije in bivše
Jugoslavije, so se tekom let pridružile še mnoge druge aktivnosti, kot so stand up večeri, gledališki večeri, več
manjših koncertov, okrogle mize, razstave, športne in izobraževalne aktivnosti ter razni drugi dogodki. Med bolj
odmevne v zadnjih letih prištevajo Electronic Fortress, elektronski večer s tremi odri in priznanimi DJ-ji na
Velenjskem gradu, Dan na Mladosti s skate contestom v samem središču Velenja ter koncertom na strehi
okrepčevalnice Mladost in stand up v jami Premogovnika Velenje.
Park s5 dogaja – dijaški festival
Festival Park s5 dogaja je tradicionalni festival, ki ga vsako leto organizira dijaška sekcija ŠŠK. Začne se konec
šolskega leta, aktivni dijaki pa z njim poskrbijo za udaren začetek poletnih počitnic. Festival ponuja priložnosti
mladim neuveljavljenim glasbenikom, kulturnikom in športnikom, organizirajo pa tudi zanimive delavnice in
tematsko obarvane dneve.
Vratolom
Železni aktivizem v Letnem kinu ob Škalskem jezeru od leta 2015 organizira festival Vratolom. Vratolom, ki je
nastal po principu DIY (naredi sam), je edinstven tovrsten festival težkokategorne metal glasbe v Velenju, s
svojim razvojem pa je pridobil občinstvo iz vseh regij. Festival iz leta v leto raste, njegov cilj pa je postati eden
boljših in najbolj prepoznavnih manjših festivalov, ki bo v mesto privabil tudi obiskovalce iz sosednjih držav.
Festival nasedlega kita
V Letnem kinu ob Škalskem jezeru vsako zadnjo soboto v juliju poteka tradicionalni ekološki Festival nasedlega
kita. Organizatorji, društvo z istimi imenom, na dogodek privabijo ekipe iz vse Slovenije, ki ustvarjajo kite iz
odpadnih materialov, pripravljajo pa tudi likovne delavnice za otroke. Najbolj izvirni kiti so nagrajeni. Festival se
začenja opoldne, konča pa s pestrim glasbenim izborom pozno v noč.
UČINKI 2. LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MO VELENJE 2016–2019
Analiza je izdelana za obdobje od leta 2016 do leta 2019. V času priprave tega dokumenta je potekal razpis za
sledenje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih za leto 2020. Projekti se izvajajo in še niso
zaključeni, sledi še oddaja poročil in zahtevkov, zato podatkov za leto 2020 ni v analizi.
Poraba sredstev po letih 2016–2019
Preglednica: Poraba sredstev na javnem razpisu za slednje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih
v MO Velenje po letih
leto
razpoložljiva sredstva
porabljena sredstva
delež
2016
45.000 €
44.935,43 €
99,85 %
2017
45.000 €
44.170,00 €
98,15 %
2018
45.000 €
44.990,00 €
99,97 %
2019
45.000 €
43.800,00 €
97,33 %
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Graf: Poraba sredstev na javnem razpisu za slednje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih v
MO Velenje po letih
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V proračunu MO Velenje je za sledenje ciljem lokalnega programa namenjenih 45.000 €. Prijavitelji so za
sledenje ciljem na posameznih področjih prijavljali projekte, ki niso bili finančno ovrednoteni na maksimalne
polne zneske (na razpisnem področju A 4.000 €, na razpisnem področju B 2.000 € in na razpisnem področju C
1.000 €) ali pa pri poročanju niso oddali zahtevkov za polne zneske oz. so bili izdani zahtevki nižji. Nekateri
projekti niso bili izvedeni in niso bili sofinancirani.
Pregled prijavljenih in odobrenih projektov po letih
Preglednica: Število prijavljenih in sprejetih projektov na javnem razpisu za slednje ciljem lokalnega programa
v MO Velenje po letih
leto
št. prijavljenih
št. odobrenih
projektov
projektov
2016

48

27

2017

35

22

2018

35

26

2019

34

26
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Graf: Število prijavljenih in sprejetih projektov na javnem razpisu za slednje ciljem lokalnega programa razvoja
delovanja mladih v MO Velenje po letih
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Prijavljeni in odobreni projekti po sklopih glede na leta
Preglednica: Število prijavljenih in sprejetih projektov v vseh treh finančnih sklopih na javnem razpisu za
slednje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MO Velenje po letih
leto
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Graf: Število prijavljenih in sprejetih projektov v vseh treh finančnih sklopih na javnem razpisu za slednje
ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MO Velenje po letih
sklop C (1.000€)

15
15

8
7
7

sklop B (2.000€)

7
4
4

sklop A (4.000€)

4

16
9

5

št. odobrenih projektov

26
26

22

27
34
35
35

št. prijavljenih projektov
0

10

20
2019

30

2018

2017

48
40

50

2016

Vsi prijavljeni, odobreni in zavrnjeni projekti po letih
Preglednica: Vsi prijavljeni, odobreni, zavrnjeni projekti ter skupno število projektov v vseh letih
leto
število prijaviteljev
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Graf: Vsi prijavljeni, odobreni, zavrnjeni projekti ter skupno število projektov v vseh letih
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Vse prijave in posamezni prijavitelji po letih
Preglednica: Število vseh prijavljenih projektov in posameznih prijaviteljev po letih
Prijavitelji
2016
2017
2018
2019
Skupaj
+
+
+
+
+
Vsi prijavljeni projekti
COGO
1
1
1
1
2
3
ŠŠK
Zavod eMCe
plac
Triatlon klub
Velenje
Turistična
zveza
Velenje
RLG Pesje
Društvo
podeželske
mladine
Vinska gora
Društvo
nasedlega
kita
DUŠA
Zavod
Uspešen.si
Rod Jezerski
zmaj
MC Velenje
Župnija sv.
Martin
Društvo
Overload
NOVUS
Skavti
Železni
aktivizem
PDK Kažipot
Invel
Admir
Omerović, s.
p.
Fizična
oseba
Društvo
Universe
Visoka šola
za varstvo
okolja
Špil
KUD
Koncentrat
Tea Kovše –
samozaposle
na v kulturi
Plavalni klub
Velenje
Igor Kuna,
s.p.

9
5

4
3

1

1

3
6

2
1

2
7

3
1

7
6

1
2

2
1
1

10
7

31
31

1

1

2

2
1

1

1

1

1
2

2
1

1

3

1
1

21
24

2

1

2

1

1

2
1
1

1

5
3

2

1

5

1
2

3
1

1

1

1

3

10

1

11

1

1

1
4

3

4
4

1

1

2

1

3

2

2

5

3
1
3

8
1
3

5
1
1

5
1
1

1

1

2

3

1

1

1

1
1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

5
8
8

1

1

6
4

1
2

1

1
1

1
1

7
6

3

1
2
1
1

1
1

2

1
2

1
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Najuspešnejši prijavitelji v tem obdobju
Preglednica: Največkrat prijavljeni na razpisih z odobrenimi in zavrnjenimi projekti po kriteriju petih prijavljenih
projektov
Prijavitelj
Uspešni projekti (+)
Neuspešni projekti (-)
Skupaj prijavljeni
projekti
ŠŠK
21
10
31
Zavod eMCe plac
24
7
31
Rod Jezerski zmaj
10
1
11
NOVUS
5
3
8
Duša
7
1
8
Zavod Uspešen.si
6
2
8
RLG Pesje
5
1
6
Društvo nasedlega kita 5
0
5
PD Kažipot
0
5
5
Graf: Največkrat prijavljeni na razpisih z odobrenimi in zavrnjenimi projekti po kriteriju petih prijavljenih
projektov
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8
3
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5
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Neuspešni projekti (-)

5

5
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5 5
0

Društvo PD Kažipot
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Skupaj prijavljeni projekti

Vsi cilji skupaj po sklopih, financirani projekti v obdobju 2016–2019
Preglednica: Vsi prijavljeni projekti z naslovi, prijavitelji in cilji, katerim so sledili po sklopih
SKLOP A – sofinanciranje do 4.000 €
1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
A.1.1
1
mednarodne kolonije in tabori
A.1..
2
izmenjave dobrih praks med pobratenimi mesti
A.1..
3
izmenjave med šolami v Velenju, Sloveniji in Evropi
A.1..
4
mednarodne izmenjave za mlade z manj priložnostmi
Projekt PLAVALNEGA KLUBA VELENJE
2017
»IZOBRAŽEVANJE MLADIH ZA DELO Z OSEBAMI S
POSEBNIMI POTREBAMI«
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
A..1
5
počitniški izobraževalni tabori
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Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD JEZERSKI
ZMAJ VELENJE »PRENOVA PROGRAMA IN IZVEDBA
LETNEGA TABORJENJA RODU JEZERSKEGA ZMAJA
V RIBNEM PRI BLEDU IN V MIRTOVIČIH PRI KOLPI«
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD JEZERSKI
2018
ZMAJ VELENJE »NAZAJ V NARAVO S TABORJENJI
RJZ V RIBNEM IN GRMU PRI PODZEMLJU«
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD JEZERSKI
2019
ZMAJ VELENJE »NAZAJ V NARAVO S TABORJENJI
RJZ V RIBNEM IN KALU PRI KORITNICI«
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
A..1
delovni počitniški tabori
A...
organizacija lokalnega zaposlitvenega sejma
A...
start-up vikendi (od ideje do izvedbe in zagona ideje)
4. MLADI IN DRUŽBA
A..1
mladinske delovne brigade
A...
medgeneracijski projekti (mladi za in z upokojenci)
A...
projektni tedni mladih na tematiko aktivnega državljanstva, socialnega
vključevanja, dobrodelnosti
5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
A..1
koncert na Velenjskem gradu
Projekt DRUŠTVA PRODUCENTOV ELEKTRONSKE
2016
GLASBE COGO »ELECTRONIC FORTRESS 2016«
2017

6
7
8
9
10
11
12

13

14

A...

A...

mladinski festival
Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
2016
»PARK S5 DOGAJA«
2017

Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA »PARK
S5 DOGAJA«

2018

Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA »PARK
S5 DOGAJA«

2019

Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA »PARK
S5 DOGAJA«

velik koncert ob jezeru
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2016
ŠALEŠKE DOLINE »KONCERT NA LETNEM KINU«
2017

Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
ŠALEŠKE DOLINE »KONCERT NA LETNEM KINU«

2017

Projekt DRUŠTVA UNIVERSE »THEATER OF
SICKNESS«

2018

Projekt DRUŠTVA UNIVERSE »THEATER OF
SICKNESS«

2018

Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
ŠALEŠKE DOLINE »KONCERT NA LETNEM KINU«

2019

Projekt GLASBENEGA DRUŠTVA OVERLOAD
»OVERLAKE 2019 BREZPLAČEN PLESNO GLASBENI
DOGODEK NA VELENJSKI PLAŽI«
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
ŠALEŠKE DOLINE »KONCERT NA LETNEM KINU«

2019
15
16
17

A...
galerija na drevesu
A...
sklop alternativnih koncertov
A...
sklop dogodkov ob praznovanju meseca mladosti
6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
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A..1

urbani gladiator Velenje
Projekt TRIATLON KLUBA VELENJE »URBANI
2016
GLADIATOR VELENJE / LEGIONAR CHALANGE
VELENJE«
A...
sklop alternativnih koncertov
A...
tematske in sprehajalne poti po Velenju in okolici – predlog za kratke in dolge izlete
(označene, zbrane, zemljevidi …)
7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI
A..1
renovacija stanovanj socialno ogroženih družin

SKLOP B – sofinanciranje do 2.000 €
1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
B.1.1
22
organizirani mladinski izleti v tujino
B.1..
23
gledališke igre v tujem jeziku
B.1..
24
šole v naravi v tujini
B.1..
25
več šolskih izletov in ekskurzij v tujino
B.1..
26
zaključni šolski izleti v tujino
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
B..1
27
gostujoča predavanja profesionalcev v okviru formalnega izobraževanja
B...
28
izobraževanje izvedeno v naravi (učilnica v naravi)
Projekt TURISTIČNE ZVEZE VELENJE – MLADINSKI
2016
ODBOR »OBNOVA GOZDNE UČNE POTI KONOVO –
DEBERCA«
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ
2017
VELENJE »VODNIŠKA ŠOLA – PREKO ISKRIVIH
TABORNIŠKIH IZZIVOV DO VEŠČIN ZA ŽIVLJENJE«
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ
2018
VELENJE »VODNIŠKA ŠOLA: POMEMBEN KORAK NA
POTI TABORNIŠKEGA PROSTOVOLJCA«
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ
2019
VELENJE »ISKRIVO SPOZNAVANJE MOŽNIH POTI ZA
TABORNIŠKEGA PROSTOVOLJCA«
B...
29
tečaji za delo z mladimi s posebnimi potrebami (slepimi in slabovidnimi, gluhimi in
naglušnimi, dislektiki ...)
B...
30
več praktičnega pouka v osnovni in srednji šoli
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
B..1
31
podjetniški tečaji in delavnice (uporabna znanja za zagon podjetij in njihovo
poslovanje)
Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
2017
»VEČERI Z USPEŠNIMI PODJETNIKI«
2018
32
33

34
35

36
37
38

B...
B...

Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
»ŠALEŠKI ŠTUDENTJE ZNAJO!«

predstavitev poklicev
program pivovarne in pivnice v Velenju
Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
2017
»OKTOBERFESTIČ«

4. MLADI IN DRUŽBA
B..1
sajenje dreves na zapuščenih področjih
B...
dobrodelni mladinski projekti
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV RODU LILIJSKI GRIČ
2016
PESJE »MESEC DOBRODELNOSTI«
5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
B..1
plesni dogodek na prostem
B...
sklop stand-up večerov
B...
projekti ohranjanja kulturne dediščine – šeg, navad in običajev
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2016

Projekt DRUŠTVA PODEŽELSKE MLADINE VINSKA
GORA »ŽETEV«

2017

Projekt DRUŠTVA PODEŽELSKE MLADINE VINSKA
GORA »VEČER NA VASI«

2018

Projekt DRUŠTVA PODEŽELSKE MLADINE VINSKA
GORA »OBNOVITEV KMEČKEGA VOZA«

39

B...

sklop fotografskih razstav lokalnih mladih fotografov
Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
2016
»SKLOP FOTOGRAFSKIH RAZSTAV MLADIH
UMETNIKOV«
Projekt ČINELA, D.O.O. »MUSIC GALLERY VELENJE –
2018
GLASBENO MLADINSKA GALERIJA«

40
41
42

B...
B...
B...

poulična umetnost (ples, glasba, razstave …)
delavnice uporabnih obrti (šivanje, vitražna tehnika ...)
sklop tematskih mladinskih glasbenih večerov
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2016
ŠALEŠKE DOLINE »ANTOLOGIJA GLASBE«

43
44

B...
B...

dogodki in projekti na temo Velenje nekoč
umetniški projekti in inštalacije v okolici jezer
Projekt KULTURNEGA DRUŠTVA NASEDLEGA KITA
2016
»FESTIVAL NASEDLEGA KITA 2016«

45
46

B..10.
B..11.

2017

Projekt KULTURNEGA DRUŠTVA NASEDLEGA KITA
»OD ODPADKA DO UMETNINE«

2018

Projekt KULTURNEGA DRUŠTVA NASEDLEGA KITA
»8. FESTIVAL NASEDLEGA KITA«

2019

Projekt KULTURNEGA DRUŠTVA NASEDLEGA KITA
»9. FESTIVAL NASEDLEGA KITA«

viteški večeri na Velenjskem gradu
sklop kulturno-umetniških dogodkov v Stari pekarni
Projekt KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA
2017
KONCENTRAT: »TRIBUTE TO PEKARNA«
2019

47

48

Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
»PLAYS: ZA DRUŽBE BREZ IGER IN IGRALCE BREZ
DRUŽBE«

6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
B..1.
sklop dogodkov na skate parku
Projekt DRUŠTVA URBANIH ŠPORTOV VELENJE –
2016
DUŠA »TITOV SKATE SESSION«

B...

2017

Projekt DRUŠTVA URBANIH ŠPORTOV VELENJE –
DUŠA »2. TITOV SKATE SESSION«

2018

Projekt DRUŠTVA URBANIH ŠPORTOV VELENJE –
DUŠA »3. TITOV SKATE SESSION«

2019

Projekt DRUŠTVA URBANIH ŠPORTOV VELENJE –
DUŠA »4. TITOV SKATE SESSION«

2019

Projekt DRUŠTVA URBANIH ŠPORTOV VELENJE –
DUŠA »NAPUMPAJ DUŠO«

2019

Projekt DRUŠTVA URBANIH ŠPORTOV VELENJE –
DUŠA »TITOV PROMOCIJSKI VIDEO ZA VELENJE«

poletne športne igre (tekmovanje) na TRC Jezero
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Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
»POLETNE ŠPORTNE IGRE«

B...
B...
B...

color run and party
obnova trim steze nad bazenom
oživitev velenjske plaže ob večerih
Projekt GLASBENEGA DRUŠTVA OVERLOAD
2018
»OVERLAKE – PLESNO GLASBENI DOGODEK NA
PROSTEM«
B...
triatlon Velenje
B...
mladinsko založništvo
B...
sklop potopisnih predavanj in fotografskih popotniških razstav
B...
Alternativna in interaktivna vodenja za mlade po Velenju in okolici
7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI
B..1
dnevni tabori in delavnice
Projekt DRUŠTVA URBANIH ŠPORTOV VELENJE –
2017
DUŠA »PEJT NA SKEJT«
B...
B...
B...
B...
B...
B...

terapije s pomočjo živali (psi, konji)
dostopni turizem za mlade s posebnimi potrebami
učenje slovenskega jezika za mlade priseljence
tečaj znakovnega jezika
pomoč pri učenju – tutorstvo (mladi za mlade)
ulično mladinsko delo z mladimi z manj priložnostmi
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2017
ŠALEŠKE DOLINE »OPOJNE SUBSTANCE –
ZAČASNA SREČA«
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2018
ŠALEŠKE DOLINE »EMCE PLAC OZAVEŠČA«

SKLOP C – sofinanciranje do 1.000 €
1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
C.1.1
63
informiranje in svetovanje o možnostih mednarodne mobilnosti
C.1..
64
druženja z mladimi, ki so študirali, delali in potovali v tujini
C.1..
65
finančna pomoč pri šolanju v tujini
C.1..
66
razširitev učenja tujih jezikov (francoščina, španščina, ruščina, italijanščina ...)
Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA »S
2016
ŠŠK-JEM OSVEŽI SVOJE ZNANJE NEMŠČINE«
67
68
69
70
71
72

73

74

C.1..
C.1..
C.1..
C.1..

opravljanje prakse v tujini
usposabljanje za bodoče delovno mesto v tujini
mednarodno Velenje (predstavitev vseh natalitet, ki živijo v Velenju)
PostCrossing oz. Pen Pal (dopisovanje pisem in kartic med novimi prijatelji po
celem svetu)
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
C..1
informativni dnevi že v 8. razredu
C...
predstavitev poklicev
Projekt DRUŠTVA ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN
2018
SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS: »PREDSTAVITEV
POKLICEV«
Projekt DRUŠTVA ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN
2019
SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS: »PREDSTAVITEV
POKLICEV«
C...
usposabljanje mladih na področju prve pomoči
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD LILIJSKI GRIČ
2019
PESJE »NIHČE NI PREMLAD, KO GRE ZARES!«
(PROJEKT NI BIL IZVEDEN)
C...
izobraževanje o bontonu
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Projekt DRUŠTVA ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN
SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS: »POSLOVNI
BONTON ZA MLADE«
Projekt DRUŠTVA ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN
2018
SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS: »POSLOVNI
BONTON ZA MLADE«
Projekt DRUŠTVA ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN
2019
SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS: »POSLOVNI
BONTON ZA MLADE«
tržnica znanja in veščin (mreža mladih, ki bi izvajali pomoč pri izobraževanju oz.
inštrukcijah)
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2019
ŠALEŠKE DOLINE »REUSE – NE KUPUJ, IZDELUJ!«
2017

75

C...

76
77
78

C...
C...
C...

79

C...

80

C..10.

81

C..11.

čajanka v tujem jeziku
kuharski tečaj
tečaj grafičnega oblikovanja
Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
2016
»DELAVNICA: ADOBE ILLUSTRATOR IN
PHOTOSHOP«
fotografski in multimedijski tečaj
Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA »FOTO
2019
DELAVNICE«
grafitarske delavnice
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2016
ŠALEŠKE DOLINE »AVENIJA GRAFITOV«
2017

Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
ŠALEŠKE DOLINE »AVENIJA GRAFITOV«

2018

Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
ŠALEŠKE DOLINE »AVENIJA GRAFITOV«

računalniški tečaj (Microsoft office programi)
Projekt
ŠALEŠKEGA
2016
»OFFICE: NAPREDNI«

ŠTUDENTSKEGA

KLUBA

Projekt
ZAVODA
ZA
IZOBRAŽEVANJE
IN
USPOSABLJANJE USPEŠEN.SI »IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE – RAČUNALNIŠKI TEČAJ«
Projekt
ZAVODA
ZA
IZOBRAŽEVANJE
IN
2018
USPOSABLJANJE
USPEŠEN.SI
»RAČUNALNIŠKI
TEČAJ (MICROSOFT OFFICE PROGRAMI)«
C..1.
tečaji za življenje (kuhanje, likanje, pranje in likanje, plačevanje položnic, urejanje
dokumentov ...)
C..1.
interaktivna spletna stran za dijake (predavanja, testi, seminarske naloge ...)
C..1.
izobraževanje za profesorje o različni uporabi izobraževalnih (neformalnih) metod
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
C..1
en teden spoznavanja poklica namesto pouka
C...
podjetniški večeri z uspešnimi podjetniki, ki delijo izkušnje in motivirajo mlade za
začetek poslovne poti
Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
2016
»VEČERI Z USPEŠNIMI PODJETNIKI«
2016

82
83
84
85
86

87
88

C...
C...

podjetniški krožki na osnovnih in srednjih šolah
organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci
Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA »HITRI
2016
ZMENKI«
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2016

2017

2018

2019

89
90
91
92
93

94
95
96
97
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Projekt
ZAVODA
ZA
IZOBRAŽEVANJE
IN
USPOSABLJANJE USPEŠEN.SI »ZAPOSLOVANJE IN
PODJETNIŠTVO – ORGANIZACIJA HITRIH ZMENKOV
ISKALCEV ZAPOSLITVE Z DELODAJALCI«
Projekt
ZAVODA
ZA
IZOBRAŽEVANJE
IN
USPOSABLJANJE
USPEŠEN.SI
»ORGANIZACIJA
HITRIH ZMENKOV ISKALCEV ZAPOSLITVE Z
DELODAJALCI«
Projekt
ZAVODA
ZA
IZOBRAŽEVANJE
IN
USPOSABLJANJE
USPEŠEN.SI
»ORGANIZACIJA
HITRIH ZMENKOV ISKALCEV ZAPOSLITVE Z
DELODAJALCI«
Projekt
ZAVODA
ZA
IZOBRAŽEVANJE
IN
USPOSABLJANJE
USPEŠEN.SI
»ORGANIZACIJA
HITRIH ZMENKOV ISKALCEV ZAPOSLITVE Z
DELODAJALCI«

4. MLADI IN DRUŽBA
C..1
kreativni koši po mestu z motivacijskimi napisi
C...
posvojimo del reke Pako in skrbimo zanj
C...
sklop čistilnih akcij
C...
mladinski parlament (arena mladih)
5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
C..1
sklop galerijskih razstav lokalnih mladih umetnikov
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2016
ŠALEŠKE DOLINE »CIKEL GALERIJSKIH RAZSTAV
RUM – RAZSTAVE UMETNIKOV MLAJŠE
GENERACIJE«
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2017
ŠALEŠKE DOLINE »CIKEL GALERIJSKIH RAZSTAV
RUM – RAZSTAVE UMETNIKOV MLAJŠE
GENERACIJE«
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2018
ŠALEŠKE DOLINE »CIKEL GALERIJSKIH RAZSTAV
RUM – RAZSTAVE UMETNIKOV MLAJŠE
GENERACIJE«
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2019
ŠALEŠKE DOLINE »CIKEL GALERIJSKIH RAZSTAV
RUM – RAZSTAVE UMETNIKOV MLAJŠE
GENERACIJE«
C...
gledališče na prostem
C...
kino predstave na Letnem kinu
C...
glasbena šola
6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
C..1
lan party
Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA »LAN
2016
PARTY: FIFA TURNIR«

98

C...

99

C...

tekmovanje v drugačnih urbanih športih v mestu (npr.: veslanje po reki Paki, tek s
polnimi nakupovalnimi vrečkami čez ovire …)
Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
2016
»IGRAJMO SE NA MESTNIH ULICAH – URBAN
ŠPORTNI DAN«
disko večeri
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2016
ŠALEŠKE DOLINE »DISCO VEČERI«
2017
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100
101

C...
C...

2018

Projekt Projekt ČINELA, D.O.O »PLANET DISKO«

2018

Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
ŠALEŠKE DOLINE »DISCO VEČERI«

tekmovanje o parkour-u
kotički za sproščanje v naravi
Projekt TURISTIČNE ZVEZE VELENJE – MLADINSKI
2016
ODBOR »JOGA NA SUP DESKAH NA VELENJSKEM
JEZERU«
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD LILIJSKI GRIČ
2018
PESJE »Z ROKO V ROKI«
2019

Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
»ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI POHODI«

102

C...

tekmovanje v mini golfu

103

C...

večeri družabnih iger
2019

104

C...

C...

106

C..10.

Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
»VELENJE PLAYS«

predstavitev in turnirji nepoznanih športov (baseball, curling, hokej na travi, cricket,
nogomet na mivki …)
2019

105
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Projekt ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
»CURLING ZA MLADE«

sklop orientacijskih tekmovanj
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD JEZERSKI
2016
ZMAJ VELENJE »ORIENTACIJSKA TEKMOVANJA
RODU JEZERSKI ZMAJ VELENJE«
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD JEZERSKI
2017
ZMAJ VELENJE »ORIENTACIJSKA TEKMOVANJA
RODU JEZERSKI ZMAJ VELENJE«
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD JEZERSKI
2018
ZMAJ VELENJE »ORIENTACIJSKA TEKMOVANJA
RJZ«
Projekt DRUŠTVA TABORNIKOV ROD JEZERSKI
2019
ZMAJ VELENJE »ORIENTACIJSKA TEKMOVANJA
RJZ«
sklop pogovorov o aktualnih družbenih temah
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2018
ŠALEŠKE DOLINE »MLADI IN DRUŽBENO AKTUALNA
VPRAŠANJA«
Projekt KULTURNEGA DRUŠTVA NASEDLEGA KITA
2018
»3/4 WHALE THERE«

Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
ŠALEŠKE DOLINE »MLADI IN DRUŽBENO AKTUALNA
VPRAŠANJA«
C..11.
mladinska modna revija
C..1.
sklop dogodkov in projektov na vodnem mestu
7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI
C..1
organizacija tekmovanja za amaterje in osebe s posebnimi potrebami
C...
delavnice osveščanja mladih kako pomagati sovrstnikom s posebnimi potrebami
Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
2017
ŠALEŠKE DOLINE »EMCE PLAC OZAVEŠČA«
2019

107
108
109
110
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111

C...

112
113

C...
C...

114

C...

115

C...

9. december 2020

spremstvo mladih s posebnimi potrebami na koncertih (počitniško in študentsko
delo)
botrstvo na lokalnem nivoju
organizacija dobrodelnega projekta
Projekt MLADINSKEGA CENTRA VELENJE »PODARI
2016
KOLO, PRIJAZNO BO ZELO«
projekt Moj veliki brat, moja velika sestra (skrb starejših mladih za mlajše mlade s
posebnimi potrebami in za otroke)
Projekt ŽUPNIJE SV. MARTINA VELENJE
2017
»ANIMIRANJE OTROK NA POLETNEM ORATORIJU
2017«
Projekt ŽUPNIJE SV. MARTINA VELENJE
2018
»ANIMIRANJE OTROK NA POLETNEM ORATORIJU
2018«
Projekt ŽUPNIJE SV. MARTINA VELENJE
2019
»ANIMIRANJE OTROK NA POLETNEM ORATORIJU
2018«
debatni in družabni večeri za mlade s posebnimi potrebami na najrazličnejše
tematike
Projekt ŽUPNIJE SV. MARTINA VELENJE
2016
»ANIMIRANJE OTROK NA POLETNEM ORATORIJU«
2018

Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
ŠALEŠKE DOLINE »OMAME SVET«

2019

Projekt ZAVODA EMCE PLAC, ZAVOD MLADINE
ŠALEŠKE DOLINE »OMAME SVET«

Iz preglednice je razvidno, kdo so prijavitelji in kako so po letih sledili ciljem iz 2. lokalnega programa razvoja
delovanja mladih v MO Velenje. Predstavljeni so samo projekti, ki so bili sprejeti v financiranje. S projekti so
prijavitelji sledili 44 ciljem od 115 v štirih letih oz. 38,26 % ciljem.
Analiza ukrepov 2. Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MO Velenje
Analiza ukrepov je pripravljena glede na aktivnosti MO Velenje in ostalih subjektov, ki so bili med samimi ukrepi
zapisani oz. so pristojni za reševanje posameznih problematik na posameznih področjih.
(MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
Ukrepi za MO Velenje in ostale Realizacija
V kakšni obliki
subjekte
Sodelovanje s pobratenimi mesti DA
Običajno je nosilec projektov za
in občinami ter vključevanje
mednarodno sodelovanje mladih
mladih v program sodelovanja
MC Velenje, ki je v teh letih gostil
predstavnike različnih organizacij
iz več tujih držav.
Več kot 40 let že poteka
mednarodno sodelovanje med
pevskima zboroma velenjske
gimnazije
in
gimnazije
iz
Esslingena.
Vključevanje
mladih
v NE
mednarodne občinske razvojne
projekte
Subvencije za izobraževanje v DA
MOV je preko razpisa za
tujini
štipendije v letih 2016–2018
podeljevala štipendije tudi za
študij v tujini.
Razširitev omrežja Bicy – nove DA
MOV je v preteklih letih razširila
postaje izven centra mesta (npr.
sistem Bicy v Pesje, na Selo in v
Pesje, plaža, Selo, Konovo)
Šoštanj ter Topolšico.
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Zagotavljanje prevoza mladih na DA
prostočasne aktivnosti v občini

Zagotavljanje
brezplačnega NE
najema javnih zaprtih površin za
izvedbo projektov mednarodne
mobilnosti mladih
3. razvojna os
DELNO

Dodatna proga Lokalca v Občino DA
Šoštanj (sodelovanje s sosednjo
občino)

Javni prevoz v in iz Velenja tudi ob DELNO
sobotah popoldan ter ob nedeljah

Občasni prevozi ob večjih in NE
razpršenih
prireditvah
ter
dogodkih
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
Ukrepi za MO Velenje in ostale Realizacija:
subjekte
Prostor za delo po načelu learning NE
by
doing
–
pridobivanje
praktičnega znanja od izkušenih
(programiranje, lesno oblikovanje,
risanje, oblikovanje ...)
Projektna praksa za mlade – v NE
vsak MOV projekt vključiti vsaj
enega mladega, ki bo preko
pomoči pri organizaciji projekta
pridobil praktična znanja in
izkušnje ter gradil socialno mrežo
Novi programi na ŠCV (predlogi NE
mladih:
predšolska
vzgoja,
zdravstveni tehnik)
Ohranitev občinskih štipendij za DA
študente
Štipendije za dijake iz socialno DELNO
ogroženih družin
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Brezplačni potniški promet Lokalc
se
zagotavlja
tudi
v
popoldanskem času in s tem
omogoča mladim prevoz na
prostočasne aktivnosti.

3 razvojna os je državni projekt,
na katerem je v preteklih letih bilo
izvedeno največ aktivnosti do
sedaj. Potrjena je trasa, podano
poroštvo, odmerjajo se zemljišča,
ki se prav tako že tudi odkupujejo.
15. 10. 2020 se je simbolno začela
gradnja 3. RO v Gaberkah.
Šoštanj je uvedel svoj lokalni
prevoz Šoštanjski bus. V praksi to
pomeni, da so ob navedenih urah
prevozi brezplačni od Topolšice
do Gorice v Velenju, saj gre za isto
avtobusno linijo in se navezuje na
brezplačni velenjski Lokalc.
Ob sobotah je zagotovljen en
avtobusni prevoz v in iz VE v LJ.
Ob nedeljah pa en avtobusni
prevoz iz LJ v večernih urah in
prevoz popoldan iz VE v LJ.
V soboto pelje iz VE pet vlakov, v
VE pa trije. V nedeljo povezave z
vlakom ni.
MC Velenje je v letu 2016 izvedel
prevoz na dogodek v Hudo luknjo.
Interesa med mladimi je bilo zelo
malo.

V kakšni obliki:

Državne štipendije.
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Občinska knjižnica diplomskih NE
nalog s kritjem stroška tiska
diplome
Podeljevanje kadrovskih štipendij, NE
namenjenih izobraževanju za
poklice v občinski upravi in v
javnih
institucijah,
katerih
ustanoviteljica je občina
Zagotavljanje
možnosti DA
opravljanja študijske prakse v
občinski upravi in drugih javnih
institucijah
v
občinskem
upravljanju
Podpora programu PUM-O – DA
Projektno učenje za mlajše
odrasle in pričetek izvajanja letega v Velenju.
ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
Ukrepi za MO Velenje in ostale Realizacija:
subjekte
Vzpostavitev
medobčinskega NE
organa za razvoj (regionalnih)
strategij zaposlovanja
Lokalno
partnerstvo
za NE
spodbujanje zaposlovanja mladih
na lokalnem nivoju
Subvencioniranje prvih rednih NE
pogodbenih zaposlitev za mlade
Olajšave za gospodarske družbe NE
v občini, ki imajo med zaposlenimi
najmanj 15-odstotni delež mladih
Finančna
podpora
izvajanju DELNO
deficitarnih lokalnih storitev, ki
vključuje
ustvarjanje
novih
delovnih mest za mlade
Zagotavljanje
možnosti DELNO
opravljanja
pripravništva
v
občinski upravi in drugih javnih
institucijah
v
občinskem
upravljanju
Zaposlitev osebe v občinski DA
upravi, ki bo skrbela za izvajanje
lokalnega
programa
razvoja
delovanja mladih, javne razpise
za mlade v MOV, informiranje
mladih itd.
Ohranitev počitniškega dela za DA
dijake in študente iz MO Velenje
Zagotavljanje
nepovratnih DELNO
sredstev za mlade podjetnike z
avansom
Zagotavljanje
nepovratnih NE
sredstev za dejavnosti socialnega
podjetništva mladih, ki so v skladu
z javnim interesom lokalne
skupnosti
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MOV in JZ omogočajo opravljanje
praktičnega usposabljanja.

V Velenju od leta 2018 deluje
PUM-O.

V kakšni obliki:

To delno izvaja SAŠA inkubator v
PC Standard.
Odvisno od potreb MOV in ostalih
javnih zavodov se lahko znotraj
njih opravljajo pripravništva.
Za to je na Uradu za družbene
dejavnosti Mestne občine Velenje
zaposlena Darja Plaznik.

Projekt se še vedno izvaja in se
imenuje Čisto moje Velenje.
MO Velenje pripravi več razpisov
s področja podjetništva.
Ni bilo interesa.
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MLADI IN DRUŽBA
Ukrepi za MO Velenje in ostale Realizacija:
subjekte
Vključevanje mladih v razvojne DA
projekte MO Velenje
Povečanje števila mladih mestnih DA
svetnikov
Javni razpis za stanovanje za NE
družbeno
nadpovprečno
aktivnega
mladega
posameznika
Razpis za prazna stanovanja NE
MOV splošno mladim (ne samo
mlade družine; v dolini ostajajo
izobraženi mladi, mladi pari ki še
vedno živijo pri starših)
Mladinska
stanovanja
– NE
mladinska stanovanjska zadruga:
projekt ne hotel – ne mama
Aplikacija, kjer so dostopne vse NE
informacije o dogajanju v Velenju
in njegovih znamenitostih
Veliki LCD zaslon (kot na Rdeči NE
dvorani) tudi na ali nad parkirno
hišo ob ŠCV in Zdravstvenem
domu Velenje
Razširitev in izboljšanje vsem DA
dostopnega Free WiFi omrežja

Občinska strategija informiranja DELNO
(kje, kako, kdaj ...)
Enotno informiranje za mlade – NE
vse
občinske
institucije
in
organizacije, ki delajo z mladimi
pričnejo
načrtno
uporabljati
spletni portal narejen za to –
www.mladizaveleje.si
Vzpostavitev
lokalnega DELNO
mladinskega
informativnega
servisa (info točke za mlade)
Koši za recikliranje po mestu DELNO
namesto enega koša za mešane
odpadke
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V kakšni obliki:

MOV vse občane preko sporočil
za javnost vabi k sodelovanju pri
pripravi
aktov,
sprememb
pravilnikov in podobno.
Na volitvah v Svet MOV leta 2018
so bili izvoljeni 4 mladi svetniki, s
čimer se je njihov delež povečal
za 100 %.

MOV je v letu 2017 povečala
mrežo brezplačnih WiFi točk po
mestu Velenje. Z brezplačnim,
dovolj zmogljivim WiFi-jem je
pokrito praktično celo mestno
jedro.
MOV je v letu 2018 pripravil enotni
koledarček dogodkov v MOV.
Portal mladizavelenje.si je zaradi
neažurnosti zamrl.

MC Velenje in eMCe plac uradno
nimata
formalnega
naziva
informativnega servisa, sta pa
praktična informatorja mladih o
mladinskem dogajanju v MOV.
Ta ukrep je predlagan v osnutku
novega občinskega programa
varstva okolja.
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Možnost zelo ugodnega najema DELNO
vrtička za mlade, mlade družine in
mladinske organizacije

Subvencioniranje nakupa koles DELNO
otrokom in mladim, oddaljenim od
šole več kot 1,5 km
Vključevanje mladih in njihovih DA
zastopnikov
v
postopke
sprejemanja
občinskega
prostorskega načrta

UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
Ukrepi za MO Velenje in ostale Realizacija:
subjekte
Srednjeveška ulica v Starem NE
Velenju, kjer bi zaživel živ muzej
na prostem v zgledu Skansen
muzeja – ohranjanje kulturne
dediščine, običajev, šeg in navad
Revitalizacija Stare elektrarne v NE
mladinski kulturni prostor
Proračunska postavka za večje NE
tradicionalne mladinske projekte –
Dnevi mladih in kulture, taborjenja
tabornikov in skavtov, poletni
tabor za otroke iz socialno
ogroženih družin – Indicamp
Pokritje koncertnega prostora v DELNO
Letnem kinu in s tem večja
možnost
uporabe
za
najrazličnejše prireditve
Rekonstrukcija in energetska DELNO
obnova Stare pekarne, kulturnoumetniškega prostora za mlade
umetnike

Poenotenje in postavitev novih NE
info tabel po Velenju in okolici
(tudi v tujih jezikih, kako se
obnašati …)
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MOV že vrsto let ponuja možnost
najema
vrta
na
urejenih
vrtičkarskih predelih na več
lokacijah v Velenju. Na razpis se
lahko
prijavijo
tudi
mladi.
Najemnina za vrt je simbolična za
vse. Na MOV so v okviru projekta
AgriGo4Cities
uredili
urbane
vrtičke (visoke grede) v Sončnem
parku in jih v upravljanje predali
MZPM Velenje z namenom
izvajanja izobraževalnih vsebin,
medgeneracijskega druženja in
podobno.
Ta ukrep je predlagan v osnutku
novega občinskega programa
varstva okolja.
Vsi občani lahko v času javne
razgrnitve podajo svoja mnenja in
predloge. S sporočili za javnost
MOV poziva k sodelovanju. Na
MOV deluje tudi komisija za
mladinska vprašanja, ki je
sestavljena tudi iz predstavnikov
mladih.

V kakšni obliki:

Prireditveni prostor v Letnem kinu
je MC Velenje poril z dvema
ločenima prireditvenima šotoroma
v skupni izmeri 200 m2.
Stara Pekarna je porušena, gradi
se nov objekt, ki bo namenjen
mladim umetnikom, kreativcem.
Po zaključku gradnje, predvidoma
konec leta 2021, bo objekt in trg
prenesen v upravljanje MC
Velenje.
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ŠPORT IN PROSTI ČAS
Ukrepi za MO Velenje in ostale Realizacija:
subjekte
Ohranitev javnega razpisa za DA
sofinanciranje
mladinskih
projektnih aktivnosti
Zagotavljanje infrastrukture za NE
mladinske
organizacije
–
brezplačna oddaja občinskih
prostorov za uporabo mladinskim
organizacijam
Zagotavljanje
brezplačnega DELNO
vodenja poslovnih računov in
izdelave letne bilance lokalnim
mladinskim organizacijam
Omogočanje brezplačne uporabe NE
notranje športne infrastrukture
lokalne skupnosti v zimskem času
za lokalne mladinske organizacije
in neformalne skupine mladih
Razširitev kolesarske poti proti DELNO
Koroški in Avstriji

Obuditev nekoč tradicionalne DA
dvodnevne prireditve Noč ob
jezeru
Ohranitev brezplačnega drsališča DA
in curling steze v Sončnem parku
Nadgradnja skate parka in NE
predaja le-tega v upravljanje
Športni zvezi Velenje ter Društvu
urbanih športov DUŠA
Izgradnja parka za pse
NE
Izgradnja
preprostih
piknik NE
prostorov za občane v Sončnem
parku in oživitev le-tega
Dozidava stadiona v atletsko NE
dvorano
Izdelava zunanjega bazena ob ali NE
na Velenjskem jezeru
Izgradnja
adrenalinsko- NE
pustolovskega parka
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V kakšni obliki:
MO Velenje vse od leta 2011
izvaja ta razpis.

Za MSV izvaja to storitev finančna
služba MO Velenje.

Projekt je v teku. V letu 2019 pa je
zaživel tudi Štreknabus, ki
omogoča, da se odseki brez
urejene kolesarske poti prevozijo
varno z avtobusom.
Projekt se sedaj imenuje Skok v
poletje.

Iz preglednice je razvidno, katere ukrepe so MO Velenje in ostali subjekti realizirali, delno realizirali ali jih niso
realizirali. Od skupno podanih 73 ukrepov so uspeli realizirati 19 ukrepov, to je 26 %, nerealiziranih je bilo 36
ukrepov, to je 49,35 %, delno pa so realizirali 18 ukrepov, to je 24,65 %.

3. LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MO VELENJE – MLADI ZA VELE’JE SPET
PREMIKAMO MEJE 2021–2025
Vizija
Že od prve sprejete strategije vizija ostaja enaka: omogočati posameznikom, velenjskim mladinskim
organizacijam in drugim, ki delujejo v interesu mladih, delovati v smeri ciljev, ki so jih v strategiji zastavili, tako
pa vplivati na kakovost življenja mladih. Mladinska strategija spodbuja mlade k aktivni participaciji in
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sooblikovanju programov na najrazličnejših področjih, ki jih zanimajo. S tem, ko se v razpisnem postopku za
izvedbo projektov na vseh ravneh dobro pripravijo, sta zagotovljena kakovost in ciljno usmerjen razvoj. Prav
tako mladi s sodelovanjem na delavnicah sami izrazijo, kakšne so njihove potrebe (kaj si želijo, kaj je potrebno
nadgraditi in česa ni), za te izbrane cilje pa MO Velenje nameni finančna sredstva. Na ta način mladi sooblikujejo
mladinsko politiko.
Cilj
Cilj mladinske strategije je z neposrednim poizvedovanjem med različnimi starostnimi in interesnimi skupinami
mladih prepoznati njihove prioritete na različnih družbenih področjih v lokalnem okolju, nato pa s finančno
podporo projektom, ki naslavljajo te prioritete, omogočiti mladim uresničevanje idej ter soustvarjanje lokalnega
okolja po svojih potrebah.
Tretjo lokalno mladinsko strategijo je zastavilo 70 predstavnikov generacije. Mladi so izluščili 116 ciljev, ki bodo
podlaga za pripravo vsakoletnih razpisov za sledenje ciljev lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MO
Velenje, in lokalnim odločevalcem predlagali 72 ukrepov, s katerimi lahko izboljšajo kakovost življenja mladih in
drugih generacij v MO Velenje.
Načela uresničevanja lokalnega programa razvoja delovanja mladih
Lokalni program razvoja delovanja mladih je v javnem interesu. To opredeljuje 17. člen Odloka o mladinskem
delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV št. 13/2007 in 4/2015).
Na podlagi Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (med 16. in 18. členom) lokalni program razvoja
delovanja mladih v MOV skladno s 16. členom pripravita MC Velenje in MSLS (Mladinski svet lokalne skupnosti,
v danem primeru MSV), k sodelovanju pa so povabljene tudi druge organizacije mladih (Uradni vestnik MOV št.
13/2007 in 4/2015).
MC Velenje in MSV sta v preteklosti pripravila že dva lokalna programa razvoja delovanja mladih v MO Velenje,
prvega za obdobje 2011–2015 in drugega za obdobje 2016–2020. V sklopu priprave tretjega lokalnega
programa sta aktivno sodelovala z MO Velenje, natančneje z Uradom za družbene dejavnosti in Komisijo za
mladinska vprašanja MO Velenje.
Lokalni program razvoja delovanja mladih je nastal v sodelovanju s skupinami mladih, ki so na delavnicah izrazili
potrebe vrstnikov in izluščili prednostne cilje in ukrepe. Pri pripravi dokumenta so se upoštevala načela, sprejeta
v okviru Resolucije o strategiji EU za mlade (2019–2027), in sicer enakost in nediskriminacija (saj smo vključili
vse mlade s posebno pozornostjo do mladih z manj priložnostmi in mladih s posebnimi potrebami, spodbujali
smo tudi enakosti spolov), vključenost (zavedamo se, da mladi niso homogena skupina in imajo različne
potrebe, ozadja, življenjske zgodbe in interese, zato je potrebno vzpodbujati dejavnosti in politike, ki so
vključujoče za vse mlade, zlasti tiste z manj priložnostmi in/ali tiste, katerih glasovi morda niso slišani),
participacija (v vseh politikah in dejavnostih v zvezi z mladimi je potrebno podpirati pravico mladih do
participacije pri pripravi, izvajanju in nadaljnjih ukrepih politik, ki vplivajo nanje, zato moramo mladim in
mladinskim organizacijam omogočiti participacijo, s katero bodo lahko pustili svoj pečat), dvojni pristop (politike,
namenjene izboljšanju življenja mladih, ne smejo biti nikoli omejene le na področje mladih, zato je dvojni pristop
nepogrešljivo orodje, saj smo z njim obravnavali vprašanja, pomembna za mlade – na eni strani z vključevanjem
pobud v različna področja politik, na drugi strani pa s konkretnimi pobudami v mladinskem sektorju).
Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2021–2025 sprejme Svet MO Velenje.
Vsebuje cilje in ukrepe, s katerimi uresničuje svoj namen. Cilje morajo izvajati mladi posamezniki, mladinske
organizacije, organizacije za mlade ter drugi, ki delujejo v interesu mladih. Za ukrepe je zadolžena MO Velenje
skupaj z Uradom za družbene dejavnosti. Za spremljanje, vrednotenje in pregled poročil skrbi Komisija za
mladinska vprašanja MO Velenje.
DELAVNICE S CILJNIMI SKUPINAMI MLADIH 2020
V sklopu priprave strateškega dokumenta smo snovalci načrtovali pet delavnic z različnimi skupinami
mladih: srednješolska mladina, osnovnošolska mladina, organizirana mladina, neorganizirana mladina in mladi
s posebnimi potrebami.
Zaradi razglasitve prvega vala epidemije covida-19 smo uspeli izvesti le tri delavnice, in sicer s srednješolsko
mladino, neorganizirano mladino in organizirano mladino, ki smo jo izvedli na daljavo z uporabo spletne
aplikacije Zoom.
Srednješolsko mladino in neorganizirano mladino smo povabili v seminarske prostore v MC Velenje, kjer smo
se srečali v živo. Delavnico z organizirano mladino smo izvedli na daljavo iz prostorov Kunigunde – regionalnega
multimedijskega centra.
Za kvalitetno izvedbo delavnic smo k sodelovanju v vlogi mentorjev povabili mlade, za katere menimo, da so
aktivni, komunikativni, odgovorni, srčni in spoštovanja vredni ljudje in so zato primerni za izvedbo tovrstnih
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delavnic. V nabor smo jih uvrstili 14. Vsi, ki smo jih kontaktirali, so bili pripravljeni sodelovati pri izvedbi delavnic.
Sledilo je mentorsko usposabljanje.
Delavnica za mentorje – mentorsko usposabljanje
Pred začetkom izvajanja delavnic za ciljne skupine mladih smo pripravili delavnico za mentorje, ki smo jo
poimenovali mentorsko usposabljanje. Delavnica je potekala v soboto, 16. 2. 2020, v MC Velenje. Mentorsko
usposabljanje je uspešno opravilo vseh 14 udeležencev. Tekom srečanja smo jim predstavili načrt za izvedbo
delavnic in jih pripravili na delo z mladimi, pokazali smo načine, kako mlade motivirati za sodelovanje in jih
opogumiti, da delijo svoje ideje. Še posebej smo poudarili, naj se mentorji ne postavljajo v vlogo sodnika in se
ne osredotočajo na to, katere ideje so realno izvedljive, bodisi z izvedbenega bodisi s finančnega vidika, saj bi
s tem omejili metodo brainstorminga (prostega razmišljanja), temveč je njihova naloga mlade voditi skozi proces
brainstorminga, jih spodbuditi h kritičnemu razmišljanju in k tehtnemu razmisleku, kaj v resnici potrebujejo in
pogrešajo, kaj je treba izboljšati, urediti, nadgraditi in spremeniti v lokalni skupnosti. Povzeli smo, kaj vse za
mlade že imamo, kaj vse je zastavljeno ali narejeno dobro in za kaj je že poskrbljeno.
Obdelali smo polja mladinskega dela, govorili o lastnostih različnih ciljnih skupin mladih in o učinkih dela z
mladimi.
Z mentorji smo se ponovno sestali po delavnicah in preverili, ali še potrjujejo sodelovanje. Vsi mentorji so bili
pripravljeni na delo z mladimi. Na tem srečanju smo si konkretno razdelili delo na podlagi vtisov z usposabljanja,
kateri mentor je najbolj primeren za katero ciljno skupino in temo, ki jo obdelujemo. Mentorji so se s predlaganim
razrezom strinjali.
Dan pred prvo izvedbo delavnic smo v seminarske prostore Mladinskega centra Velenje povabili vseh 14
mentorjev delavnic. Mentorjem smo pripravili delavnico z enako vsebino, kot smo jo predvideli za delo z mladimi.
Ogledali so si oba filma, izpolnili anketo, se z nalepkami razdelili v skupine, opravili spoznavno igro in izpolnili
cilje in ukrepe. Ko smo to generalko uspešno zaključili, smo po pozitivnih odzivih predvidevali, da bo delavnica
dobra, mentorji pa so dobili vpogled, kako se bodo počutili mladi, in dobili še kakšno idejo, kako svoj del najbolje
izvesti.
Metode dela na delavnicah in teme
Mentorjem smo predstavili natančen potek dela in metode dela na delavnicah, med drugim aktivno poslušanje,
brainstorming, skupinsko delo, razprava in evalvacija. Pokazali smo jim dva filmčka, ki sta nastala za namene
tretje lokalne strategije. V prvem smo predstavili mladinsko zakonodajo, v drugem pa mladinsko infrastrukturo,
mladinsko delo, mladinske organizacije in organizacije za mlade v Velenju. Spoznali so mobilno aplikacijo, s
katero so mladi na delavnicah z uporabo telefona povedali, kaj v Velenju poznajo (vezano na prvi film) in kako
dobro poznajo mladinske organizacije, organizacije za mlade in mladinsko infrastrukturo (vezano na drugi film).
Z uporabo te aplikacije so mladi na koncu delavnice tudi glasovali o prednostnih projektih na posameznem
področju.
Teme in področja, ki smo jih obravnavali na delavnicah
1. Okoljevarstvo in trajnostna mobilnost
2. Turizem
3. Šport, zabava in prosti čas
4. Izobraževanje, informiranje in usposabljanje
5. Podjetništvo in zaposlovanje
6. Aktivno državljanstvo
7. Umetnost, kultura in dediščina
8. Vključevanje mladih z manj priložnostmi in s posebnimi potrebami
Predstavitev mladinskih organizacij, programov za mlade in mladinske zakonodaje v MOV
Za potrebe predstavitve že obstoječih aktivnosti in priložnosti za mlade v MO Velenje smo posneli dva filmčka.
Prvi je obravnaval mladinsko zakonodajo, drugi pa mladinske organizacije, mladinsko infrastrukturo ter
programe in projekte za mlade. Poimenovali smo ga Priložnosti za mlade v MOV. V scenariju smo si zamislili
novinarsko konferenco in prispevek na temo pravnih aktov na področju mladinske politike, v vlogo novinarja pa
smo postavili velenjčana Darjana Jeličića, ki ga mladi bolj poznajo kot priljubljenega slovenskega hip hop
ustvarjalca Mriga. Mrigo (BANGA) je samozaposleni v kulturi, pevec, producent in avtor radijskih oddaj, sodeluje
v več glasbenih projektih, že dolga leta ustvarja glasbo v zasedbi Mrigz’n’Ghet, organizira pa tudi največji hip
hop dogodek pri nas – Hip Hop Reunion.
Filma sta na ogled na Youtube kanalu Kunigunda – regionalni MMC:
Mladinska zakonodaja: https://youtu.be/rtw53y51vns
Priložnosti za mlade: https://youtu.be/dtu34gRLtVw
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Po ogledu posameznega filma so mladi z mobilno aplikacijo rešili anketo, da smo preverili, kako dobro poznajo
dokumente na področju mladinske politike in priložnosti za doživetja in udejstvovanja v MOV.
Zaključki ankete o poznavanju mladinskega organiziranja v MO Velenje
Na delavnicah so udeleženci odgovarjali na 5 vprašanj s področja mladinske zakonodaje in 21 vprašanj s
področja t. i. priložnosti za mlade. V zadnjem filmčku smo vprašanja delili po različnih sklopih (mladinskih,
izobraževalnih, socialnih, prostočasnih …).
V nadaljevanju bomo opisali nekaj najbolj presenetljivih ali zanimivih rezultatov, ki odražajo poznavanje
velenjske mladinske organiziranosti te generacije.
Mladinska zakonodaja
Mlade smo vprašali, ali vedo, da imamo v MO Velenju sprejet Odlok o mladinskem delu. 40 % neorganizirane
in srednješolske mladine je na vprašanje odgovorilo negativno, medtem ko je 65 % organizirane mladine
pritrdilo. Vprašanje, ali udeleženci vedo, da imamo v Velenju že sprejeto mladinsko strategijo, je dalo sledeče
rezultate: 70 % neorganizirane in srednješolske mladine je na vprašanje odgovorilo negativno, medtem ko je
enak delež organizirane mladine odgovoril pritrdilno. Pri vprašanju, ali mladi vedo, da smo bili prvi v Sloveniji,
ki smo sprejeli mladinsko strategijo, so udeleženci v vseh skupinah v več kot 70 % odgovorili negativno.
Iz podatkov lahko razberemo, da se mladi ne zanimajo za mladinsko politiko, kar je verjetno posledica
nezanimanja mladih za politiko v širšem družbenem kontekstu (npr. nizka volilna udeležba, odsotnost
spremljanja aktualne politike, tako lokalne, državne kot globalne). Ocenjujemo, da moramo vložiti več truda in
sredstev v promocijo sprejetih lokalnih programov in z različnimi aktivnostmi spodbujati mlade k aktivni
participaciji.
Priložnosti za mlade
Preverjali smo poznavanje lokalne mladinske infrastrukture. Prva vprašanja v anketi so se nanašala
na poznavanje mladinske infrastrukture v upravljanju MC Velenje. Več kot 75 % mladih pozna Letni kino ob
Škalskem jezeru, mladinski kulturni klub eMCe plac, Mladinski center Velenje in Mladinski hotel. Polovica
anketiranih mladih pozna Hišo bendov, Kunigundo – regionalni multimedijski center Velenje in Staro Pekarno.
Manj kot 10 % udeležencev ni poznalo nobene od naštetih mladinskih infrastruktur, kar je vzpodbuden podatek.
Več kot 75 % udeležencev pozna tudi Vilo Rožle, Vzorčno mesto, Skate park in pump track. Polovica
udeležencev je poznala še Lukovo vilo in Vzorčno mesto. Okoli 10 % udeležencev ni poznalo nobene od ostalih
mladinskih infrastruktur.
Iz podatkov lahko razberemo, da mladi relativno dobro poznajo mladinsko infrastrukturo, pretežno
infrastrukturo, ki je v upravljanju Mladinskega centra Velenje. To je razumljivo, saj tam poteka pretežni del
programov, namenjenih ciljni skupini, ki se je udeležila delavnic. Enako dobro poznajo mladinsko infrastrukturo,
ki je prioritetno namenjena njim ali njihovim prostočasnim aktivnostim. Zaskrbljujoč pa je podatek, da nekaj
mladih sploh ne pozna nobene mladinske infrastrukture. To si lahko razlagamo tudi tako, da ti mladi dajejo
prednost druženju preko družbenih omrežij in tehnologije pred druženjem na organiziranih aktivnostih.
Sledil je sklop poznavanja mladinskih organizacij in organizacij za mlade.
Pri vprašanju, ali so že slišali za MSV, je bil podatek presenetljiv pri srednješolski mladini, saj je 50 % mladih
zanj že slišalo, 50 % pa ne. MSV pozna 70 % organizirane in neorganizirane mladine. Pri vprašanju, ali poznajo
društva, včlanjena v MSV, podatki niso presenetili, saj je večina poznala ŠŠK, Društvo tabornikov Rod jezerski
zmaj Velenje, MZPM Velenje, Železni aktivizem, Dušo, Universe, Cogo in Društvo nasedlega kita. Zaskrbljujoče
je dejstvo, da 10 % anketiranih ne pozna nobenega.
Iz tega podatka lahko sklepamo, da bodo mladinske organizacije morale približati svoje delovanje mladim na
različne, mladim zanimive načine.
Pri vprašanju, vezano posebej na taborništvo in skavtstvo v Velenju, smo bili presenečeni nad podatkom, da
kar 40 % srednješolske mladine ne pozna nobene taborniške ali skavtske organizacije. Ravno tako ni
presenečal podatek, da tisti, ki to poznajo, najbolj poznajo Rod Jezerski zmaj Velenje, sledita pa Rod Lilijski
grič Pesje in Skavtski Steg 1 Velenje.
Sklepamo lahko, da bodo tudi taborniki in skavti morali bolj promovirati svoje aktivnosti predvsem med
srednješolsko mladino.
Sledilo je vprašanje, vezano na poznavanje mladinskih društev, ki niso nujno članice MSV, a delujejo na
glasbenem, umetniškem, socialnem ali političnem področju. Tukaj je pozitivno izstopala MZPM Velenje, ki jo je
prepoznalo 70 % mladih. V 55 % so prepoznana glasbena društva, kot so: Overload, Železni aktivizem, Špil,
Jupiter, Universe, Cogo. Ponovno je zaskrbljujoč podatek, da 30 % srednješolske mladine ne pozna nobenega
od naštetih.
V kolikor bodo mladinske organizacije želele pomlajevati svoje članstvo, bodo veliko aktivnosti morale usmeriti
predvsem na srednješolsko mladino.
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Na področju izobraževanja ni bilo presenečenj, saj je 95 % mladih poznalo vse naštete izobraževalne ustanove
v MO Velenje, kot so osnovne šole, srednje šole, visokošolski program, glasbena šola in Ljudska univerza.
Na področju zaposlovanja in podjetništva je 60 % udeležencev delavnic poznalo SAŠA inkubator, 20 %
gospodarsko zbornico in Zavod RS za zaposlovanje, 30 % pa ni poznalo nič od naštetega.
Iz tega podatka je razvidno, da SAŠA inkubator dela dobro tudi z mladimi. Prav tako lahko sklepamo, da se
mladi udeleženci v svojem obdobju še niso srečali z Zavodom RS za zaposlovanje, kar je spodbudno.
Pri poznavanju programov za mlade je 65 % udeležencev poznalo gledališki abonma Mladost, prav toliko
programe športnih društev in klubov, 55 % mladinske programe v Knjižnici Velenje, 40 % program društva Hiša,
20 % jih je poznalo Medgeneracijski center Planet generacij.
Iz tega podatka je razvidno, da mladi poznajo programe, če so jim predstavljeni na pravi način in imajo tradicijo.
Na koncu smo jih vprašali še o poznavanju dveh tradicionalnih festivalov: Dnevi mladih in kulture in Festival
mladih kultur Kunigunda. Presenetil je podatek, da srednješolci ne poznajo teh dveh festivalov, čeprav so v
veliki meri namenjeni tudi njim in ga tudi soustvarjajo njihovi vrstniki. Festivala Dnevi mladih in kulture ni poznalo
50 % srednješolcev, Festivala mladih kultur Kunigunda pa 40 % srednješolcev. Na drugi strani pa je oba
festivala poznalo 80 % udeležencev delavnic organizirane in neorganizirane mladine.
Iz teh podatkov je razvidno, da je potrebno nameniti večjo pozornost promociji obeh festivalov med
srednješolsko mladino.
Delavnica s srednješolsko mladino
Snovalci smo pred izvedbo delavnice imeli sestanek z ravnateljem ŠCV in s socialnimi pedagoginjami različnih
šol ŠCV, na katerem smo predstavili projekt in pomen tega strateškega dokumenta.
Delavnica je potekala v petek, 6. 3. 2020, v MC Velenje. Udeležilo se je je 57 srednješolcev iz vseh šol in skoraj
vseh programov ŠCV. Tako smo dobili širok nabor mladih.
Dan smo začeli s kratko predstavitvijo projekta in njegovega namena v video obliki. Udeleženci so si ogledali
dva filma o dosedanji mladinski strategiji, o lokalni mladinski politiki, mladinski infrastrukturi, spoznali so
mladinske organizacije, organizacije za mlade, programe za mlade in podobno. Po prikazanih filmčkih so z
uporabo mobilne aplikacije povedali, kaj od predstavljenega za mlade v MO Velenje že poznajo. S
predstavitvenimi filmčki in uporabo mobilnih telefonov smo mlade želeli spodbuditi k aktivni participaciji in jim
približati sistem dela. Rezultati skupnih delavnic so predstavljeni v nadaljevanju.
Po končanem ogledu in glasovanju je sledilo delo po skupinah, v katere smo mlade razvrstili naključno, saj smo
želeli, da se pomešajo, spoznajo med sabo in širijo svojo socialno mrežo. V sodelovanju s socialnim programom
eMCe plac ozavešča smo uporabili grafike, ki mlade z atraktivnimi slogani in grafikami ozaveščajo o nevarnosti
uporabe drog in drugih odvisnostnih. Pod stolom so imeli pripravljene različne nalepke – tisti z enako so bili
udeleženci iste skupine. Mentor je imel oblečeno majico z enako grafiko, kot so jo udeleženci videli na svoji
nalepki, tako je bila označena tudi mentorjeva delavnica. Najprej je sledila ice breaker in teambuilding igra
pajkove mreže, pri kateri so sodelovali vsi udeleženci in se na ta način predstavili drug drugemu. Nato so se
skupine razdelile po delovnih postajah, kjer so udeleženci s pomočjo mentorja izvajali brainstorming na
posamezne tematske sklope. Odmerili smo jim 8 minut. Ko je čas pretekel, so odšli do naslednjega mentorja,
ki je obravnaval naslednjo temo. Mentor je na začetku v pol minute povedal, kaj so do sedaj mladi iz prejšnje
skupine že predlagali in spodbujal naslednjo skupino, da dodajo nove predloge.
Delo v skupinah je potekalo na konkretnih področjih: ekologija in trajnostna mobilnost, turizem, izobraževanje,
informiranje in usposabljanje, podjetništvo in zaposlovanje, šport, zabava in prosti čas, umetnost kultura in
dediščina, aktivno državljanstvo ter vključevanje mladih z manj priložnostmi in s posebnimi potrebami.
Mladi so predlagali konkretne projekte, ki bi jih na posameznih področjih bili pripravljeni organizirati,
soorganizirati ali pa se jih udeležiti in jih zapisali na plakate. Ta del delavnice je potekal pod vodstvom mentorjev
po klasičnih metodah dela (skupinsko delo, brainstorming, diskusija).
Po odmoru z malico je sledilo vrednotenje idej. To smo naredili tako, da smo sorodne ideje iz brainstorminga
združili v eno krovno. Združene ideje smo predstavili udeležencem, ki so jih nato potrdili oz. po potrebi dopolnili.
Te ideje je tehnična ekipa vnesla v aplikacijo. Sledilo je ocenjevanje idej. Vsak udeleženec je za vsako temo
dobil 2 glasova, ki ju je oddal najljubšim idejam. Tako smo ideje razvrstili po pomembnosti glede na zbrane
glasove in dobili nabor prednostnih idej. Rezultati bodo predstavljeni v nadaljevanju.
Po končanem glasovanju smo z udeleženci in mentorji opravili še evalvacijo delavnice, ki je bila po mnenju vseh
ocenjena odlično, kar je razvidno iz spodnjih post it listkov, s katerimi so ovrednotili naše delo in potek delavnic.
Vsaki zaključeni delavnici je sledila še evalvacija snovalcev, tehnične ekipe in mentorjev.
Delavnica z neorganizirano mladino
Neorganizirano mladino smo povabili na delavnico na več načinov. Poslužili smo se promocije na družbenih
omrežjih, plakatov in drugih tiskovin, osebnih stikov in poznanstev, video povabil in podobnih metod. Obiskali
smo skupino PUM-O (Projektno učenje za mlade), jim predstavili projekt in skupino povabili na delavnico, ki so
se je tudi udeležili. Vse visoke šole smo prosili, da so naše vabilo posredovali študentom. Delavnice sta se
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udeležila dva študenta. Zaradi zasedenosti terminov v predvideni delavnici za organizirano mladino so se te
delavnice udeležili tudi predstavniki treh mladinskih društev, in sicer iz ŠŠK, Železnega aktivizma in društva
Universe.
Delavnica je potekala v soboto, 8. 3. 2020, v MC Velenje. Delavnice se je udeležilo 36 mladih.
Delavnica za neorganizirano mladino je potekala na enak način kot delavnica s srednješolsko mladino.
Udeleženci so obravnavali iste teme in se pod vodstvom mentorjev posluževali enakega načina dela, tudi tokrat
pa so izvedbo delavnice pozitivno ocenili, kar je razvidno iz spodnjih post it listkov.
Virtualna delavnica preko spletne aplikacije Zoom – organizirana mladina
Izvedba delavnice za organizirano mladino je bila predvidena na enak način kot tisti dve s srednješolci in
neorganizirano mladino. Delavnico bi morali izvesti v soboto, 14. 3. 2020, ravno v času, ko so se tudi v Sloveniji
močno zaostrili ukrepi. Po posvetu snovalcev, ekipe, mentorjev in potencialnih udeležencev smo skupaj sprejeli
odločitev, da ne tvegamo morebitne okužbe in delavnico izvedemo v drugem terminu.
K sodelovanju na spletni delavnici z aplikacijo ZOOM smo povabili vse mladinske organizacije članice
Mladinskega sveta Velenje in druge mladinske organizacije ter organizacije za mlade. Po elektronski pošti smo
k sodelovanju povabili še kulturna in športna društva ter klube.
Delavnica je potekala v četrtek, 30. 4. 2020. Mentorji in ekipa so se zaradi lažje tehnične izvedbe sestali v
prostorih Kunigunde – regionalnega multimedijskega centra. Upoštevali smo vse ukrepe in priporočila. Dve
mentorici sta delo opravljali od doma. Spletne delavnice se je udeležilo 26 predstavnikov različnih društev in
klubov.
Virtualna delavnica je potekala s pomočjo aplikacije, s katero so si udeleženci ogledali oba filmčka in izpolnili
anketo. Sledilo je skupinsko delo na vseh zastavljenih področjih in temah. Dela po skupinah v danih okoliščinah
izvedbe seje na daljavo ni bilo mogoče izvesti, zato so bili vsi udeleženci v eni skupini. Med sejo so se mentorji
zamenjali vsakih 8 minut in udeležence vodili pri oblikovanju ciljev in ukrepov na posameznem področju. Ko
smo izčrpali vse teme, smo združili sorodne ideje, jih udeležencem predstavili, sledilo pa je še ocenjevanje z
uporabo aplikacije. Na koncu smo z udeleženci opravili še kratko evalvacijo in ponovno dobili pozitiven odziv in
navdušenje, da smo delavnico kljub razmeram izvedli.
Delavnica z mladimi z manj priložnostmi in posebnimi potrebami
Predvidevali smo tudi izvedbo delavnice z mladimi z manj priložnostmi in s posebnimi potrebami. Predstavniki
CVIU so nas povabili na predstavitev projekta in oblikovanje dogovora o izvedbi delavnice. Dogovorili smo se
za izvedbo v njihovih prostorih, kjer se njihovi učenci počutijo domače, kar lahko olajša pot do dobrih rezultatov.
Mladi bi si ogledali filma, izpolnili anketni vprašalnik o poznavanju mladinskega dela (enak, kot smo ga
uporabljali na ostalih delavnicah, le da v tiskani obliki) in nato nadaljevali v delo po skupinah.
Delavnica je bila predvidena za petek, 13. 3. 2020. To je bil dan, ko so starši lahko izbrali, ali bodo njihovi otroci
že ostali doma ali pa bodo še tisti dan (pred zaprtjem šol) obiskali šolo. Iz CVIU so nas obvestili, da je od
predvidenih 21 sodelujočih prisotnih le 5 učencev. Skupaj smo se odločili, da delavnice odpovemo. Ukrepi so
se nadaljevali in zaostrovali, zato smo se s CVIU odločili, da delavnice ne izvedemo.
V to ciljno skupino mladih smo želeli vključiti še skupino Integra, Delfinčki iz Plavalnega kluba Velenje in VDC
SAŠA Ježek.
Delavnice so zaradi razmer odpadle, zato smo vse deležnike pozvali, naj nam pošljejo pisne predloge in
potrebe, ki jih zaznavajo njihovi učenci in uporabniki. Prejete smo vključili v poglavje Ukrepi in cilji za MO Velenje
2021–2025.
Delavnica z osnovnošolsko mladino
Prvotna ideja za izvedbo delavnice z osnovnošolsko mladino je bila enaka kot v drugih ciljnih skupinah, vendar
je zaradi ukrepov v času epidemije nismo mogli izvesti. Šole smo preko kolegija ravnateljev povabili k
sodelovanju in se za izvedbo že dogovorili, a smo delavnico zaradi epidemije morali odpovedati. Prvotni termin
izvedbe delavnice je bil načrtovan 27. 3. 2020. Iskali smo nadomestni termin in ves čas komunicirali z ravnatelji
ali drugimi predstavniki šol. V času izvajanja pouka v šoli je nov predlog za izvedbo delavnic več ravnateljev
zavrnilo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.
Nato smo ravnateljem in predstavnikom šol predlagali izvedbo spletne delavnice z aplikacijo ZOOM in jih prosili,
naj učencem in staršem osmih in devetih razredov posredujejo vabilo za udeležbo delavnice.
Ta delavnica je bila predvidena v soboto, 13. 6. 2020. Na vabilo sta se odzvala le dva učenca, kar smo (tudi po
besedah šolnikov) zaradi preobremenjenosti z delom od doma in z večurnim sedenjem in učenjem pred
računalnikom lahko pričakovali, še posebej z ozirom na to, da smo jo nameravali izvesti mes vikendom. Snovalci
smo se tako odločili, da delavnice ne bomo izvedli in se obema prijavljenima zahvalili za pripravljenost.
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UKREPI IN CILJI ZA MO VELENJE 2021–2025
Na delavnicah so mladi povedali, kaj v Velenju pogrešajo, kaj si želijo in kaj bi bilo potrebno izboljšati. Vseh
potreb mladih ni mogoče zadovoljiti s posameznim razpisom, saj je za financiranje uresničevanja potreb
razpisanih premalo sredstev oz. so projekti prezahtevni ali pa niso v pristojnosti lokalne skupnosti. Tako
nastanejo predlogi ukrepov, ki jih vsebuje vsaka mladinska strategija, namenjeni pa so odločevalcem MO
Velenje, da pri svojem nadaljnjem delovanju na področju razvoja lokalne skupnosti sledijo tudi potrebam mladih
in jih vključijo v največji možni meri.
Predlagani ukrepi mladih
Okoljevarstvo in trajnostna mobilnost:
 Posodobitev aplikacije Bicy, postavitev več postaj in povečanje števila koles (tudi
električnih), ki naj bodo bolj ažurno razporejena po postajah
 Sofinanciranje prevozov študentov iz študijskih središč
 Avtobus Lokal’c opremiti z GPS sledilcem, ki bo preko aplikacije sporočal čas prihoda na
postajo
 Cenejši nakup letnih parkirnih abonmajev za dijake, študente in druge socialno ogrožene
skupine, predvsem v okolici ŠCV
 Elektro polnilnice za prevozna sredstva, predvsem za e-kolesa in e-skiroje
 Celoletno študentsko delo v projektu Čisto moje Velenje
 Spodbujanje trgovin brez embalaže
 Nadkrita parkirišča za motorje in kolesa
 Najem vrtičkov za mlade po simbolični ceni
 Zelene strehe na novogradnjah
 Boljša železniška infrastruktura in pogostejše povezave iz Velenja in v Velenje
 Čim hitrejša izgradnja 3. razvojne osi
 Vetrne in sončne elektrarne
 Zasajevanje rastlin po mestu
Aktivno državljanstvo:
 Več povezovanja in sodelovanja institucij z društvi in nevladnimi organizacijami
 Soodločanje mladih o pomembnih projektih MO Velenje
 Participativni proračun
 Volilna pravica pri 16 letih
 Več stanovanj za mlade in mlade družine
 Stanovanjska zadruga mladih
Umetnost, kultura in dediščina:
 Novi prostori za ustvarjanje in razstavljanje umetniških del mladih umetnikov
 Odkup zemljišča in ureditev dokumentacije lastništva Kajuhovega tabora v Ribnem pri
Bledu
 Površina za legalno risanje grafitov
 Glasbena in knjižna založba za mlade
 Več nadzora in varovanja urbanih elementov in infrastrukture
 Ureditev javnih površin, obnova klopi, košev po mestu in parkih
 Revitalizacija Stare elektrarne
 Skrb in obnova zapuščenih spomenikov
Šport, zabava in prosti čas:
 Nov skate park
 Igrišče za ulično košarko
 Več zunanjih fitnesov
 Adrenalinski park
 Koncertna dvorana za do 800 oseb
 Postavitev objekta v Letnem kinu (gostinstvo, sanitarije, skladišče)
 Oživitev smučišča Šalek
 Legalne motokros proge
 Zunanja plezalna stena
 Notranji plezalni park
 Urejen gozdni kotiček za druženje
 Objekt s trampolini
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Pasji park

 Posodobitev muzejev z interaktivnimi vsebinami
 Digitalno opremljene turistične točke
 Preureditev in obnova avtokampa Jezero
 Letni bazen ob jezeru
 Legalne lokacije za kampiranje
 Okrepitev brezžičnega omrežja – WiFi Velenje
 Vključevanje mladinskih društev in njihovih projektov v turistično ponudbo
 Skakalnica kot razgledna točka
Izobraževanje, informiranje in usposabljanje:
 Več brezplačnih oglaševalskih mest za mlade in mladinske organizacije
 Brezplačno pravno svetovanje za mlade
 Mladinsko delo priznano kot obvezna izbirna vsebina
Podjetništvo in zaposlovanje:
 Ugodnejši najem prostorov za mlade podjetnike
 Štipendije za nadpovprečno nadarjene
 Enkratna denarna pomoč mladim za zagon podjetja
 Subvencionirana praksa v lokalnih podjetjih
 Spodbujanje k zaposlovanju preko programa javnih del v mladinskih organizacij
Vključevanje mladih z manj priložnostmi in posebnimi potrebami:
 Stalno spremljanje in prilagajanje javnih površin invalidom
 Prilagajanje prireditvenih prostorov za invalide
 Bar ali gostišče, v katerem bi bile zaposlene osebe s posebnimi potrebami
 Več povezovanj med društvi in organizacijami, ki delujejo na tem področju
 Dvigalo za invalide v občinski stavbi MO Velenje
 Več varnih točk in stanovanjskih skupin za mladostnike
 Gradnja skupnostnih bivalnih enot za osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z
avtističnim spektrom motenj in osebami z motnjami v duševnem razvoju
 Več igral na vodi, namenjenih tudi mladim s posebnimi potrebami
 Več različnih kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov, ki bi bili prilagojeni mladim s
posebnimi potrebami
 Možnost opravljanja lažjih del za simbolično denarno nagrado v sodelovanju z MO Velenje
in javnimi zavodi
 Prilagojena športna rekreacija v obstoječih športnih društvih in plesnih šolah
 Prilagojene že obstoječe gledališke in pevske skupine
 Predstavnik v občinskem svetu in komisiji za mladinska vprašanja
 Prevodi obrazcev na upravnih enotah, občinski upravi, bankah, zdravstvenih domovih in
ostalih institucijah v lahko razumljiv jezik
 Fitnes vodene vadbe ali naprave za ljudi s posebnimi potrebami
Na delavnicah izoblikovani cilji po rangih financiranja
OKOLJEVARSTVO IN TRAJNOSTNA MOBILNOST
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
CILJ / VIŠINA FINANCIRANJA:
CILJA / SKLOP:
A
4.000 €
1.
Platforma ali aplikacija za prevoze po Šaleški dolini
2.
Ekološki festival
B
2.000 €
3.
Medgeneracijski projekti na temo okoljevarstva in trajnostne
mobilnosti (npr. mladi ozaveščajo odrasle, odrasli predajajo znanje
mladim, vrtnarjenje, botanika)
C
1.000 €
4.
Izobraževanja na temo okoljevarstva in trajnostne mobilnosti (npr.
predelava eko hrane, zeliščarstvo)

14. seja Sveta Mestne občine Velenje

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

9. december 2020

5.

Številka 15/3/ stran 51

7.

Ozaveščanje in informiranje na temo okoljevarstva in trajnostne
mobilnosti (npr. šaleška energetika)
Inovativna izvedba dogodkov po principu Zero waste (npr. brez plastičnih
kozarcev)
Sklop organiziranih čistilnih akcij

8.

Ustvarjalno recikliranje (npr. ponovna uporaba, eko intervencije)

6.

9.
10.

D

500 €
Prodaja iz druge roke (npr. knjig in učbenikov), organizirana izmenjava
predmetov (npr. orodja)
Eko točka na dogodkih
AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

ZAPOREDNA ŠTEVILKA
CILJ / VIŠINA FINANCIRANJA:
CILJA / SKLOP:
A
4.000 €
11.
Mladinski parlament
C
1.000 €
12.
Predstavitev mladinskih politik na izobraževalnih ustanovah (npr.
osnovne in srednje šole, fakultete, zavodi)
13.
Organizirana predvolilna soočenja kandidatov za vodilne in
predstavniške funkcije (npr. župan, svetniki, kandidati za državni zbor,
predsednik države, kandidati za evropski parlament)
14.
Izobraževanja na temo aktivnega državljanstva (npr. politični in sodni
sistemi, delovanje države, lokalna samouprava, volitve, prijava na razne
EU, državne in lokalne razpise)
UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
CILJ / VIŠINA FINANCIRANJA:
CILJA / SKLOP:
A
4.000 €
15.
Mapping na zgradbe
B
2.000 €
16.
Sklop delavnic na temo umetnosti, kulture in dediščine (npr. grafitiranje,
street art, agrikultura, land art)
17.
Strokovne in izobraževalne ekskurzije za mlade na temo umetnosti,
kulture in dediščine
18.
Obuditev kotalkališča v Sončnem parku z dogodkom
19.
Projekti na lokacijah kulture dediščine (gradovi, domačije, razvaline)
20.
Koncertni cikli
C
1.000 €
21.
Razstavišče za mlade neuveljavljene umetnike – razstave mladih
umetnikov
22.
Promocija starih obrti (npr. kovaštvo, pletilstvo, šiviljstvo, panjske
končnice)
23.
Snemanje albuma ali vinilne plošče mladih glasbenih ustvarjalcev
24.
Grafitiranje
ŠPORT, ZABAVA IN PROSTI ČAS
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA
CILJA / SKLOP:
A
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
B
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

C

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

D

59.
60.
61.
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CILJ / VIŠINA FINANCIRANJA:
4.000 €
Športni izzivi in tekmovanja za mlade (npr. urbani, vodni)
Glasbeni festivali
Zimski festivali
Večji koncert v Letnem kinu
Koncert v Rdeči dvorani
Dogodki na novem prireditvenem odru in prostoru ob Jezeru
Tabori v naravi za mlade
2.000 €
Tematski izleti in ekskurzije za mlade
Sklop open mic in/ali stand up dogodkov
Uprizoritveni gledališko umetniški projekti
Game in anime festivali (npr. lan party, konvencije)
Vodeni tematski kvizi, uganke, miselne igre
Tematski celodnevni dogodek v Letnem kinu
Dogodki na temo kulinarike (npr. odprta kuhinja, predstavitev hrane sveta,
kuharski dvoboji, street food)
Prireditve v središču mesta (npr. ulično gledališče, glasbeni dogodki,
performansi)
Escape room
Jezikovni tečaji za mlade
Mladinski festivali
Glasbeni dogodek nekomercialne narave
Športna tekmovanja
1.000 €
Okrogle mize na raznolike družbeno – socialne teme
Bralna značka za mlade
Sklop delavnic na temo glasbe, kulture in art področja (npr. glasbene,
gledališke, fotografske, filmske, likovne umetnosti)
Sklop delavnic na različnih novodobnih področjih (npr. nove tehnologije,
digitalni marketing, programiranje, montaža, grafično oblikovanje,
animacija, spletne strani, avdiovizualni programi)
Sklop športnih delavnic
Športni turnirji in športne lige
Sklop tematskih večerov (npr. karaoke, tombola, jam session, dresscode,
disco)
Organizirano igranje namiznih iger
Plesni dogodki (npr. tečaji, predstavitve, predstave, večeri)
Gledališke ali filmske predstave v Letnem kinu
500 €
Podcasti na različne teme
Inovativne promocije dogodkov
Filmske projekcije na prostem
Dnevi odprtih vrat mladinske in druge infrastrukture, predstavitev
mladinskih organizacij
Dogodek v učilnici/čitalnici na prostem
Aktivnosti na trim stezi (npr. vodena telovadba, spoznavanje gozdne učne
poti)
Športne lige (npr. ročni nogomet, biljard, pikado, igralni avtomati)
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TURIZEM
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
CILJ / VIŠINA FINANCIRANJA:
CILJA / SKLOP:
A
4.000 €
62.
Mladinski turistični katalog ali aplikacija
B
2.000 €
63.
Organizirani tematski izleti (npr. spoznavanje turistične ponudbe drugih
krajev)
64.
Organizirani prevozi na koncerte in druge kulturne dogodke s turističnim
aranžmajem
65.
Ogled dobrih praks v tujini
66.
Eno ali večdnevni festival v sodelovanju z lokalnimi ponudniki turističnih
storitev
67.
Dogodki na plaži in/ali na vodi v namen spodbujanja turizma
68.
Podvodni turizem (npr. ogled potopljene vasi)
69.
Nadgradnja Geocachinga Velenje
C
1.000 €
70.
Alternativna tematska vodenja po Šaleški dolini
71.
Učne vodene poti po Šaleški dolini
72.
Organizirani pohodi za mlade v gore po Sloveniji
73.
Filmska projekcija pod zemljo v Muzeju Premogovništva
D
500 €
74.
Vodenje po spomenikih
75.
Mladinski pohodi po Šaleški dolini
IZOBRAŽEVANJE, INFORMIRANJE IN USPOSABLJANJE
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
CILJA / SKLOP:
B
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

C

CILJ / VIŠINA FINANCIRANJA:
2.000 €

Mladinska revija ali časopis
Poletni izobraževalni tabori
Interaktivne table za oglaševanje dogodkov za mlade
Večdnevno izobraževanje usposabljanje mladih za organizacijo
dogodkov
Preventivno izobraževalni programi za mlade (več dejavnosti)
1.000 €
Priprave na sprejemne izpite (npr. Fakulteta za arhitekturo, Akademija
za likovno umetnost in oblikovanje)
Informativni dnevi (npr. mladi predstavijo srednješolske programe in
fakultete mladim)
Organiziranje in sofinanciranje učne pomoči za mlade
Cikel uporabnih znanj za mlade (npr. zaposlitvena pismenost,
zavarovalniški sistemi, davki, družinski proračun, domača popravila)
Tečaji iz različnih področij (npr. kuharski, tečaj za barista, sommelierja,
prva pomoč)
Informiranje mladih o družbeno socialnih temah (npr. Unicefove varne
točke, varne hiše, stanovanjske skupnosti za mladostnike in o drugih
socialnih programih za mlade)
Podjetniški večeri
Programi za mlade starše
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Tehnični dnevi v glasbeni industriji (npr. spoznavanje osnov trženja
glasbene industrije, tonska in lučna tehnika)
Sklop pogovorov, okroglih miz in izobraževanj
500 €
Enodnevno usposabljanje mladih
Predstavitev poklicev
PODJETNIŠTVO IN ZAPOSLOVANJE

ZAPOREDNA ŠTEVILKA
CILJA / SKLOP:
B
93.
C
94.
95.
96.
97.
D
98.

CILJ / VIŠINA FINANCIRANJA:
2.000 €
Predstavitveni sejem služb oziroma delodajalcev
1.000 €
Obisk podjetniških seminarjev doma in v tujini
Podjetniški dnevi (npr. druženje s podjetniki)
Delavnice retorike in javnega nastopanja
Odprti razpisi za grafično oblikovanje za mladinske projekte
500 €
Hitri zmenki s podjetniki

VKLJUČEVANJE MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI IN POSEBNIMI POTREBAMI
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
CILJ / VIŠINA FINANCIRANJA:
CILJA / SKLOP:
B
2.000 €
99.
Organiziran izlet za mlade s posebnimi potrebami in/ali mlade z manj
priložnostmi
100.
Organiziran ogled dobrih praks na področju vključevanja mladih z manj
priložnosti in/ali posebnimi potrebami
101.
Vodene vadbe za gibalno ovirane
C
1.000 €
102.
Multikulturni tematski večeri za albansko govoreče
103.
Aktivno vključevanje tujcev (npr. informiranje tujcev o naši kulturi,
pomoč priseljencem, razbijanje stereotipov)
104.
Organizacija dobrodelnih dogodkov in zbiralnih akcij za ranljive skupine
105.
Sejem izdelkov (npr. izdelki oseb s posebnimi potrebami)
106.
Delavnice za uporabna znanja prilagojene za osebe s posebnimi
potrebami (npr. zaposlitvena pismenost, zavarovalniški sistemi, davki,
družinski proračun, domača popravila)
107.
Delavnice znakovnega jezika
108.
Bralna značka za mlade s posebnimi potrebami
109.
Nove informacijske table za slepe in slabovidne
D
500 €
110.
Spremstvo in fizična pomoč za slepe in slabovidne na dogodkih
111.
Vključevanje oseb z manj priložnostmi in posebnimi potrebami v
organizacijo in izvedbo dogodkov
112.
Druženje s terapevtskimi živalmi
113.
Pohodi z mladimi s posebnimi potrebami
114.
Ozaveščanje preko različnih dogodkov o mladih z manj priložnostmi in
posebnimi potrebami
115.
Organizirana celodnevna druženja s tuje govorečimi mladimi
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Zabavno učenje slovenščine za albansko govoreče (npr. kvizi)

URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LOKALNEGA PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA
MLADIH V MO VELENJE – MLADI ZA VELE'JE SPET PREMIKAMO MEJE 2021–2025
Predlog višine financiranja
Izvedba novega javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki sledijo ciljem mladinske strategije, naj poteka
sočasno z razpisom za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti. Predlagamo sofinanciranje iz proračuna
MO Velenje v višini 55.000 € za vsako leto (od leta 2021 do vključno leta 2025).
Predlagamo razdelitev sredstev v višini 55.000 € v štiri dele oz. razpisne sklope, in sicer:
 SKLOP A: od skupne vrednosti javnega razpisa je 20.000 € namenjenih za projekte v
razpisnem sklopu A, ki jih bo MO Velenje sofinancirala v višini 4.000 €, kar znese 5
projektov letno,
 SKLOP B: od skupne vrednosti javnega razpisa je 16.000 € namenjenih za projekte v
razpisnem sklopu B, ki jih bo MO Velenje sofinancirala v višini 2.000 €, kar znese 8
projektov letno,
 SKLOP C: od skupne vrednosti javnega razpisa je 17.000 € namenjenih za projekte v
razpisnem sklopu C, ki jih bo MO Velenje sofinancirala v višini 1.000 €, kar znese 17
projektov letno,
 SKLOP D: od skupne vrednosti javnega razpisa je 2.000 € namenjenih za projekte v
razpisnem sklopu D, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 500 €, kar znese
4 projekte letno.
Vsako leto naj se za sledenje ciljem iz lokalnega programa razvoja delovanja mladih (med letoma 2021 in 2025)
nameni najmanj 55.000 € in tako vsako leto sofinancira 34 projektov. Torej 170 projektov v obdobju, na katerega
se lokalni program nanaša.
Kadar razpisana sredstva iz posameznega sklopa ne bodo razdeljena zaradi pomanjkanja posameznih
projektov, se jih lahko prenese v drug sklop za sofinanciranje drugih projektov.
Predlog spremljanja uresničevanja lokalne mladinske strategije
3. Lokalni program razvoja delovanja mladih v MO Velenje, Mladi za Vele'je spet premikamo meje 2021–2025
sprejme Svet MO Velenje na predlog Komisije za mladinska vprašanja MO Velenje. Za uresničevanje lokalnega
programa so odgovorni:
 za izvajanje ukrepov je zadolžena MO Velenje skupaj z Uradom za družbene dejavnosti
MO Velenje,
 za izvajanje ciljev so zadolženi mladi posamezniki, mladinske organizacije ter organizacije
in institucije za delo z mladimi,
 za poročila o izvedbi razpisa za sledenje ciljem lokalnega programa delovanja mladih sta
zadolžena Urad za družbene dejavnosti MO Velenje in Komisija za mladinska vprašanja.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga
Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/2007) v VII. točki
opredeljuje sprejem lokalnega programa razvoja delovanja mladih, s katerim se opredeli način uresničevanja
javnega interesa v delovanju mladih. Lokalni program sprejme Svet MO Velenje za obdobje petih let, ki obsega
predvsem:
 izhodišča in usmeritve delovanja mladih,
 vsebino in obseg posameznih pojavnih delov dejavnosti mladih, ki se financirajo in
sofinancirajo iz javnih sredstev,
 razvojne in strokovne naloge delovanja mladih,
 okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje.
2. Obstoječe stanje
MO Velenje uresničuje interese mladih na različne načine. Tako je leta 1996 sprejela Odlok o ustanovitvi MC
Velenje, v letu 2003 pa je bil ustanovljen MSV. Za njuno delovanje so zagotovljena sredstva v proračunu MOV.
V letu 2007 je Svet MO Velenje sprejel Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje, na njegovi podlagi pa
od leta 2008 dalje poteka javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti. Leta 2008 je bila
ustanovljena tudi Komisija za mladinska vprašanja v MO Velenje. V letu 2010 je Svet MO Velenje sprejel 1.
Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2010–2015 in od leta 2011 poteka javni razpis
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za sledenje ciljem le-tega. V letu 2015 je Svet MO Velenje sprejel 2. Lokalni program razvoja delovanja mladih
v Mestni občini Velenje 2016–2020.
Lokalna skupnost stopnjuje podporo in sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Velenju. Tako so pobude, ki
prihajajo na MO Velenje s strani mladih ali njihovih predstavnikov dobro sprejete in tudi podprte.
. Cilji
Glavni cilj je oblikovati strategijo, ki bo v Velenju pomagala mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade
spodbuditi mladino, da se z njihovo pomočjo v Velenju izoblikujejo programi, ki bodo pokrivali širok spekter
interesov mladih. Z vključevanjem mladih v procese odločanja se spodbuja aktivna participacija mladih.
Pomembno je, da se določijo prioritete na področju mladih ter se tako iz kvantitete ponudb zagotovi kvaliteto in
ciljno usmerjen razvoj.
4. Finančne posledice
Za sledenje ciljem 3. Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za obdobje 2021–
2025 (Mladi za Vele’je spet premikamo meje) je bil podan predlog, da MO Velenje ohrani javni razpis z naslovom
Javni razpis za (so)financiranje projektov in programov za sledenje ciljem iz lokalnega programa razvoja
delovanja mladih v Mestni občini Velenje.
Ta razpis je bil in bo namenjen vsem, tako posameznikom, društvom, klubom, organizacijam, javnim zavodom
in drugim, ki bodo pripravili program za sledenje ciljem te strategije. Izvedba novega javnega razpisa bi potekala
istočasno z razpisom za mladinske projektne aktivnosti in bi za proračun MO Velenje (na predlog predlagateljev
strategije) predstavljala finančno breme v višini najmanj 55.000 € za vsako leto.
Predlagamo, da bi se sredstva v višini 55.000 € razdelila v štirih delih oz. razpisnih sklopih, in sicer:
 SKLOP A: od skupne vrednosti javnega razpisa je 20.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu
A, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 4.000 €, kar znese 5 projektov;
 SKLOP B: od skupne vrednosti javnega razpisa je 16.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu
B, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 2.000 €, kar znese 8 projektov,
 SKLOP C: od skupne vrednosti javnega razpisa je 17.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu
C, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 1.000 €, kar znese 17 projektov;
 SKLOP D: od skupne vrednosti javnega razpisa je 2.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu
D, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 500 €, kar znese 4 projekte.
Vsako leto bo za sledenje ciljem iz lokalnega programa razvoja mladih (med letoma 2021 in 2025) namenjenih
najmanj 55.000 € in tako vsako leto sofinanciranih 34 projektov. Torej 170 projektov v obdobju, na katerega se
lokalni program nanaša.
V Velenju, dne ________________
Pripravili:
Dimitrij Amon, Mladinski center Velenje, l.r.
Špela Verdev, Mladinski center Velenje, l.r.
Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje, l.r.
Darja Plaznik, Urada za družbene dejavnosti MO Velenje, l.r.
Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti MO Velenje, l.r.
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno
besedilo in 17/19) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta program sprejme.
Peter Dermol, l.r.
župan Mestne občine Velenje
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