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1. UVOD  
 
Mladinski center Krško je bil ustanovljen leta 2000 kot javni zavod z namenom opravljanja interesnih 
dejavnosti za mladino na območju občine Krško. Poleg izvajanja informacijskih, mladinskih, kulturnih, 
izobraževalnih, raziskovalnih, preventivnih in akademskih programov je center opravljal, v skladu z 
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (U. l. RS, št. 8/2020, z dne 7. 2. 2020), tudi 
dejavnost vodenja mladinskih dejavnosti, sočasno pa nudil organizacijsko in tehnično pomoč ostalim 
organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino.  
 
V letu 2021, natančneje 15. 7. 2021, je Občinski svet Občine Krško na 24. seji 2021 sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (U. l. RS, št. 
125/2021, z dne 30. 7. 2021), s katerim je razširil področje delovanja MC Krško še na področje športa, tako 
da je od 8. 8. 2021 naprej MC Krško zavod, ustanovljen za opravljanje javne službe na področju programov 
v mladinskem sektorju in mladinskega dela ter za področje športa na območju Mestne občine Krško. 
 
 
PRAVNE PODLAGE DELOVANJA MLADINSKEGA CENTRA KRŠKO 
 

● Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS št. 96/00, 91/01, 91/05, 
65/08, 30/2011, 41/2014, 69/2017, 8/2020 in 125/2021). 

● Program razvoja mreže javne mladinske infrastrukture in storitev javnega zavoda Mladinski center 
Krško, na območju občine Krško v obdobju od 2006 do 2010 (sprejet na 38. seji Občinskega sveta 
Občine Krško, dne 23. 3. 2006). 

● Lokalni program za mladino v občini Krško za obdobje 2020-2023, oktober 2020. 
● Statut javnega zavoda Mladinski center Krško. 
● Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (1990). 
● Bela knjiga Evropske komisije: Nova spodbuda za evropsko mladino (2001). 
● Revidirana evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno okolje (2003). 
● Evropski mladinski pakt (2005). 
● Revidirana Lizbonska strategija (2005). 
● Strategija Urada RS za mladino na področju mladinske politike do leta 2010 (2005). 
● Strategija EU za mlade 2019-2027. 
● Različni nacionalni programi pristojnih ministrstev za področje mladinskega dela: Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo 
za informacijsko družbo … 

● Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 3/2009). 
● Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 5/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00,36/00). 
● Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08). 
● Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07). 
● Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 

87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 71/06, 78/06, 79/06, 3/07, 62/07, 64/07, 66/07, 5/08, 19/08, 24/08, 
67/08, 71/08). 

● Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.  95/07-UPB, 17/08, 57/08, 80/08, 50/14 
in 95/14). 

● Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/2009). 
● Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06). 
● Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02)  
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● Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02) v povezavi s Slovenskimi računovodskimi 
standardi. 

● Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21). 
● Zakon o dohodnini. 
● Zakon o uravnoteženju javnih financ. 
● Zakon o DDV. 
 

 
2. POSLOVANJE V LETU 2021 
 

2.1. Kadrovski načrt  
 
V letu 2021 je center zaposloval 18 oseb.  
 
V rednem delovnem razmerju je bilo v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v centru 7 
zaposlenih, financiranih s strani ustanoviteljice: direktor, vodja pisarne VI, vodja mladinskih programov 
VII/1, vodja mladinskih programov (RIS), mladinski delavec I, vzdrževalec IV (60 %) in vzdrževalec športne 
infrastrukture II (zaposlitev izvedena konec avgusta 2021).  
 
Preko tržnih dejavnosti, javne službe hostla in mednarodnih razpisov sta bili zaposleni 2 osebi (koordinator 
mladinskih programov in mladinskega hotela ter vodja VI).  
 
Na nadaljevanju projekta MVP sta bili zaposleni 2 osebi, financirani s projektnimi sredstvi (naložbo sta 
sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada). Projekt se je iztekel 
15. 9. 2021. 
 
Na projektu UrbaniK je bilo v letu 2021 zaposlenih 5 oseb, in sicer 2 organizatorja kulturnih dogodkov in 3 
tonski tehniki, eden za obdobje 1,5 meseca, ostali pa za obdobje 8 mesecev. Projekt se je namreč zaključil 
31. 8. 2021. 
 
Poleg tega je zavod skozi vse leto (z manjšimi prekinitvami) izvajal tudi program javnih del, v sklopu 
katerega sta bili, z vmesnimi prekinitvami, zaposleni 2 osebi. 
 

Vsebina 
delovnega mesta 

v centru 

Naziv iz 
sistem. del. 

mest 

Način  
zaposlitve 

Trajanje 
zaposlitve  

(v 
mesecih) 

2021 

Stop.  
izob.     

Financerji 

Direktor Direktor Nedoločen čas – 
individualna 
pogodba o 
zaposlitvi 

12 VII. 
Mestna občina 
Krško 

Programski vodja Vodja 
mladinskih 
programov 
VII/1 

Nedoločen čas –  
pogodba o 
zaposlitvi 

12 VII. 
Mestna občina 
Krško 
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Računovodja   Vodja pisarne 
VI  

Nedoločen čas –  
pogodba o 
zaposlitvi 

12 VI. 
Mestna občina 
Krško 

Programski 
sodelavec 

Mladinski 
delavec I 

Nedoločen čas –  
pogodba o 
zaposlitvi 

12 V. 
Mestna občina 
Krško 

Čistilka Vzdrževalec IV Nedoločen čas –  
pogodba o 
zaposlitvi 

12 IV. Mestna občina 
Krško 60 % 
tržna dejavn. 40 % 

Pomoč pri 
izvajanju 
programov za 
mlade 

Javna dela Javna dela 12 VI. 
ZRSZZ 70 % 
Mestna občina 
Krško 30 % 

Pomoč pri 
izvajanju 
programov za 
mlade 

Javna dela Javna dela 12 V. 
ZRSZZ 70 % 
Mestna občina 
Krško 30 % 

Koordinator 
mladinskih 
programov in 
mladinskega 
hotela 

Vodja VI Nedoločen čas –  
pogodba o 
zaposlitvi 

12 VI. 
3 mes. 50 % Občina,  
50 % tržno; 
9 mesecev 100 % 
tržno 

Mladinski delavec 
na projektu RIS 

Vodja 
mladinskih 
programov 

Nedoločen čas –  
pogodba o 
zaposlitvi 

12 VII/1. 
Mestna občina 
Krško 

Vodja športne 
infrastrukture  

Vzdrževalec 
športne 
infrastrukture 
II 

Nedoločen čas 4,3 V 
Mestna občina 
Krško 

Organizator 
kulturnih dogodkov 

Samostojni 
strokovni 
sodelavec V 

Določen čas  13 
mesecev 

8 V. Razpis zaposlovanje 
mladih v kulturi 100 
%-12 mesecev, 
lastna sredstva 1 
mesec 

Organizator 
kulturnih 
dogodkov 

Samostojni 
strokovni 
sodelavec V 

Določen čas 13 
mesecev 

8 V. Razpis zaposlovanje 
mladih v kulturi 100 
%-12 mesecev, 
lastna sredstva 1 
mesec 

Tonski tehnik Samostojni 
strokovni 
sodelavec V 

Določen čas 13 
mesecev 

8 V. Razpis zaposlovanje 
mladih v kulturi 100 
%-12 mesecev, 
lastna sredstva 1 
mesec 
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Tonski tehnik Pomožni 
delavec II 

Določen čas 13 
mesecev 

8 II. Razpis zaposlovanje 
mladih v kulturi 100 
%-12 mesecev, 
lastna sredstva 1 
mesec 

Tonski tehnik Pomožni 
delavec II 

Določen čas 13 
mesecev 

1,5 II. Razpis zaposlovanje 
mladih v kulturi 100 
%-12 mesecev, 
lastna sredstva 1 
mesec 

Programski  
sodelavec  

Vodja VI 
 

Določen čas 
 

9,5 
 

V Razpisna sredstva 
URSM - MvP 

Vodja projekta  
MvP 

Vodja  V  Določen čas 18 
mesecev 

9,5 VII/1 Razpisna sredstva 
URSM - MvP 

Administrator na 
projektu MvP 

Referent VII/1 Določen čas 18 
mesecev 

9,5 VII/1 Razpisna sredstva 
URSM - MvP 

 

2.2. Načrt materialnega in prostorskega poslovanja centra  
 

Materialno in prostorsko poslovanje centra obsega zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za 
delovanje centra in izvajanje dejavnosti ter programov centra. Materialni stroški vključujejo obratovalne 
stroške prostorov, s katerimi razpolaga center, in tiste materialno-programske stroške, ki jih ni mogoče 
deliti po posameznih programih (telefonija, pošta, kopiranje in ostale storitve) ter stroške izobraževanja 
zaposlenih. 
 
V obratovalne stroške prostorov centra so vključeni vsi stroški obratovanja in vzdrževanja poslovnega 
objekta na CKŽ 105, poslovnih prostorov MT Senovo (Titova cesta 106, Senovo) ter od 1. 7. 2016 dalje tudi 
Svetovalnice v Krškem ter mesečna naročnina telekomunikacijskih storitev na MT Veliki Kamen. 
 
V materialne stroške centra so prav tako všteti stroški splošnega izobraževanja zaposlenih, ki obsegajo 
stroške bivanja, stroške kotizacij in potne stroške za udeležbo redno in honorarno zaposlenih na 
izobraževalnih seminarjih in posvetih s področja dela centra, ki jih organizirajo državni organi ter drugi 
izvajalci. Materialni stroški so tudi udeležbe na konferencah in srečanjih. V materialne stroške so všteti 
tudi mesečni lokalni prevozi, ki predstavljajo osnovno delovanje centra in jih ni možno povezati s 
programom. V materialne stroške so vštete tudi članarine v različne mreže: letna članarina mreže MaMa, 
članarina ENYC, letna članarina Las Posavje itd. V materialne stroške so všteti tudi zdravniški pregledi in 
varstvo pri delu za zaposlene. Izobraževanja in povezani stroški, ki so vezani na programsko področje, pa 
so del programskih stroškov. 
 
V letu 2021 so se zaposleni v Mladinskem centru Krško udeležili naslednjih izobraževanj:  
 

• Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, spletno, 9. 12. 2020–10. 3. 2021, 
Focus – društvo za sonaraven razvoj in Umanotera, 1 oseba. 

• Redna srečanja digitalnih mladinskih centrov, spletna izvedba, januar–maj, Mreža Mama in 
samoorganizacija Mladinskih centrov po Sloveniji, 1 oseba. 
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• Spletni informativni dan programa Erasmus+: Mladi v akciji, spletna izvedba, 7.–8. 3. 2021, 
Movit, 1 oseba. 

• Informativni dan za pridobitev akreditacije Erasmus na področju mladine, spletna izvedba, 
18. 3. 2021, MOVIT, 1 oseba. 

• Spletni dogodek o informiranju in komuniciranju v mladinskem sektorju Slovenije, 22. 3. 
2021, spletna izvedba, 1 oseba. 

• Spletni informativni dan programa Evropska solidarnostna enota, spletna izvedba, 22. 4. 
2021, Movit, 1 oseba. 

• Predstavitev HI – Q&S programa kakovosti in trajnosti, 11. 5. 2021, Popotniško združenje 
Slovenije, 1 oseba. 

• Usposabljanje o socialnem marketingu, spletna izvedba, in sicer prvi del: 13. 5. 2021, drugi del: 
20. 5. 2021, 3 osebe. 

• Mednarodna konferenca: Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin, 21.–22. 5. 2021, 1 
oseba. 

• Less is not more, Zagreb, 12.–19. 6. 2021, Institut za mobilnost mladih, 2 osebi. 

• Skills for Health & Sport in EU Small communities, Gaglianico, 2.–4. 7.2021, Občina Gaglianico, 
1 oseba. 

• Trening za mladinske delavce, Ljubljana, 1.–4. 10. 2021, Zavod Bob, 1 oseba. 

• Duševno zdravje mladih, Velenje, 20.–22. 10. 2021, Mreža Mama, 1 oseba. 

• Usposabljanje v Posavju žuramo brez drog in alkohola za mladinske delavce in prostovoljce, 
Krško, 25. 10. 2021, 6 oseb. 

• Trening za trenerje MSS Slovenije, 27.–31. 10. 2021, Idrija, MSS Slovenije, 1 oseba. 

• LGBTQ+ trening, on-line, 3.– 4. 11. 2021, 2 osebi.  

• Usposabljanje za program za preprečevanje prekomerne rabe ekranov, 8. 11. 2021, Krško, 5 
oseb. 

• NLP praktik, on-line, 9. 11. 2021 - še v teku, spletno, NLP center, 1 oseba. 

• Usposabljanje za koordinatorje, Bled, 24.–26. 11. 2021, Movit, 1 oseba. 
 
 

2.3. Plan nabave osnovnih sredstev, investicijsko delovanje: 
 
Vsa investicijska in vzdrževalna dela so bila izvedena v 2 polovici leta 2021. 
 

V skladu s prvotno Pogodbo o sofinanciranju tekočega in investicijskega vzdrževanja v Mladinskem centru 
Krško v letu 2021 je bil MC Krško upravičen do 11.000 EUR, od tega do 7.000 EUR za investicijsko 
vzdrževanje (nakup računalniške in avdiovizualne opreme, ozvočenja, inventarja in novega strežnika) in 
4.000 EUR za redna vzdrževalna dela (servis peči, klimatov, alarmnega sistema, beljenje, menjava oken in 
luči, premazi tal). 

 

8. 9. 2021 je MC Krško ustanoviteljico zaprosil za spremembo z osnovno pogodbo določenih prioritet, 
natančneje realokacijo dela sredstev iz tekočega vzdrževanja na investicijsko, z namenom, da se izvede 
nakup novega strežnika in novega požarnega sistema. Z Aneksom št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju 
tekočega in investicijskega vzdrževanja v Mladinskem centru Krško v letu 2021 je bil MC Krško tako 
upravičen do 2.000 EUR za tekoča vzdrževalna dela (servis oziroma dezinfekcija konvektorskih klimatov) 
in 13.799 EUR za nakup novega strežnika in novega požarnega sistema. Vsa dela, predvidena z Aneksom 
št. 1, tako vzdrževalna kot tudi investicijska, je zavod uspešno realiziral. 
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Ker se je konec leta pojavila potreba po nujni vzdrževalnih delih in po nakupu opreme za prostore, je 
zavod podal vlogo za dodatno spremembo vzdrževalnih in investicijskih del, ki ji je ustanoviteljica ugodila. 
Na podlagi Aneksa št. 2 k Pogodbi o sofinanciranju tekočega in investicijskega vzdrževanja v Mladinskem 
centru Krško v letu 2021 je bil zavod tako upravičen za dodatnih 2.700 EUR za beljenje in 6.500 EUR za 
nakup opreme za seminarski sobi (stoli, mize, prenosni računalnik).  

 

2.4.  Tržna dejavnost  
 
TRŽNI PRIHODKI 
 
Tržna dejavnost centra v 2021: 
 

• oddajanje prostorov v najem, 

• oddajanje opreme v najem, 

• storitve Info točke (fotokopiranje, prodaja vstopnic, tiskanje itd.), 

• kotizacija za tečaje (nad 30 let), 

• storitve s področja multimedije, 

• nočitve v hostlu (brez nočitev, ki so del programskega načrta MC Krško in s tem del javne službe), 

• obratovanje Bara MC Klub, 

• obratovanje Bazena Brestanica (izvajanje javne službe) in 

• obratovanje Bara na Bazenu Brestanica. 
 
TRŽNI ODHODKI 
 
Neposredni:  

● stroški dela zaposlenih: vodja hostla, delež plače čistilke; 
● stroški storitev: zunanji izvajalci  aktivnosti, študentske napotnice; 
● materialni stroški: blago za nadaljnjo prodajo, bančna provizija, prodaja vstopnic itd. 

 
 

2.5. Hostel  
 
Z zaključkom obnove objekta CKŽ 105 je v mansardnih prostorih pričel obratovati mladinski hostel. Hostel 
deluje na površini 370 m2 in vključuje naslednje prostorske enote: zaključen apartma s štirimi 
enoposteljnimi sobami za EVS prostovoljce, 3 večposteljne sobe, majhno kuhinjo z jedilnico, sanitarije in 
skupni prostor.     
 
Hostel je namenjen izvajanju tako javne službe kot tudi tržne dejavnosti.  
 
Javno službo predstavljajo večdnevni programi Mladinskega centra Krško, ki so opredeljeni v Letnem 
načrtu in skladni s poslanstvom Mladinskega centra Krško, hkrati pa tudi programi lokalnih organizacij, kjer 
ima Mladinski center Krško vlogo soorganizatorja. V javno službo se štejejo tudi nočitve podpornih 
programov drugih društev (izmenjave DZMP itd.) 
 
V letu 2021 smo v MC Hostel zabeležili 3964 nočitev, od tega: 
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• 364 programskih nočitev: 
- ESE nočitve prostovoljcev, First step for a change (346 nočitev), 
- podpora mladim subkulturam: rap in metal koncerti (18 nočitev), 

• In 3600 neprogramskih nočitev: 
- bivanje študentov Fakultete za energetiko (600 nočitev), 
- podpora lokalnim društvom in klubom (3000 nočitev). 

V sklopu MC Hostla so bile izvedene vse tiste aktivnosti, ki so bile načrtovane za izvedbo v lastni režiji. 
Zaradi ukrepov, povezanih s Covid-19, pa nista bila organizirana strokovna ekskurzija oziroma ogled 
dobrih praks delovanja mladinskih hostlov v Sloveniji in tujini. 
 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI ODGOVORNA 
OSEBA 

Promocija hostla in MC 
Krško – posnet video in 
objave na Instagram 
profilu, Facebook profilu 
in  spletni strani, objave 
na zaslonu pred Info 
točko  

- Posneti kadri in posredovani 
na PZS (Popotniško združenje 
Slovenije), filma še ni. 
- Objave na spletu in zaslonu 
pred info točko. 
- Posredovane ponudbe za 
nočitve na šole in podjetja. 
- Promocija  Hostla na etapi 
dirke po Sloveniji. 
- Promocija hostla na TVU. 

- film/video, 
- predvajanje videa na 
Instagramu, 
Facebooku in zaslonu 
pred vhodom, 
- 2 predvajanji na 
dogodkih.  

Katja Glas 
 

Spremljanje sistema 
kakovosti HQ Hostel 

- 12 izvedb nadzora kakovosti. - 12 izvedb nadzora 
kakovosti. 

Katja Glas 
 

Ogled primerov dobrih 
praks delovanja 
mladinskih hostlov v 
tujini v organizaciji Hi 
Hostelinga 

- Odpadlo zaradi epidemije. - 4 hostli, 
- 3 dni, 
- 2 udeleženca. 

Katja Glas  
Snežana Čović 
 

Strokovna ekskurzija 
ogleda delovanja 
mladinskih hostlov v 
Sloveniji 

- Odpadlo zaradi epidemije. - 1 dan, 
- 1 dogodek, 
- 2 udeleženca. 

Katja Glas  
Snežana Čović 
 

 
 

2.6. Bar MC Klub 
 
V letu 2013 smo prevzeli bar v lastno upravljanje. Bar pokriva nabavo pijač, sorazmerni obratovalni del in 
strošek dela študentov preko študentskih napotnic. Poleti 2021 so se aktivnosti Bara MC Krško skladno z 
ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19 izvajale v gozdičku nasproti MC Krško - »Šumici«. Bar je bil v juniju 
tako odprt ob od petka do nedelje, nato pa zaradi nizkega obiska le še ob izvedbi programskih dogodkov 
MC Krško, bodisi v gozdičku pod MC (Generator festival) ali v samem MC Krško (Halloween itd.). 
 

2.7. Bazen Brestanica 
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Javni zavod Mladinski center ima v skladu z Najemno pogodbo, št. 3528-12/2019 O702, z dne 29. 5. 2019, 
do 31. 12. 2023 v najemu: 
● gostinski del ŠRC Brestanica v približni izmeri 100 m2, 
● spremljajoči del (garderobni prostori, sanitarije, strojnica, prostori za prodajo kart, prva pomoč) v 
približni izmeri 265 m2, 
● bazenski del (olimpijski in otroški bazen) v približni izmeri 1350 m2, 
● okolica bazena (tlakovani del in zelenice do ograje) v približni izmeri 7500 m2, 
● dostopna ploščad na sevni strani stavbe v približni izmeri 250 m2, 
● blok za avtodome v približni izmeri 125 m2 in 
● premično premoženje v lasti najemodajalca. 
 
V skladu 2. členom Najemne pogodbe je gostinski del ŠRC Brestanica namenjen za opravljanje gostinske 
dejavnosti, torej pridobitne, vsi ostali deli so namenjeni športu in rekreaciji in so nepridobitne narave.  
 
Bazen je del sezone 2021 obratoval omejeno, skladno z navodili NIJZ za zajezitev epidemije COVID-19. 
27. 7. 2021 je bil na kopališču opravljen inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata RS za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, med nadzorom pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti oziroma prekrškov. 
30. 7. 2021 pa je je bil opravljen inšpekcijski nadzor še iz strani Zdravstvenega inšpektorata RS, Ministrstvo 
za zdravje, ki je ugotovil, da je organizator dogodka Poletni večeri na Bazenu Brestanica upošteval vsa 
priporočila Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v RS.  
Vse aktivnosti so bile tako izvedene v skladu s Pogodbo. Poročilo o realizaciji je bilo ustanoviteljici oddano 
dne 19. 11. 2021. 
 

2.8. Drsališče 
 
Z dnem 15. 12. 2020 smo za sezono 2020/2021 v upravljanje prejeli tudi drsališče v starem mestnem jedru, 
ki je obratovalo do 16. 2. 2021. Izvedba je bila prilagojena epidemiološkim ukrepom.  
 
Tudi v letu 2021 smo bili uspešni pri oddaji ponudbe za zunanjega izvajalca za upravljanje drsališča za 
sezono 2021/2022. Drsališče je začelo obratovati 7. 12. 2021 in bo predvidoma obratovalo do 6. 3. 2022. 
 
 
3. PROGRAMSKO DELOVANJE CENTRA 
 
Opredelitev ciljev  
 
Izhajajoč iz potreb mladih, potreb organiziranih skupin mladih in ostalih nevladnih organizacij ter 
nacionalnih in evropskih smernic je temeljno poslanstvo mladinskega centra, ki je ustanovljen kot javni 
zavod, sledeče: 

- ugotavljanje položaja in potreb mladih, 
- neposredno delo mladinskih delavcev z mladimi na vseh interesnih področjih, 
- zagotavljanje pogojev, izvajanje in spodbujanje neformalnega izobraževanja, vseživljenjskega 

učenja med mladimi ter usposabljanje mladih za vstop na trg delovne sile,  
- izvajanje informiranja in svetovanja za mlade in z mladimi – vrstniško informiranje, 
- zagotavljanje pogojev za razvoj mladinske kulture in spodbujanje kreativne ustvarjalnosti med 

mladimi, 
- socialno vključevanje, 
- razvoj in izvajanje socialnih programov za mlade (področje zdravja, posebej duševnega zdravja), 
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- celostna obravnava mladih posameznikov in usmerjanje v razvoj aktivnega in odgovornega 
državljana, 

- spodbujanje mednarodnega sodelovanja med mladimi, 
- upravljanje javne infrastrukture ter zagotavljanje infrastrukturne, informacijske, vsebinske in 

kadrovske podpore nevladnim organizacijam, s posebnim poudarkom na tistih, ki delujejo na 
področju mladinskega dela in dela z otroki in mladimi,  

- spremljanje in zasledovanje nacionalnih smernic Mladina 2020-2023, 
- zagotavljanje delovanja ostalih prioritetnih področij po ZJIMS. 

 
Izhajajoč iz evropskih usmeritev, lokalnih potreb ciljne populacije in dosedanjega opravljenega dela so 
dolgoročni cilji centra sledeči: 
 
Lokalna raven: 
- sledenje ukrepom Lokalnega programa za mladino v občini Krško za obdobje 2020-2023,  
- uvedba sistema ugotavljanja potreb in položaja mladih na območju občine Krško oz. posavske regije,  
- razvoj novih programov in metod dela z mladimi skladno z ugotovljenimi potrebami na vseh 

programskih področjih, 
- dvigniti raven fleksibilnosti oz. formalne in neformalne izobrazbe mladih ter povečati število mladih, 

ki so vključeni v programe vseživljenjskega učenja, vrednotenje in načrtovanje neformalnega 
izobraževanja, 

- doseči splošno informacijsko pismenost in dodatno konkurenčno usposobljenost mladih na področju 
znanja upravljanja z informacijskimi tehnologijami, 

- promocija mladinskega dela in njenega pomena (primarni poudarek na participaciji, prostovoljnem 
delu in neformalnem izobraževanju), 

- povečati dostopnost do programov centra na celotnem območju občine Krško, 
- razvoj centra kot več-društvenega mladinsko-kulturnega središča, ki bo povezoval različne akterje na 

lokalni ravni in jim nudil podporo, 
- razvoj lokalne kulturno-umetniške produkcije, 
- aktivno delovanje na področju oblikovanja lokalne mladinske politike, 
- upravljanje portala za mlade, kjer so informacije za mlade v občini Krško, 
- omogočiti delovne izkušnje in konkurenčen vstop mladih na trg delovne sile, 
- povezovanje s šolami, 
- izvajanje podpornih programov formalnemu izobraževanju, 
- izvajanje podpornih programov društvom v mladinskem sektorju in ostalim občinskim zavodom, 
- podporne aktivnosti v lokalnem okolju, 
- izvajanje uličnega dela, 
- nadgradnja individualnega spremljanja mladih in opora, 
- razširjanje vsebin in strokovnosti na področju duševnega zdravja mladih, 
- aktivno vključevanje v reševanje problematik v lokalnem okolju (delo z migranti in drugimi ranljivimi 

skupinami), 
- sodelovanje v komisiji za spremljanje ukrepov Mladim prijazna občina, 
- sodelovanje v komisiji za spremljanje Lokalnega programa za mladino, 
- sodelovanje v komisiji za Naj prostovoljca, 
- sodelovanje v komisiji za razpise za mladino, 
- sodelovanje v Odboru za mladino, 
- sodelovanje z lokalnimi društvi pri pripravi in izvedbi programov za mlade. 
 
Nacionalna raven: 
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- aktivno sodelovanje pri oblikovanju nacionalne mladinske politike preko sodelovanja kluba MaMa, 
URSM in MSS,  

- sodelovanje na posvetih MDDSZ, MK, Komisije o izvajanju jamstva za mlade, 
- vsebinsko in programsko sodelovanje z ostalimi mladinskimi centri in klubi v Sloveniji, 
- sodelovanje pri izvajanju programa Jamstvo za mlade, 
- promocija lokalne kulturno-umetniške produkcije na nacionalni ravni. 
 
Mednarodna raven: 
- razvoj mreže mednarodnih partnerjev, 
- razvoj mednarodnih projektov in sodelovanj na področju mladinskega dela in kulturno-umetniške 

produkcije, 
- udeležba in članstvo v ENYC, 
- udeležba na mednarodnih konferencah. 

 
 

Letni cilji centra v letu 2021:  
- povečati ali ohraniti število aktivnih mladih (organizatorji, nastopajoči, mladi predavatelji ali voditelji 

delavnic …),  
- povečati ali ohraniti število vseh obiskov (programi in infrastrukturna podpora),  
- povečati ali obdržati število organiziranih programskih aktivnosti/dni,  
- povečati ali ohraniti število mladih prostovoljcev,  
- povečati število mladih, vključenih na prakso,  
- povečati število skupnih projektov z lokalnimi mladinskimi društvi in organizacijami, predvsem z 

rezidenčnimi društvi,  
- povečati ali ohraniti število večdnevnih projektov (vsaj 9),  
- 3000 programskih nočitev v hostlu,  
- 1000 drugih/neprogramskih nočitev,  
- povečati število organiziranih dogodkov,  
- uvedba usposabljanja na delovnem mestu (vsaj tri osebe, od tega ena zaposlitev),  
- prenova in delovanje portala, namenjenega informiranju mladih v občini Krško,  
- povečati število mladih na pošiljajočo izmenjavo (vsaj 20), povečati število pošiljajočih ESE aktivnosti 

(2), 
- povečati neposredno delo z mladimi, izvajanje uličnega dela, delovanje dnevnega centra, 
- povečati obseg vsebin, povezanih z duševnim zdravjem mladih, 
- povečati obseg aktivnosti na področju zaposljivosti mladih, 
- uporaba sodobnih informacijskih kanalov: Youtube, Facebook, Instagram, 
- nadaljnji razvoj in nadgradnja digitalnega mladinskega dela v primeru trajanja epidemije, 
- ohranjanje digitalnega mladinskega dela tudi v razmerah, ko bodo epidemija in ukrepi, povezani z njo, 

preklicani. 
 
 
Realizacija 2021: 
Zastavljene cilje za leto 2021 smo glede na epidemijo in ukrepe, povezane z zajezitvijo in obvladovanjem 
epidemije, dobro zasledovali in jih v večini izpolnili. Seveda smo morali nekaj aktivnosti prenesti na splet 
oz. poiskati druge rešitve. Tako smo sproti prilagajali načrt, da je zadoščal potrebam, ki so se pojavljale v 
okolju. Program namreč načrtujemo skupno in je odgovor na to, kaj mladi v danem trenutku potrebujejo.  
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Leto 2021 smo tako pričeli v on-line obliki, saj nam ukrepi niso dovoljevali izvajanja aktivnosti v živo. Izvedli 
smo on-line individualno podporo za mlade z manj priložnosti (predvsem pomoč za migrante). Prostovoljci 
so vzpostavili tudi Minecraft strežnik. Julija smo uspešno izvedli Generator festival in vseh 8 dovoljenih 
zunanjih koncertov ter poletne počitniške aktivnosti za mlade. Septembra smo izvedli zaključno 
konferenco MVP projekta, v sklopu katerega se je zaposlilo kar 11 mladih od 18-tih sodelujočih v Posavju. 
Septembra smo prav tako prvič v tiskani obliki izdali časopis MARS, ki so ga napisali naši prostovoljci. 
Oktobra smo izvedli Hišo strahov, kjer je sodelovalo 30 prostovoljcev, obiskalo pa jo je 350 obiskovalcev. 
Jeseni smo oddali tudi prijavo za Znak kakovosti za prijavljanje mednarodnih projektov. Na praksi smo imeli 
5 dijakov. V decembru smo v soorganizaciji z MSS organizirali on-line delavnico za mlade in odločevalce na 
temo reševanja stanovanjske problematike. Leto 2021 pa smo zaključili z odprtjem drsališča in 
dobrodelnimi akcijami, imenovanimi Dobrodelnih 5, in sicer smo z otroki iz dnevnega centra Freedom 
izdelovali voščilnice, ki smo jih nato poslali našim partnerjem, pekli piškote in obdarovali organizacije v 
Posavju, obiskali zavetišče za brezdomce Senovo, zbirali hrano za živali ter izobesili jumbo plakate s 
pozitivnimi mislimi, s katerimi smo opozarjali na pomembnost solidarnosti v lokalnem okolju.  
 
Tako smo v letu izvedli 796 dogodkov, na katerih je sodelovalo 6.766 aktivnih mladih, od tega je bilo 1.923 
udeležencev mladih z manj priložnostmi. V primerjavi s prejšnjimi leti smo organizirali manj dogodkov in 
imeli za slabo polovico manj obiskovalcev, čemur, seveda, botruje dejstvo, da je bil MC v prvi tretjini leta 
zaprt za obiskovalce, dobršen del preostalega leta pa so krojili ukrepi, povezani z zajezitvijo in 
obvladovanjem epidemije. 
 

Zap. 
št. 

KAZALNIK LETO 
2015 

LETO 
2016 

LETO 
2017 

LETO 
2018 

LETO 
2019 

LETO 
2020 

CILJI  
2021 

LETO 
2021 

1 število aktivnih 
mladih 9.835 10.355 11.378 19.236 15.669 6.480 6.500 6.766 

2 število vseh 
obiskov 49.502 50.265 49.314 45.716 48.522 23.320 23.500 12.995 

3 število mladih 
prostovoljcev 125 65 98 61 58 43 50 34 

 
 
Programska področja 
 
DEJAVNOSTI MLADINSKEGA CENTRA KRŠKO 

 

3.1. Informiranje   
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Informiranje je program, sestavljen iz različnih podprogramov, ki so med seboj povezani, in šele delovanje 
vseh v povezanem sistemu zagotavlja polno dostopnost in uporabnost informacij ter svetovalnih storitev 
s področij, relevantnih za delo in razvoj celotne ciljne populacije, hkrati pa tudi njihovih staršev in 
skrbnikov. Namen programa je skozi najrazličnejša orodja informirati celotno lokalno skupnost, s 
poudarkom na mladih, starih od 15 do 29 let, o našem programu in ostalih storitvah, ki jih ponuja mladinski 
center. Trend informiranja v današnjem svetu je uporaba spletnih socialnih mrež (Facebook, Twitter, 
Instagram itd.), saj se mladi tam najpogosteje družijo in si izmenjavajo novice. Za najučinkovitejše pa se je 
izkazalo osebno informiranje na dogodkih, na katere pridejo mladi v MC ali na zunanjih dogodkih. 
 
V letu 2021 smo večinoma realizirali vse zastavljene cilje, vezane na informiranje, morebitni nižji realizaciji 
so botrovale omejitve, povezane z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19 (npr. radijsko 
oglaševanje večjih dogodkov). Tudi v 2021 smo mlade spodbujali, da sami povabijo vrstnike in znance na 
naše dogodke ter da preko digitalnih orodij izmenjujejo mnenje o naših programih. Nadalje smo mlade 
spodbujali k vrstniškemu informiranju, saj se je le-to izkazalo za najbolj učinkovito. Poleg tega se ves čas 
trudimo mlade organizirati v interesne skupine, ki načrtno in skozi opravljanje mladinskega prostovoljnega 
dela vrstnike informirajo o možnostih, ki jih ponuja naš center.  
 
 
MESEČNI NAPOVEDNIK PROGRAMOV – 111 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI ODGOVORNA 
OSEBA 

Objave v Posavskem 
obzorniku 

- 13 objav napovednikov 
dogodkov v PO. 
- Napovedniki niso bili 
objavljeni v PO zaradi 
razglašene epidemije.  

- 24 objav 
napovednikov 
dogodkov, 
- v primeru 
karantene 
napovednikov za 
digitalno delo ne 
objavljamo v 
Posavskem 
obzorniku. 

Tanja Brate 
 

Radijski oglasi Radio Center 
in Radio 1 

- 51 objav (30 sekundni oglas) 
za noč čarovnic. 

- cca. 250 objav (20 
sec), 
- oglaševanje za 4 
večje dogodke. 

Nejc Jordan 
 

Napovednik na spletu - 24 objav on-line tedenskih 
napovednikov, ki so bili 
objavljeni v času karantene. 

- 12 napovednikov, 
- v primeru 
karantene 
objavljamo tedenske 
napovednike za 
digitalno delo. 
 

Tanja Brate 
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Mesečni letaki MC 
 
 

- 7 mesečnih napovednikov, 
ki so bili deljeni po spletu. 
- Zaradi epidemioloških 
omejitev glede tiskovin jih 
nismo delili.  
- V vmesnem času smo 
zamenjali 2 oblikovalca tako, 
da je napovednik imel več 
podob. 

- 11-12 mesečnih 
tiskanih letakov, 
- nova grafika, 
- delitev letakov na 
dogovorjenih 
lokacijah v Posavju, 
- v primeru 
karantene 
objavljamo tedenske 
napovednike za 
digitalno delo. 
 

Tanja Brate 

Plakati za 
projekcijo/oglasi/voščila – 
MC Krško, ePosavje 
  

- Redna uporaba za pripravo 
promocijskih plakatov, 
obvestil in medijskih objav. 

- uporaba grafične 
platforme Canva for 
work. 

Vsi zaposleni 
 
 

Objava mesečnega 
programa na TV pred Info 
točko, v Klubu MC Krško ter 
na fakultetah v lokalnem 
okolju 

- Redne dnevne objave na TV 
pred info točko. 
- 20 projekcij. 

- 8 projekcij. Informator 
 

Pošiljanje objav za občinski 
letak (CPT) 

- 7 poslanih programov za 
CPT plakat.  

- 12 objav 
- v primeru 
karantene CPT ne 
pošilja letaka, 
objavljamo tedenske 
napovednike za 
digitalno delo. 
 

CPT 
Tanja Brate 

Jumbo plakat pred MC 
Krško 

- 16 plakatov. - 16 plakatov. Nejc Jordan 
 

Objave na portalu mlad.si 
 

- 22 objav. - 25 objav. Programski 
vodja 
Tanja Brate 
 

Dopolnjevanje baz 
zainteresiranih 
posameznikov za določeno 
področje 

- Redno dopolnjevanje. - dopolnjevanje baz 
- ureditev baz, 
skladno z GDPR. 

 Programski 
vodje 
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INFO TOČKA MC KRŠKO 112 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Neposredno 
informiranje  

- 6.000. - število uporabnikov cca. 
10.000. 

informator 
 

Prodaja vstopnic  - 86 prodanih vstopnic za 
bazen Brestanica-
predprodaja, 
- 4 prodane vstopnice za 
bazen Brestanica-redna 
prodaja. 

-  200 vstopnic. informator 
 

Izvajanje storitev 
(fotokopiranje, tisk, 
prodaja, vezava …) 

- Sprotno izvajanje. - Sprotno izvajanje. informator 
 

 
 
PORTAL ZA MLADE V OBČINI KRŠKO – Troblja.info 113  

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Zbiranje informacij za 
mlade na spletu in 
objavljanje objav 
partnerjev 

- 354 objav na spletni 
strani. 
- Povprečno 30 objav na 
mesec. 

 
- 10 objav na mesec. 

Informator 
 
 

Objave na skupnem 
Facebook profilu 

- 174 objav v 2021. - cca. 20 objav. Informator 
 

Promocija portala - Objave na družbenih 
omrežjih. 
- Transparent na dogodku 
v Šumici. 
- Objava na jumbo 
plakatu. 
 

- objave Ansat, 
- objave Facebook, 
- objave jumbo plakat, 
- transparent na dogodku, 
- transparent na igrišču. 

Informator 
 

Posodobitev 
spletnega portala 
Troblja 

- Oblikovan nov logotip. 
- Posodobljena spletna 
stran. 

- oblikovanje novega 
logotipa, 
- posodobitev spletne 
strani. 

Informator 

 
 
OSEBNO INFORMIRANJE 112  

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI ODGOVORNA OSEBA 
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Predstavitve 
osnovnošolcem v 
okviru programa MC  
  

- 11 izvedb. 
- 695 udeležencev. 

- cca. 5 izvedb, 
- 80 udeležencev na 
posameznem dogodku. 

programski vodje 

MC agenti - 2 prostovoljca, ki sta 
promovirala dejavnosti 
Mladinskega centra Krško 
med mladimi.  

- 5 prostovoljcev. Barbara Masnik 

Predstavitev 
programskih področij 
in infrastrukture 
dijakom srednjih šol in 
Odboru za mladino 

- 20 dijakov. 
- 7 predstavitev na OŠ v 
Občini Krško, 
- 155 učencev. 

- 20 dijakov, 
- 2 profesorja, 
- 8 članov odbora. 
  

Programski vodja 

Predstavitev 
programov MC Krško 
mladim brezposelnim 
na Zavodu za 
zaposlovanje 
  

- 1 predstavitev, 
- 120 udeležencev. 

- 2 predstavitvi, 
- 30 udeležencev. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

Žive Info točke na ŠC 
Krško-Sevnica 

- Evropski teden mladih - 
stojnica priložnosti,  
- 15 mladih 
- ostalo neizvedeno zaradi 
ukrepov. 

- vsakih 14 dni, 
- 50 dijakov. 

Vsi zaposleni 

Informativna oddaja 5 
pred kavo 
  
  

- 4 oddaje. 
- Ostale oddaje niso bile 
izvedene zaradi 
pomanjkanja kadra. 

- oddaja 1x tedensko. Anja Krušnik Cirnski 
Matej Humar 
 

Izdelava 
promocijskega 
materiala 

- Nakup puloverjev in 
vetrovk, rokovnikov ter 
USB ključev. 
 

- majice, 
- mape, 
- vizitke. 

Manuela Bojnec 

     
 
SPLETNA STRAN MC KRŠKO 113  

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI ODGOVORNA 
OSEBA 

Mesečni vnos 
prispevkov in 
koledarja dogodkov 
na spletno stran MC 
Krško 

- V času karantene do 10 
objav mesečno. 
- V maju in juniju do 30 
objav mesečno. 

- 30 objav mesečno. Tanja Brate 
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- Spletna stran je 
trenutno v prenovi. 

Facebook profil, 
objave na omrežju 
  

- Preko 1000 mesečnih 
obiskov strani. 
- Povprečno 
30 objav mesečno. 

- 1000 mesečnih obiskov 
Facebook strani, 
- 30 objav mesečno. 

Tanja Brate 
 

Instagram profil 
 

- 1005 sledilcev. 
- 20-30 objav mesečno. 

- 1200 sledilcev, 
- 20 objav mesečno. 

Tanja Brate 
 

YouTube kanal - 67 objavljenih 
prispevkov. 
- 4000 ogledov skupno. 
- Povprečno 50 ogledov 
na prispevek. 

- 20 objavljenih 
prispevkov, 
- 50 ogledov na 
prispevek. 

Tanja Brate 
 

 
 
DIGITALNO MLADINSKO DELO 
V letu 2020 smo se v MC Krško zaradi epidemije COVID-19 bili primorani prilagoditi, da bi ohranili stik z 
mladimi, zato smo namenili kar nekaj časa razvoju in uvajanju digitalnega mladinskega dela. V drugem valu 
smo v jesenskem času vzpostavili digitalni mladinski center na platformi Discord.  
 
Tudi v prvi tretjini leta 2021 smo aktivnosti, ki bi jih sicer izvajali v živo, izvajali preko aplikacije Zoom 
(treningi, naravoslovni dnevi, sestanki itd.) ter na Discordu (tečaje, debate, delavnice itd.) in na ta način 
ohranjali stik z mladimi. V času pandemije smo izvajali tudi on-line individualne učne urice. Zelo priljubljen 
pa je bil tudi podcast naše zaposlene Življenje je zaj**. Po sproščanju ukrepov smo ohranili določen nivo 
digitalnega mladinskega dela, ker nam omogoča stik z novimi ciljnimi skupinami mladih, ki jih drugače 
nismo dosegali.  
 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Prilagajanje 
programskih 
aktivnosti v digitalno 
obliko po potrebi 
glede na 
epidemiološke 
razmere  

- Aktivno izvajanje v času 
epidemije na različnih 
družbenih omrežjih 
(Zoom, FB, IG, Discord). 
- V manjšem obsegu v 
času sprostitve ukrepov 
zaradi izvajanja aktivnosti 
v živo. 
- Vzpostavitev Minecraft 
serverja in nadaljevanje 
serverja v leto 2022. 
Skupno je na serverju 23 
registriranih igralcev. 

- izvajanje programskih 
aktivnosti v digitalni 
obliki, 
- digitalni mladinski 
center na Discordu, 
- objave na Facebooku, 
- objave na Instagramu, 
- objave na YouTubeu. 

Programski vodje 
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3.2. Svetovanje in preventiva (Zdravje in zdrav življenjski stil) 121 
 

Svetovanje in preventiva je programski sklop, ki obsega predvsem področje zdravstvene in socialne 
preventive. Aktivnosti se dotikajo področja odvisnosti, zdravja ter dobrega počutja mladih. Njihov namen 
je spodbujanje mladih k večji ozaveščenosti in promociji zdravega življenjskega sloga. Namenjene so 
različnim ciljnim skupinam, mladi pa v njih sodelujejo v kot prostovoljci. 
 
Tudi na področju svetovanja in preventive smo v 2021 izvedli tiste aktivnosti, ki smo jih ob upoštevanju 
ukrepov, povezanih s Covid-19, lahko. Namreč, tudi po sproščanju ukrepov se je pri določenih ciljnih 
skupinah opazil strah pred udejstvovanjem zaradi možnosti okužbe s Covid-19 (npr. starostniki; starši niso 
želeli, da se otrok udeleži večdnevnega Tabora poklicev), določene ciljne skupine pa se aktivnosti niso 
udeleževale zaradi neizpolnjevanja PCT pogojev (npr. Turnir v košarki). Izmed načrtovanega smo uspešno 
izvedli Tabor za prostovoljce in mlade z manj priložnostmi, imenovan Tabor brez ekranov, ki se je letos 

odvijal v Mozirju od četrtka, 2. 9. 2021, do nedelje, 6. 9. 2021, na katerem je sodelovalo 13 prostovoljcev 
in 4 mentorji, in pa 1 online in 2 izvedbi v živo Dneva poklicev, na katerih so se na podlagi predhodno 
izpolnjenih vprašalnikov povabljeni delodajalci predstavili skupno 201 mladim. 
 
NEPOSREDNO DELO Z MLADIMI 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Tabor za devetošolce, 
ki so tematsko 
usmerjeni k 
spoznavanju samega 
sebe 

- Zaradi epidemije 
neizvedeno, nov datum v 
2022. 

- 1 izvedba, 
- 2–3  dni, 
- 12 aktivnih mladih. 

Barbara Masnik 
Maša Mlakar 

Tabor brez ekranov 
(tabor preživetja v 
naravi za mlade brez 
tehnologije) 

- 1 izvedba, 
- 3 dni, 
- 42 aktivnih mladih. 

- 1 izvedba, 
- 3 dni, 
- mladi med 18.–30. let, 
- 30 aktivnih mladih. 

Barbara Masnik 
Tanja Brate 

Aktivnosti 
medgeneracijskega 
povezovanja 
(povezovanje mladih 
in upokojencev, 
prenos znanja, 
izkušenj 
učenje pletenja, 
kvačkanja, kuhanja …) 

- Zaradi epidemije 
izvedena 1 delavnica 
medgeneracijskega 
povezovanja. 

- 2 izvedbi, 
- mladi do 29. leta, 
- v okviru dnevnega centra 
Freedom, 
- 5 aktivnih mladih. 

Tanja Brate 

Tabor poklicev 
(delavnice na temo 
poklicne orientacije za 
devetošolce) 

- Zaradi premajhnega 
števila prijav neizvedeno.  

- 1 izvedba, 
- 3 dni v novembru, 
- devetošolci, 
- 20 aktivnih mladih. 

Tanja Brate 
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Dan poklicev 
(delodajalci se 
predstavijo 
devetošolcem in so 
jim na voljo za 
vprašanja) 

- 1 izvedba online z 
osmošolci in devetošolci. 
- 2 izvedbi v živo. 
- Skupno 201 aktivnih 
mladih. 

- 2 izvedbi, 
- devetošolci, 
- 100 aktivnih mladih. 

Tanja Brate 

Izvajanje preventivnih 
aktivnosti za mlade v 
partnerstvu z 
Inštitutom Utrip  

- Izvedba usposabljanja za 
prostovoljce in zaposlene. 

- 1–2 izvedbi na šolah v 
Posavju, 
- udeležba na 
usposabljanju. 

Barbara Masnik  

Maša Mlakar 

 
 
IZVAJANJE ŠPORTNIH AKTIVNOSTI 
 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Vadbe in športne 
aktivnosti za 
zaposlene 

- 3 izvedbe, 
- 14 udeležencev. 

- 3x letno, 
- 5 udeležencev na 
izvedbo. 

Matej Mihelin 

Turnir v košarki - Neizvedeno zaradi 
takratnih ukrepov v zvezi 
s športnimi dogodki 
(večina zainteresiranih ni 
imela PCT pogoja). 

- 1 dogodek, 
- 10 udeleženih ekip, 
- 5 aktivnih mladih. 

Matej Mihelin 
Matic Plankar 
  

Turnir v nogometu za 
mlajše od 18 

- Neizvedeno zaradi 
epidemije. 

- 1 dogodek, 
- 10 aktivnih mladih, 
- 30 udeležencev. 

Matic Plankar 
 

Nadgradnja SKATE 
sekcije 

- 4 skate delovne akcije, 
- 8 skate sred - druženje 
ob rolkanju z mladimi. 
- 8 novih aktivnih mladih. 

- 5 novih aktivnih mladih.  Nejc Jordan 

Plonk cup, turnir v 
nogometu 

Neizvedeno zaradi 
epidemioloških omejitev, 
ki so zahtevale PCT pogoj 
za izvedbo, saj ga takrat 
še veliko mladih ni 
izpolnjevalo. 

- 8 ekip, 
- 200 udeležencev, 

 
Boštjan Pirc 

Turnir v namiznem 
tenisu MC Krško 

- 4 turnirji, 
- 21 udeležencev. 

- 4 turnirji, 
- 50 udeležencev. 

Matic Plankar 
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3.3. Neformalno izobraževanje  
  
Neformalno izobraževanje predstavlja vsa znanja, pridobljena izven formalnega izobraževanja, ki niso 
namenjena pridobivanju formalnega izkaza, kot sta diploma, spričevalo itd. Namen neformalnega 
izobraževanja je dopolnitev in nadgradnja formalnega izobraževanja, ki so ga mladi deležni v vzgojno 
izobraževalnih institucijah.  
 
V letu 2021 smo skušali mladim omogočiti pridobivanje tistih novih znanj, kompetenc, veščin in izkušenj, 
preko katerih bi lahko gradili na svojem osebnostnem razvoju in prispevali k razvoju družbe ter okolja, v 
katerem živijo in delujejo. Organizirali oziroma izvedli smo: 
– usposabljanja za prostovoljno delo na različnih programskih področjih, 
– usposabljanja za mladinsko delo za mladinske delavce, mladinske organizacije in zainteresirane 
posameznike, 
– tečaje in delavnice iz različnih področij, npr. jeziki, multimedija, podjetništvo, ples, 
neformalno izobraževanje pa je potekalo tudi skozi napotitve mladih v MC Krško na prakse dijakov ter na 
družbeno koristno delo. 
 
 
IZOBRAŽEVANJA ZA MLADINSKO DELO 131 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA OSEBA 

Ugotavljanje 
izobraževalnih potreb 
prostovoljcev in 
ostalih obiskovalcev 

- Sprotno spremljanje 
potreb. 

- Sprotno spremljanje 
potreb. 

Nejc Jordan 
Barbara Masnik 

Izvedba usposabljanj 
za zaposlene glede na 
potrebe 

- Izvedba 3 usposabljanj  
(V Posavju žuramo brez 
drog in alkohola, program 
prekomerne rabe 
ekranov, izobraževanje 
Društva Parada ponosa). 

- 2 izvedeni 
usposabljanji. 

Anja Krušnik Cirnski 

Delovanje interne 
strokovne knjižnice  
  

- Novo urejena in 
sistematizirana digitalna 
strokovna knjižnica  
(100 novih gradiv). 

- Redno delovanje in 
dopolnjevanje knjižnice 
nadgradnja digitalne 
knjižnice, 
- ureditev primernega 
mesta za knjižnico. 

Nejc Jordan 
Mihaela Kovačič 
Barbara Masnik 
Anja Krušnik Cirnski 

Ohranjanje in 
nadgradnja  interne 
digitalne knjižnice z 

- Nova gradiva iz društva 
Parada ponosa (15 novih 
gradiv). 

- Nadgradnja digitalne 
knjižnice, 

Anja Krušnik Cirnski  
vsi 
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literaturo na področju 
mladinskega dela 
  

- 20 novih objavljenih 
gradiv. 

Usposabljanje na 
delovnem mestu 

- Ni bilo izvedeno. - 3 udeleženci, 
- 180 delovnih dni. 

Manuela Bojnec 
  

Ogled delovanja 
mladinskih centrov v 
Sloveniji, možnost on 
– line konference s 
sorodnimi centri 

- Zaradi epidemioloških 
ukrepov ni bilo možno. 
Preko rednih Zoom 
sestankov smo delili 
izkušnje z ostalimi 
Mladinskimi centri glede 
delovanja digitalnega 
mladinskega dela in 
obiskali Discord kanale 
ostalih MC-jev, katere 
smo skupno reflektirali. 

- 2 dni, 
- 10 aktivnih mladih, 
- ogled 4 organizacij. 

Nejc Jordan 

Ogled delovanja 
mladinskih hostlov v 
Evropi 

- Odpadlo zaradi 
epidemije. 

- 1 ogled. Katja Glas 
Mihaela Kovačič 

Nacionalni posvet za 
mladino 

- Udeležba na posvetu. - Udeležba na posvetu, 
- 2 aktivna mlada. 

Mihaela Kovačič 

Supervizija - 1x mesečno, 
- 8 supervizij skupno. 

- 1x mesečno. Mihaela Kovačič 

  
 
DRUGA NEFORMALNA IZOBRAŽEVANJA 132 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI ODGOVORNA OSEBA 

Jezikovni tečaji - 3 izvedbe. - 3 izvedbe. Nejc Jordan 
 

Priprave na maturo - Neizvedeno zaradi 
epidemije in takratnih 
omejitev glede izvajanja 
učne pomoči.  

- 10 udeležencev, 
- 1 izvedba. 

Nejc Jordan 
 

Izvedba izobraževanj 
glede na potrebe v okolju 

- Neizvedeno zaradi 
premajhnega odziva 
mladih in ne(z)možnosti 
identificiranja potreb. 

- 2 izobraževanji. 
 

Nejc Jordan 
2 prostovoljca 
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Izvedba izobraževanj v 
sodelovanju z različnimi 
organizacijami v okolju 
glede na interes 

- Vadba sodobnega plesa. 
- 12 srečanj 
neorganiziranih plesalk. 

- 1 izobraževanje, 
- 10 udeležencev. 

Nejc Jordan 

Promocija zdrave 
prehrane (kuharske 
delavnice, zdravi zajtrki, 
kotiček zdrave prehrane – 
1x mesečno za otroke in 
odrasle, možnost 
digitalne izvedbe) 

- 6 online delavnic, 
- 256 ogledov IG, 
- 4700 ogledov FB. 
 

- 6 izvedb, 
- cca. 60 udeležencev. 

Katja Glas 

Teden vseživljenjskega 
učenja 

- Izvedena 2 dogodka, 
- 12 aktivnih mladih na 
stojnici MC Krško. 

- Izvedene aktivnosti 
ob TVŽU, 
- 100 aktivnih mladih. 

Manuela Bojnec 

Parada učenja - Izvedene aktivnosti ob 
TVŽU, promocija MC-ja, 
promocija hostla, 
promocija “Doma na 
free” in “Srečkota”.  
- 20 aktivnih mladih. 
 

- 1 dogodek, 
- 10 aktivnih mladih, 
- sodelovanje pri 
pripravi programa. 

Manuela Bojnec 
Barbara Masnik 

Izdelava filma s 
srednješolci ali študenti 
na praksi 

- 1 izvedba skupaj z 
DZMP, 
- 3 sodelujoči praktikanti, 
- 1 predstavitev 
mentorjem praktikantov. 

- 6 sodelujočih mladih, 
- 1 izvedena 
predstavitev filma. 

Matej Humar 

Delovne prakse dijakov 
(smer medijska, 
logistična, računalniška, 
turistična srednja šola) 

- 16 dijakov, 
- 195 dni, 
- namesto uvodnega 
razgovora smo mlade 
prosili, da pripravijo 
uradno prošnjo za prakso, 
s katero razmislijo o 
svojih interesih.  

- 8 dijakov, 
- 200 dni, 
- uvodni načrtovalni 
razgovori. 

Mihaela Kovačič 
Katja Glas 
Barbara Masnik 
Matej Humar 
Benjamin Kovač 

Delovne prakse študentov 
(VI. in VII. raven 
izobrazbe: smer 
komerciala,  turizem, 
uprava, multimedija ...) 

Neizvedeno zaradi 
pomanjkanja kadra, ki bi 
lahko zagotovil tako 
dolgotrajno prakso. 

- 1–2 študent, 
- 400 opravljenih ur, 
- uvodni načrtovalni 
razgovori. 

Mihaela Kovačič 
Benjamin Kovač 
Barbara Masnik 
Katja Glas 
 

Družbeno koristno delo - 1 udeleženec, 
- 58 ur. 

- 3 udeleženci, 
- 300 ur. 

Manuela Bojnec 
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DIY delavnice za vsak dan 
  

- 4 delavnice v online 
izvedbi, 
- 30 ogledov na posnetek. 

- 6 delavnic, 
- 50 aktivnih mladih. 

Matic Plankar 
 

DIY na ulici Neizvedeno zaradi 
epidemije. 

- 3 delavnice na 
prostem, 
- 20 aktivnih mladih. 

Barbara Masnik 

Izvedba delavnic za OŠ 
glede na potrebe 

Neizvedeno zaradi 
epidemije. 

- 3 delavnice, 
- 45 akt. udeležencev. 

Barbara Masnik 
Maša Mlakar 
Matic Plankar 

Brand management 
(registracija, promocija, 
izdelek na trgu) in 
Inovativni projekt leta 
(prijave, nagrade, 
realizacija) 

- 5 dogodkov, 
- 45 aktivnih mladih. 

- 10 dogodkov, 
- 40 aktivnih mladih. 

Matej Humar 

Uporaba hiške 
knjigobežnic in promocija 
bralne kulture   

- Zaradi ukrepov COVID-
19 smo izvajali digitalno. 
- 58 posnetih videov na 
temo bralne kulture, ki so 
bili objavljeni na 
Facebook strani. 

- Sprotna uporaba 
med uporabniki. 
 

Tanja Brate 
Anja Krušnik Cirnski 

Izvedba delavnic z 
različnimi tematikami 
glede na potrebe 
uporabnikov (spolnost, 
čustveno opismenjevanje, 
varnost na spletu …)  

- 4 delavnice v sklopu 
Freedoma. 
- 20 aktivnih mladih. 

- 5 delavnic, 
- 50 aktivnih mladih. 

Barbara Masnik 
Maša Mlakar 

 
 
AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA 133  
 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Vključevanje mladih z 
manj priložnostmi 
(socialno ogroženi mladi, 
mladi z nizko izobrazbo) 

- 5 novih uporabnikov. - Po potrebi v okolju. 
 

Anja Krušnik Cirnski 
Barbara Masnik 
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Vključevanje mladih z 
manj priložnostmi - 
prestopniki iz 
Prevzgojnega doma 
Radeče 

- 1 delavnica, 
- 12 udeleženih mladih 

- 4 izvedbe, 
- 15 udeleženih mladih. 

Anja Krušnik Cirnski 

Teden mobilnosti 2021 
 

- Nismo bili vabljeni k 
sodelovanju. 

- 1 dan, 
- 1 delavnica, 
- 10 aktivnih mladih, 
- sodelovanje pri pripravi 
projekta. 

Mihaela Kovačič 
Barbara Masnik 
Katja Glas 

Evakuacija  - 1 izvedba. - 1 izvedba. Vsi zaposleni 

Participativni proračun, 
delavnica 

- Udeležba na 
mednarodnem 
projektu.  
- 1 predstavitev za 
zaposlene in 13 
udeleženih. 

- 1 delavnica, 
- 10 udeležencev. 

Nejc Jordan 

Debatni krožek - 28 izvedb, 
- 140 aktivnih mladih. 

- 6 izvedb, 
- 10 aktivnih mladih. 

Nejc Jordan 
Nenad Čekrlić in 
Tilen Abram 
(prostovoljca) 

Izobraževanje mladih  o 
oblikah politične 
participacije na lokalni 
ravni (predavanja) 

-2 izvedbi (1 v okviru 
debatnega večera, 1 v 
okviru razprave o 
stanovanjski politiki v 
Krškem). 
- 11 aktivnih mladih. 

- 2 izvedbi, 
- 10 aktivnih mladih. 

Nejc Jordan 
Nenad Čekrlić in 
Tilen 
Abram(prostovoljca) 

Pogovorni večeri s 
politiki/profesorji/aktivisti 
na določeno tematiko 

-2 izvedbi (1 v okviru 
debatnega večera in 
ena z Mladimi za 
podnebno pravičnost 
Brežice). 
- 10 aktivnih mladih. 

- 2 izvedbi, 
- 6 aktivnih mladih. 

Nejc Jordan 
Nenad Čekrlić in 
Tilen 
Abram(prostovoljca) 

Pogovorni večeri/debate 
na temo okoljske 
pravičnosti, zelenih 
tehnologij, zelenega 
razvoja 

- 1 izvedba, 
- 6 aktivnih mladih. 
 

- 2 izvedbi, 
- 6 aktivnih mladih. 

Nejc Jordan 
Nenad Čekrlić in 
Tilen Abram 
(prostovoljca) 
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Pogovorni večer/debate 
na temo digitalizacije in 
participacije 

-1 izvedba (v okviru 
debatnega večera), 
- 5 aktivnih mladih. 

- 2 izvedbi, 
- 6 aktivnih mladih. 

Nejc Jordan 
Nenad Čekrlić in 
Tilen Abram 
(prostovoljca)  

Dokumentarni večeri z 
debato 
  

- 1 večer (v okviru 
debatnega večera), 
- 6 aktivnih mladih. 

- 4 večerov, 
- 20 aktivnih mladih. 

Nejc Jordan 

Čistilna akcija  - Napovedana čistilna 
akcija v sodelovanju z 
Občino Krško in Skavti, 
ki je bila odpovedana 
zaradi aprilskega 
»lockdown-a«. 
- 1 čistilna pobuda je 
bila izvedena v sklopu 
Čistilne pobude ESC. 
- Izvedena čistilna 
akcija v mesecu 
novembru. 50 
udeležencev, skupaj s 
Skavti in KPŠ. 

- Sodelovanje s skavti in 
drugimi organizacijami, ki 
se bodo akciji želeli 
pridružiti. 

Vsi zaposleni  

Dobrodelnih 5 
(dobrodelna akcija 
zbiranja sredstev) 

Izvedenih 5 
dobrodelnih in 
ozaveščevalnih 
aktivnosti. 

- Izvedene dobrodelne 
aktivnosti. 

Vsi zaposleni 

Izdaja časopisa – urbano 
življenje mladih 

- 1 številka. 
- 2000 izvodov. 
- 10 aktivnih mladih. 

- 6 številk, 
- 30 aktivnih mladih. 

Anja Krušnik Cirnski 

Ureditev DIY lab-a v 
delavnice  in vzpostavitev 
delovanja laba 

- Uspešna ureditev DIY 
laba. Prostor so uredili 
prostovoljci in ga bodo 
v 2022 uporabljali za 
izvajanje programa in 
druženje. 

- 10 dni,  
- preverjanje potreb in 
obstoječega stanja v 
lokalnem okolju in 
sodelovanje z lokalnimi 
akterji. 

Nejc Jordan 
Matej Humar 
Benjamin Kovač 

Nadaljevanje procesa 
izdelave vizije: priprava 
strategije razvoja MC 
Krško 

- 2 srečanji. 
- Pripravljena vizija. 

-1–2 srečanji. Vsi zaposleni 

 

3.4. Organizirano mladinsko prostovoljstvo 134  
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Obsežen del programa v Mladinskem centru Krško predstavlja organizirano prostovoljstvo na področju 
mladinskega dela. Program je sestavljen iz več faz: celovita promocija in pridobivanje prostovoljcev za 
predvidena področja dela, vzpostavitev strukture prostovoljstva, celovit sistem usposabljanj za 
prostovoljce ter monitoring in spremljevalne družabne aktivnosti. V okviru programa se prostovoljci lahko 
vključujejo na različnih interesnih področjih.  
 
V letu 2021 je pri programu MC Krško redno sodelovalo 34 prostovoljcev, ki so bili aktivni na več različnih 
področjih, največ jih je aktivnih na klubskem področju. V sklopu projekta Mladi v praksi je bila vzpostavljena 
tudi spletna platforma za beleženje pridobljenih kompetenc v sklopu prostovoljnega dela. Projekti 
prostovoljcev, ki bi jih v letu 2021 izpostavili pa so organizacija in izvedba dogodka Haloween, ureditev 
prostora za druženje DIY lab in pa izdaja prve tiskane številke publikacije za mlade MARS. 
 
 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Vzdrževanje strukture 
prostovoljstva in 
morebitno odkrivanje 
novih interesnih skupin 

- 34 prostovoljcev. 
- 800 opravljenih ur. 

- Najmanj 50 rednih 
prostovoljcev, 
- vsaj 5000 opravljenih ur. 

Nejc Jordan 
vsi mentorji 
prostovoljcem 
 

Koordinacija 
prostovoljskih aktivnosti – 
izobraževanje, pogodbe, 
spremljanje zakonodaje, 
poročanje 

- Sprotno izvajanje, 
spremljanje in 
poročanje. 

- Sprotno izvajanje za 
zaposlene in 
prostovoljske mentorje. 

Nejc Jordan 

Vzpostavitev spletne 
platforme za beleženje 
podatkov o prostovoljcih 
in beleženje aktivnosti ter 
področij zanimanja 

- Vzpostavljen interni 
sistem za beleženje 
podatkov o 
prostovoljcih, ki se 
nadgrajuje z intervizijo 
mentorjev. 

- Sprotno izpolnjevanje 
obrazcev s strani 
mentorjev. 
 
 

Nejc Jordan 
mentorji 
prostovoljcem 

Izdelava promocijskega 
videa za promocijo 
prostovoljstva 

- Posneta oddaja 5 
pred kavo s temo 
“sanjski prostovoljec”. 
- 6 aktivnih mladih. 

- Snemanje  videa, 
-10 aktivnih mladih. 

Benjamin Kovač 
Matej Humar 

Druge aktivnosti za 
promocijo prostovoljstva 

Pripravljen katalog 
prostovoljskih 
aktivnosti, ki je 
objavljen na spletni 
strani MC Krško in bil 
objavljen na 
platformah MC Krško. 
Prav tako po šolah in 
različnih dogodkih.  

- Aktivnosti v sklopu 
ostalih organiziranih 
dejavnosti v centru, 
- objave v medijih. 

Nejc Jordan 
Ostali 
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Redne intervizije za 
mentorje  prostovoljcev 

- 5 opravljenih 
intervizij mentorjev 
prostovoljcev.  
- Intervizije so 
namenjene 
sprotnemu reševanju 
problemov in dilem pri 
mentorskem delu. 

- Spremljanje napredka in 
beleženje, 
- 10 intervizij. 

Nejc Jordan 
vsi mentorji 
prostovoljcem 

Redne intervizije 
mentorjev s prostovoljci 

- 3 intervizije s 
prostovoljci. 
- Izvedene po potrebi.  

- Oddajanje mesečnih 
poročil . 

mentorji 
prostovoljcem 

Izvedba izobraževanj za 
prostovoljce na različne 
tematike 

- 3 izvedena 
usposabljanja na 
taboru brez ekranov v 
okviru prostovoljstva. 
Izobraževanja smo 
izvedli zaposleni v MC 
Krško. Tema: 
prostovoljstvo.  
- 13 udeležencev. 

- 3 izvedena 
usposabljanja, 
- 10 udeležencev oz. 
prostovoljcev. 

Nejc Jordan 
Barbara Masnik 

Nagradna ekskurzija za 
mlade prostovoljce 

Nagradna ekskurzija in 
tabor brez ekranov sta 
bila združena. 

- 1 izlet, 
- 20 udeležencev. 

Barbara Masnik 

Prijava naj 
prostovoljskega projekta 
na MSS 

Zaradi epidemije ni 
bilo izvedenih 
projektov, ki bi lahko 
spadali v to kategorijo. 
Zato jih nismo 
prijavljali. 

- 1 dan, 
- 5 udeležencev. 

 

Barbara Masnik 

Udeležba mladih na 
podelitvi priznanj NAJ 
prostovoljec 

Se nismo udeležili.  - 1 dan, 
- 5 udeležencev. 

Admir Bajrović  
 

Sistem nagrajevanja 
prostovoljcev 

Vzpostavljen nov 
sistem nagrajevanja 
prostovoljcev. 

- 25 vključenih 
prostovoljcev. 

Nejc jordan  

Srečanje z vodji MT - 2 srečanji. - Vsaj 2 skupni srečanji. Mihaela Kovačič  

 
 

3.5. Mednarodno sodelovanje in programi mobilnosti ter program Erasmus+ Mladi v akciji in 
Evropska solidarnostna enota (ESE)  
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Področje mednarodnega sodelovanja vključuje izvajanje različnih aktivnosti v okviru že obstoječih 
programov in iskanje novih mednarodnih partnerjev za nadaljnje dolgoročno izvajanje mednarodnih 
projektov. Mednarodni programi so primarno namenjeni mladim do 30. leta starosti, saj jim omogočajo 
pridobivanje novih izkušenj, veščin in neformalnih znanj. Mlade spodbujamo k aktivnemu državljanstvu in 
aktivni participaciji, saj bodo le tako postali odgovorni prebivalci EU. Mlade prav tako spodbujamo, da se 
povezujejo v skupine, načrtujejo lastne projekte in jih tudi uspešno izvedejo skozi udeležbo v mladinskih 
pobudah in mednarodnih mladinskih izmenjavah. Prostovoljce, ki imajo večletne izkušnje z mladinskim 
delom, pa spodbujamo k udeležbi na nacionalnih in mednarodnih usposabljanjih za mladinske voditelje, 
kjer si izmenjavajo izkušnje in spoznavajo primere dobrih praks, ki jih nato prenesejo med mlade v 
domačem okolju. 
 
Playbook je projekt Erasmus+, ki je bil odobren leta 2019, a ga zaradi pandemije v letu 2020 nismo izvedli, 
prav tako tudi ne v letu 2021 in je prestavljen april 2022. Gre za študijski obisk 22 mladinskih in ostalih 
strokovnih delavcev, ki tesno sodelujejo z mladimi v njihovem okolju. 
 
V sklopu programa Erasmus+ je 13. avgusta 2021 Zavod MOVIT (Zavod za razvoj mobilnosti mladih), ki 
izvaja naloge Nacionalne agencije v programih Evropske unije, objavil rezultate prvih prijavnih rokov 
programov Erasmus+ na področju mladine in Evropska solidarnostna enota v letu 2021, na katerem je 
kandidiral tudi Mladinski center Krško s projektom OOPS! Accidentally on Purpose. Projekt je bil sprejet in 
ocenjen s kar 90 točkami od skupaj 100 možnih. Tudi ta projekt bo izveden predvidoma aprila 2022. 
 
V okviru projekta ESE First Step for a Change pa smo v letu 2021 uspešno gostili eno (od predvidenih dveh) 
prostovoljk iz Kosova. Gre za gostiteljstvo prostovoljcev iz bivše Jugoslavije, projekt pa zajemal delo z 
mladimi priseljenci, pomoč na dveh osnovnih šolah (OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ Leskovec pri Krškem) 
ter delo z mladimi z manj priložnostmi. Vsi deležniki, predvsem pa obe OŠ, so bili z delom prostovoljke 
izredno zadovoljni in si tudi v bodoče želijo tovrstnega sodelovanja.  
 
Zaradi časovnega zamika pri izvedbi izmenjav in gostiteljstva novih projektov nismo prijavljali. 
 
 
ERASMUS+ MLADI V AKCIJI, MEDNARODNE MLADINSKE IZMENJAVE 141 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI ODGOVORNA 
OSEBA 

Prijava nove 
mladinske izmenjave  

- Nismo prijavljali zaradi 
epidemije. 

- Oddana prijava.  
 

Katja Glas 
Maša Mlakar  
Barbara Masnik  

Udeležba na mladinski 
izmenjavi Beat it, 
Hrvaška  

- Sprejeta izmenjava, 
izvedba predvidoma v 
letu 2022. 

- Oddana prijava. 
 

Katja Glas  

Gostiteljstvo 
izmenjave na 
tematiko uličnega 
dela, prijava na 
aprilski rok 

- Nismo prijavljali zaradi 
epidemije. 

- 40 mladih udeležencev, 
- 8 mladinskih vodji, 
- 10 dni. 

Katja Glas 
Barbara Masnik  
Maša Mlakar  
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ERASMUS+ MLADI V AKCIJI, STRATEŠKO PARTNERSTVO, ŠTUDIJSKI OBISK, TRENINGI 142 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI ODGOVORNA 
OSEBA 

Udeležba na treningu 
Lonelyness na 
Finskem 

- Zaradi epidemije je 
prestavljen datum 
izvedbe na marec 2022. 

- 2 mlada udeleženca, 
- 5 dni. 
  

Katja Glas 
Maša Mlakar  
Barbara Masnik  

Udeležba na 
treningu Be active, be 
intercultural! 

- Trening ni bil sprejet. - 11 sodelujočih 
organizacij. 
 

Katja Glas 
Maša Mlakar 
Barbara Masnik 

Udeležba na treningu 
Participatory 
budgeting 

- 2 udeleženca, 
- 7 dni. 

- 2 udeleženca, 
- 7 dni. 

Nejc Jordan  
Matic Plankar 

Izvedba študijskega 
obiska The Playbook 

- Sprejet projekt, izvedba 
v letu 2022. 

- Sprejet projekt, 
- 22 udeležencev, 
- 5 dni. 

Maša Mlakar 
Katja Glas 
 

Znak kakovosti za 
programe ESE  

- Oddana prijava, 
čakamo rezultate. 

- Oddana prijava. Katja Glas 

Lokalne mladinske 
pobude (vodje so 
mladi, reševanje 
lokalne problematike, 
delo z ranljivimi 
skupinami ...)  

- Zaradi ukrepov smo 
zbirali ideje mladih. 
Prijavljali bomo v letu 
2022. 

- Oddana prijava, 
- 30 aktivnih mladih. 

Matej Humar 

Prijava strateškega 
partnerstva Ninja 
(delovno ime) 

Zaradi ukrepov za 
zajezitev epidemije smo 
prijavo strateškega 
partnerstva prestavili. 
Pripravljen je osnutek 
projekta in nabor 
potencialnih 
mednarodnih partnerjev.  

- Spremljanje objav, 
- oddana prijava 5 dni. 

Anja Krušnik Cirnski 

Prijava treninga OOPS- 
Accidentally on 
Purpose 

Oddana prijava in sprejet 
projekt. Izvajanje je 
predvideno v 2022. 

Dodana aktivnost. Anja Krušnik Cirnski 
Maša Mlakar 

 
ERASMUS+ MLADI V AKCIJI, EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA 141 
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AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Tečaj slovenskega 
jezika za prostovoljce 

- 135 ur online tečaja 
slovenskega jezika. 
- 1 udeleženka in 
uspešno opravljen končni 
izpit. 

- 50 ur online  osnovnega 
in konverzacijskega tečaja 
slovenskega jezika za 
prostovoljce iz tujine, 
- 2 udeležena mlada. 

Katja Glas 

Podpora pri urejanju 
vizumskih dovoljenj in 
urejanju 
logističnih/tehničnih 
podrobnosti v 
projektih ESE 

Uspešno pripravljena 
dokumentacija za 1 
udeleženko. 

- Uspešno urejena 
dokumentacija. 

Katja Glas 
Maša Mlakar  

Priprava 
individualnega 
koordinacijskega ESE 
projekta na tematiko 
integracije migrantov 

Nismo oddali zaradi 
epidemije. 
Oddali smo Znak 
kakovosti za prijavo 
projektov v okviru ESE. 

- Oddaja prijavnice na 
aprilski rok. 

Katja Glas 
Barbara Masnik 

Vključevanje ranljivih 
mladih v mednarodne 
programe ESE in 
Erasmus+ 

- Vključevanje mladih iz 
Freedoma v aktivnosti. 
- Aktivnosti na šolah, ki jih 
je izvajala prostovoljka. 
- 30 mladih z manj 
priložnostmi. 

- 2 dogodka,  
- 3 mladi z manj 
priložnostmi. 

Katja Glas  
Anja Krušnik CIrnski  

Gostiteljstvo 
prostovoljcev v 
okviru  ind. ESE First 
Step for a Change 
prostovoljci iz bivše 
Jugoslavije, delo z 
mladimi priseljenci, 
pomoč na OŠ in 
organizacijah, mladi z 
motnjo v duševnem 
razvoju, delo z 
mladimi z manj 
priložnostmi) 

- Projekt v teku. 
- 1 udeleženko gostimo, 1 
udeleženka še pride, 
zaradi pandemije smo 
projekt podaljšali do 
februarja 2023 
 

- 2  gostujoča prostovoljca 
iz tujine, 
- 2 projekta individualnih 
EVS, 
- 2  izdani Youthpass 
potrdili. 
  

Katja Glas 
NA Movit 
 

Izvedba  medkulturne
ga večera ESE 
prostovoljcev 

- Predstavitev na 
Generator festivalu in 
Tednu vseživljenjskega 
učenja. 

- 1 sodelujoči 
prostovoljec, 
- 100 obiskovalcev. 

Katja Glas 
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- 1 sodelujoči 
prostovoljec. 
- 70 obiskovalcev. 

Programski dogodki v 
organizaciji ESE 
prostovoljcev 

- 80 dogodkov (Freedom, 
online aktivnosti, MC 
direndaji, počitniške 
aktivnosti, aktivnosti na 
šolah. 
- 500  mladih 
udeležencev. 

- 70 dogodkov, 
- 500 mladih udeležencev. 

Katja Glas 
 

Gostiteljstvo ESE 
prostovoljcev iz 
ostalih organizacij v 
Sloveniji (izvedba 
medkulturnega 
večera, debatni večer 
na temo življenja 
mladih v EU: ESE 
vikend) 

Neizvedeno zaradi 
epidemije. 

- 30 programskih nočitev, 
- 5 sodelujočih ESE 
prostovoljcev, 
- 20 sodelujočih mladih. 
  

Katja Glas 

Pošiljanje lokalnih 
prostovoljcev na ESE v 
tujino (pomoč pri 
iskanju gostiteljske 
organizacije, 
usposabljanje pred 
odhodom, spremljanje 
prostovoljcev tekom 
ESE v tujini) 

Neizvedeno zaradi 
epidemije. 

- 2 udeležena mlada, 
- 2 organizaciji iz tujine. 

Katja Glas 
Barbara Masnik 

Načrtovanje nove 
prijave za gostiteljstvo 
ESE prostovoljcev v 
letu 2021 in 2022 

Načrtovanje novega 
projekta. 

- 2 nova partnerja v tujini, 
- 10 udeleženih 
prostovoljcev. 
  

Katja Glas 
 

Načrtovane nove 
prijave skupinski ESE 
na temo solidarnosti  

Načrtovanje nove prijave 
SKUPINSKI ESE za leto 
2022. 

- 10 udeleženih 
prostovoljcev, 
- solidarnostni projekti, 
- 5 sodelujočih 
organizacij. 

Katja Glas  

Udeležba na 
nacionalnih 
usposabljanjih za ESE 

- On arrival trening. 
- 1 udeleženka, 
mid-term 1 udeleženka 

- 2 mlada udeleženca. Katja Glas 
Maša Mlakar  
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Sodelovanje ESE 
prostovoljcev z 
lokalnimi šolami in 
vrtci, in lokalnimi 
društvi (izvajanje 
programov 
prostovoljcev iz tujine 
na šolah v Posavju) 

Pomoč na OŠ Leskovec pri 
Krškem in OŠ Jurija 
Dalmatina. 
- 1 prostovoljka, 10 ur na 
teden (150 šolskih ur). 

- 1 udeležen  prostovoljec, 
- tedenski obiski šol cca. 
20 ur na teden.  

Katja Glas 
Barbara Masnik 

 
 
DRUGO 144, 145 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Promocijske aktivnosti 
mednarodnih 
programov in 
programov Erasmus+   

- 5 predstavitev, 
- 60 obiskovalcev. 

- 3 predstavitve, 
- 50 obiskovalcev. 
  

Katja Glas 
Barbara Masnik  
Maša Mlakar  

Udeležba na 
nacionalnih 
usposabljanjih 
Erasmus in za izvedbo 
mednarodnih 
aktivnosti (finančna 
delavnica, delavnica 
za sprejete projekte, 
spremljevalno 
srečanje, delavnice za 
pomoč prijaviteljem, 
usposabljanje za 
koordinatorje) 

- 6 dogodkov, 
- 6 dni, 
- 3 udeleženci. 
 

- 6 dogodkov, 
- 6 dni, 
- 6 udeležencev. 

Katja Glas 
Maša Mlakar 

Udeležba na 
spremljevalnem/zaklj
učnem srečanju 
programa Erasmus+ 

Zaradi ukrepov je 
dogodek odpadel. 

- Zaposleni v zavodu, ki 
delujejo na področju 
mednarodnega dela z 
mladimi, 
- 1 dan, 1 dogodek, 
- 4 udeleženi. 

Katja Glas  
Maša Mlakar  
Barbara Masnik  
Mihaela Kovačič 

Gostovanje mladih iz 
Bajine Bašte (izvedba 
srbskega večera, ogled 
kulturnih znamenitosti 
v Posavju) 

Odpadlo zaradi epidemije. - 20 udeleženih mladih, 
- 100 udeležencev 
programa, 
- ogled 3 znamenitosti,  

Katja Glas 
Mihaela Kovačič  
  



MLADINSKI CENTER KRŠKO                                                                        LETNO POROČILO 2021 

 

33 

 

Udeležba mladih na 
Festivalu kratkega 
filma v Bajini Bašti 

Odpadlo zaradi epidemije. - 5 udeleženih mladih, 
- 8 dogodkov, 
- 2 obiska org. v Bajini 
Bašti. 

Barbara Masnik 

 

ČLANSTVO V MREŽI EVROPSKIH MLADINSKIH CENTROV – ENYC 145  

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Udeležba na redni 
letni skupščini 

- 1 udeležba na sestanku 
odbora. 

- 1 udeležba na sestanku 
skupščine. 

 - 1 udeležba na sestanku 
odbora, 

- 1 udeležba na sestanku 
skupščine. 

Mihaela Kovačič 

Izdelava e-baze org. 
ENYC in širjenje na 
nacionalni ravni 

- Vzpostavitev baze. - Vzpostavitev baze 
stalnih in pridruženih 
članic. 

Mihaela Kovačič 

Udeležba na generalni 
skupščini ENYC 

- Udeležba na seji. - 1 seja. Mihaela Kovačič 

Skype konference - 3 skype konference 

- 2 udeleženki 

- 6 konferenc, 

- 4 udeleženci na 
konferenci. 

Mihaela Kovačič 

Manuela Bojnec 

 

ERASMUS+ MLADI V AKCIJI – MEDNARODNA USPOSABLJANJA IN SEMINARJI 145 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Usposabljanje za 
mlade na aktualne 
teme programa 
Erasmus+ (okolje, nef. 
učenje, vodenje 
projektov, 
mentorstvo, Movit 
delavnice …) 

- 2 dogodka. 

- 5 udeležencev: Zavod 
KNOF, VDC Novo mesto, 
ZPTM Brežice. 

- 1 dogodek. 

- 8 udeležencev oz. 
predstavnikov društev. 

  

Katja Glas 

Barbara Masnik  
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3.6. Programi za otroke 151  
 
Programi za otroke so namenjeni aktivnemu preživljanju prostega časa otrok iz urbanega okolja mesta 
Krško in obsegajo otroške ustvarjalne delavnice ter počitniške aktivnosti. Program je oblikovan tako, da ga 
izvajajo prostovoljci pod strokovnim mentorstvom zaposlenih in si tako pridobivajo izkušnje pri delu z 
otroki. Na drugi strani pa otroke navajamo in jih seznanjamo s prostorom in metodami dela. 

 

Kljub dejstvu, da je bil MC Krško zaprt cca. eno tretjino leta, smo v drugi polovici leta uspešno izvedli in 
celo presegli vse zastavljene cilje na področju programa za otroke. Tako smo namesto predvidenih 2 
tednov počitniških aktivnosti staršem in osnovnošolcem ponudili 4 tedne takšnih aktivnosti. Program je bil 
obarvan s številnimi aktivnostmi, ki so otrokom popestrile ter zabavno zapolnile počitniški čas. Izvajali so 
ga zaposleni v MC Krško in naši prostovoljci. Aktivnosti so namenjene izkustvenemu učenju otrok, ki bodo 
skozi doživetja pridobili tudi nova znanja z veščinami. Počitniških aktivnosti se je udeležilo 100 otrok. Poleg 
tega smo izvedli tudi 20 MC direndajev, ki so jih otroci radi obiskovali. 

 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA OSEBA 

Otroške ustvarjalne 
delavnice (MC 
Direndaj) 

- 20 delavnic (1-2 
mesečno). 
- Udeleženih 120 otrok. 
- 4 aktivni mladi. 

- 2 delavnici mesečno 
(brez julij, avgust). 
- 15–20 delavnic letno, 
- udeleženih 100 otrok 
letno (od 5. do 10. leta) 
- 15 aktivnih mladih. 

Tanja Brate 
Amira Bašić 

Počitniške aktivnosti 
za osnovnošolce 

- 20  dni, 
- 100  udeležencev, 
- 5 aktivnih mladih. 

- 2x 5 dni, 
- 2x 25 udeležencev (od 6. 
do 12. leta), 
- 2x 5 aktivnih mladih. 

Matic Plankar 
  
  

 

3.7. Podporne dejavnosti 161, 162, 163  
 
Program obsega podporne dejavnosti organizirani civilni družbi ter drugim organiziranim in 
neorganiziranim skupinam mladih s področja dela centra, in sicer:  

• Projektno delo mladih  
- podpora projektom neformalnih/neorganiziranih skupin mladih, mladinskih pobud v lokalnem okolju; 
- podpora tradicionalnim projektom lokalnih društev, organizacij, kot npr. Kifl fešta, Šrot, Posavski 

študentski teden, Novoletni tek za otroke, Krško teče, itd.; ter 

• Tehnične, organizacijske in svetovalne podporne dejavnosti, pri čemer nudimo: 
➢ tehnične podporne storitve – infrastrukturna podpora: 

- brezplačna uporaba prostorov in opreme centra, 
- brezplačno koriščenje spletnih storitev centra, kar vključuje brezplačen paket gostovanja na 

strežniškem prostoru centra, uporabo vseh spletnih aplikacij na spletnih straneh www.mc-krsko.si ter 
www.troblja.info (forum, spletne skupine, wiki strežnik itd), uporabo sistema za objavljanje novic na 
portalu www.troblja.info.  

http://www.mc-krsko.si/
http://www.troblja.com/
http://www.troblja.info/
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Vsa infrastrukturna podpora se izvaja v skladu z veljavnim cenikom storitev. 
➢ organizacijske podporne storitve: 

- pomoč pri promociji programa, kar vključuje vse oblike promoviranja, ki jih uporablja Mladinski center 
Krško, 

- zagotavljanje pomoči osebja organizacijam in posameznikom, v kolikor se prireditev dogaja v 
Mladinskem centru Krško, 

- priprava prostorov za izvedbo programov v prostorih MC Krško, 
- pomoč zaposlenih in zunanjih sodelavcev pri pripravi programa in predvsem pri njegovi izvedbi, 
- pomoč pri pridobivanju vseh vrst upravnih dovoljenj, 
- svetovanje glede izvedbe organizacije večjih projektov na dislociranih enotah, 
- delna finančna podpora samostojnim projektom mladih posameznikov in mladinskih društev; in pa 

➢ strokovno-svetovalne podporne storitve: 
- nudenje pomoči pri prijavah na razpise, obveščanje o obstoječih razpisih, dostop do vseh potrebnih 

informacij za uspešno delo mladinskih organizacij, 
- izvajanje programov neformalnega izobraževanja, ki je mladinskim organizacijam ter neorganiziranim 

subjektom v okolju v pomoč pri njihovem delu, 
- pomoč pri urejanju pravno-formalnih zadev itd. 
 
V letu 2021 beležimo nekoliko nižjo realizacijo, kar se tiče infrastrukturne podpore in organizacijskih 
podpornih storitev, kar gre pripisati omejitvam, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije in 
bistveno manjšem številu organiziranih dogodkov. Tako smo npr. realizirali manj plačljivih najemov, kot je 
bilo načrtovano, in nismo bili vabljeni k pomoči pri organizaciji dogodkov s strani drugih javnih zavodov. 
 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI Odgovorna oseba 

Infrastrukturna podpora 

Plačljivi  najemi 
seminarskih sob 

- 30 najemov. - 50 dni plačljivih najemov. Snežana Čović 
 

Svetovalnica Krško - 40 brezplačnih najemov za 
svetovanje. 

- 40 brezplačnih najemov za 
svetovanje. 

Snežana Čović 
 

Plačljivi najemi 
dvorane 

- Ni realizirano. - 20 dni plačljivih najemov. Snežana Čović 

Brezplačni najemi 
seminarskih sob 

- 147 najemov. - 20 dni brezplačnih 
najemov. 

Snežana Čović 
 

Brezplačni najemi 
dvorane 
  

- 4 dni brezplačnih 
najemov. 

- 20 dni brezplačnih 
najemov. 

Snežana Čović 
Nejc Jordan 

Uporaba vadnic in 
studia 

- 4 glasbene skupine. - 3 glasbene skupine. Nejc Jordan 
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Matej Humar 
Benjamin Kovač 

Brezplačna uporaba 
opreme in inventarja  

- 16 najemov. - 20  najemov ozvočenja ali 
druge opreme. 

Nejc Jordan 
Matej Humar 
Benjamin Kovač 

Plačljiva uporaba 
opreme in inventarja 

- 5 najemov. - 20  najemov 
posameznikov. 

Nejc Jordan 
Matej Humar 
Benjamin Kovač 

Najem snemalne 
sobe 

- 212 plačljivih najemov, 
- 13 brezplačnih najemov. 

Dodatno. Nejc Jordan 
Matej Humar 
Benjamin Kovač 

Multimedijski studio 
neplačljivo 

- 39 najemov. Dodatno. Nejc Jordan 
Matej Humar 
Benjamin Kovač 

Multimedijski studio 
plačljivo 

- 72 najemov. Dodatno. Nejc Jordan 
Matej Humar 
Benjamin Kovač 

Brezplačna uporaba 
igrišča pri MC Krško 

- ni bilo interesa. - 4 organizirane skupine. Info točka 

Organizacijske podporne storitve 

Organizacija 
dogodkov 

- Pomoč Klubu posavskih 
študentov pri načrtovanju 
koncerta Hamo & Tribute 2 
love. 
- Pomoč Klubu Posavskih 
študentov pri izvedbi MKF. 
- Pomoč DZMP pri izvedbi 
dveh filmskih festivalov. 

- Pomoč pri izvedbi 
programov za društva v 
mladinskem sektorju, 
- pomoč Občini Krško ali 
zavodom pri pripravi 
dogodkov. 

Nejc Jordan 
Matej Humar 

Strokovno-svetovalne podporne storitve 

Strokovno-
svetovalne 
podporne storitve 

- Sprotna komunikacija s 
posamezniki in 
organizacijami. 

- Pomoč posameznikom in 
organizacijam. 

programski vodje in 
direktor 

  
POMOČ PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV OBČINE KRŠKO 713 
 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATOR ODGOVORNA OSEBA 
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Akademija ob 
občinskem prazniku – 
pomoč pri izvedbi 
programa 

Nismo sodelovali. - 1 dan, 
- 5 aktivnih mladih, 
- 500 obiskovalcev. 

Mihaela Kovačič 
Metka Resnik 
 

 
 
ORGANIZACIJA DOGODKOV ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST 713 

AKTIVNOST 
 
REALIZACIJA 

 
INDIKATOR 

 
ODGOVORNA 
OSEBA 

Organizacija team 
buildingov, možnost 
preko spleta 

- 1 dogodek (preskus med 
zaposlenimi). 

- 5 dogodkov, 
- 10 aktivnih udeležencev. 

Barbara Masnik 
Maša Mlakar 
Nejc Jordan 
Tanja Brate 
Benjamin Kovač 

Kuharske delavnice 
(možnost preko 
spleta) 

- Izvedba je bila 
načrtovana preko 
aplikacije Zoom. Za 
udeležbo nismo prejeli 
prijav. 
- Izvedba kuharske 
delavnice v Freedomu: 
zdrave sladoledne lučke. 

- 2 izvedbi. 
 

Katja Glas 

Tematski rojstni dnevi 
za otroke z animacijo 

- Neizvedeno zaradi 
ukrepov  

- Vsaj 3 letno oz. po 
potrebi,  
- vsaj 50 otrok udeleženih 
na aktivnostih. 
 

Amira Bašić 

Snemanje enega 
krajšega videa in 
montaža  

- 2 videa (5 pred kavo). - 1 video, dolžina 5min. 
 

Matej Humar 
Benjamin Kovač 

Ozvočevanje manjše 
prireditve skupaj z 
najemom ozvočenja  

- 4 ozvočevanja prireditev. - 2 ozvočevanji 
prireditev. 

Matej Humar 
Nenad Čekrlić 

 
 

3.8. Delo v strokovnih telesih  
 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATOR ODGOVORNA OSEBA 
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Klub MaMa  - 1 srečanje. - 2 srečanji. Manuela Bojnec 
 

Občinska komisija za 
razpise za mladino 

- 7 srečanj. - 3 srečanja. Barbara Masnik 

Projektna skupina 
razvojna mreža - RRA 
Posavja 

- 1 srečanje. - 1 srečanje Mihaela Kovačič 
 

Skupina za 
spremljanje ukrepov 
Strategije za mlade v 
Občini Krško 

- Ni bilo srečanj. - 3 srečanja. 
 

Barbara Masnik 

Članstvo v Odboru za 
Mladino občine Krško 

- 6 sej. 
- 1 korespondenčna. 

- 2 seji. Nejc Jordan 

Članstvo in delovanje 
v Mreži mlada ulica 
(mreža organizacij, ki 
izvajajo mladinsko 
ulično delo) 

- 1 srečanje 
- Streetstivala se nismo 
udeležili.  

- 3 srečanja, 
- udeležba na festivalu 
mladinskega uličnega dela 
Streetstival. 

Barbara Masnik 

 
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI V OBČINI KRŠKO 171, 172, 173, 174, 
175 in 176  
 
LAS Krško je bila ustanovljena leta 2005 kot posvetovalno telo župana za področje preprečevanja 
zasvojenosti v občini Krško. Sestavlja jo 9 predstavnikov različnih organizacij (Občina Krško, MC Krško, CSD 
Krško, PP Krško, SŠ Krško, Aktiv ravnateljev osnovnih šol Občine Krško, ZD Krško, ZD Brežice, NIJZ Novo 
mesto), povezuje pa se tudi z drugimi zainteresiranimi organizacijami, društvi in posamezniki. Osnovni 
namen skupine je v povezovanju vseh tistih ustanov in posameznikov, ki se jih problematika drog dotika 
posredno ali neposredno, ter v koordiniranju, svetovanju in spodbujanju aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem 
preprečevanja rabe in zlorabe drog ter zasvojenosti. LAS Krško obsega programe za različne ciljne skupine: 
za strokovne delavce, za mlade, za starše, za institucije ter za širšo javnost. 
 
V sklopu LAS Krško s šolami izvajamo tudi naš tradicionalni medinstitucionalni preventivni projekt V 
Posavju žuramo brez drog in alkohola v obliki naravoslovnih dni v vseh osnovnih in srednjih šolah v občini, 
včasih tudi izven občinskih meja (v letu 2021 smo tak naravoslovni dan izvedli tudi za OŠ Radeče). Osnovni 
namen tega preventivnega projekta je opozoriti, predstaviti in mladim približati mladim problematiko 
dovoljenih in nedovoljenih drog na njim razumljiv način ter spodbujati zdrav način življenja skozi oba sklopa 
programa (osnovnega in spremljevalnega). Gre za interdisciplinarni pristop, od začetka v projektu 
sodelujejo Policijska postaja Krško, CSD Krško, ZD Krško ter prostovoljci MC Krško. V programu za 
srednješolce sodeluje tudi Društvo Srečanje s predavanji zdravljenega odvisnika. Osnovni program so 
naravoslovni dnevi, ki jih izvajamo v vseh šolah (OŠ in SŠ). V letu 2021 smo za OŠ izvedli 2 izvedbi preko 
spleta in kar 7 v živo. Ob prihodu novih sodelavcev in prostovoljcev smo izvedli dve usposabljani s Sašom 
Kroneggerjem – prvo je bilo za vse člane LAS, na drugem pa je bil poudarek na novih prostovoljcih. 
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AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Raziskovanje lokalnih 
specifik: sodelovanje z 
Institutom Utrip na 
projektu Preventivna 
Platforma 

- Aktivnosti organizira 
Inštitut Utrip in zaradi 
epidemije niso 
potekale. 

- Izvedba raziskave o 
dejavnikih tveganja ter 
zaščitnih dejavnikih v 
občini z OŠ, SŠ in študenti 
(vzorec 500), 
- dokončana analiza 
stanja na področju 
preventivnih programov. 

Maša Mlakar 
Barbara Masnik 
Inštitut Utrip 

Za institucije: 
koordinacija med 
preventivnimi in ostalimi 
programi za mlade, 
katerih cilj je kreativno 
preživljanje prostega časa 

- 1 seja LAS. - 3–5 sej LAS Krško. Maša Mlakar 
Barbara Masnik 
Vse članice 

Za institucije (ogled 
dobrih praks za članice, 
delavnica vzpostavitve 
mreže, nadgradnja 
programa V Posavju 
žuramo brez drog in 
alkohola) 

- Ni bilo izvedeno. - Izveden ogled, 
- preoblikovan program, 
- izvedena delavnica. 
 
  

Zdenka Žveglič (CSD 
Posavje) 
Maša Mlakar 
Barbara Masnik 
 

Za mlade: tabor 
Spoznavanje vrednot 
narave in premoženja 

- Izveden enodnevni 
tabor. 
- Predpriprave: nabor 
mladih. 
- Dogovori s službami 
(MC Krško, PP Krško, 
CSD Posavje, VNRC 
DROM, ZD Krško). 
- Število udeležencev: 
6. 
- Sodelujoče 
organizacije: 3. 

- Izveden tabor v obsegu 
ločenih 2 dni. 
- Predpriprave: nabor 
mladih in 2 motivacijski 
delavnici. 
- Dogovori s službami (MC 
Krško, PP Krško, CSD 
Posavje, VNRC DROM, ZD 
Krško). 
- Število udeležencev: 5-
10. 
- Sodelujoče organizacije: 
3. 

Maša Mlakar 
Barbara Masnik 
Kristjan Urek in 
Drago Butara (PP 
Krško) 
Zlata Zidanič in 
Zdenka Žveglič, 
Jožica Arnšek (VNRC 
DROM, CSD Posavje) 
Romana Miklič, Anja 
Šeško (ZD Krško) 
 

Za mlade: Nabor 
počitniških aktivnosti 

- Število sodelujočih 
društev in organizacij: 
9. 
- Objave na FB in 
spletnih straneh 
medijev. 

- Število sodelujočih 
društev in organizacij: 10. 
- Objave na FB in spletnih 
straneh medijev. 

Maša Mlakar 



MLADINSKI CENTER KRŠKO                                                                        LETNO POROČILO 2021 

 

40 

 

V Posavju žuramo brez 
drog in alkohola – 
preventivni dnevi na 
temo odvisnosti od 
dovoljenih in 
nedovoljenih drog  

- 2 izvedbi. 
- 240 udeležencev. 
- 3 aktivne 
prostovoljke. 
- Sodelovanje PP 
Krško, ZD Krško, CSD 
Krško in šolami. 

- Učenci 9. in 8. razredov 
vseh OŠ v občini Krško, 
- dijaki 1. in 2. letnikov ŠC 
Krško-Sevnica (100), 
- 3 naravoslovni dnevi za 
SŠ in OŠ, 
- 2–3 aktivni prostovoljci 
- sodelovanje PP Krško, 
ZD Krško, CSD Krško in 
šole. 

Anja Krušnik Cirnski 
MC Krško 
ZD Krško 
CSD Posavje 
PP Krško 
OŠ IN SŠ v občini 
Prostovoljci 

V Posavju žuramo brez 
drog in alkohola – 
preventivni dnevi na 
temo odvisnosti od 
dovoljenih in 
nedovoljenih drog – 2. 
POLLETJE 

- 7 izvedb. 
- 155 udeležencev, 
- 7 naravoslovnih dni. 
- Sodelovanje MC 
Krško, PP Krško, ZD 
Krško, CSD Krško in 
šole. 

- Učenci 9. in 8. razredov 
vseh OŠ v občini Krško, 
- dijaki 1. in 2. letnikov ŠC 
Krško – Sevnica (110), 
- 6–7 naravoslovnih dni, 
- 4–5 aktivnih 
prostovoljcev. 
- Sodelovanje MC Krško, 
PP Krško, ZD Krško, CSD 
Krško in šole. 

Maša Mlakar 
MC Krško 
ZD Krško 
CSD Posavje 
PP Krško 
Šole 
Prostovoljci 

Usposabljanje za 
prostovoljce V Posavju 
žuramo brez drog in 
alkohola 

- Izvedeno 
usposabljanje za 
zaposlene in 
prostovoljce. 
- 1 nova prostovoljka. 

- 4 novi prostovoljci. Maša Mlakar 

Koordinacijski sestanek 
pred izvedbo za šolsko 
leto 2021/2022 

- Izveden sestanek s PP 
Krško in predsednico 
LAS Posavje. 

- Izveden sestanek. 
 

Maša Mlakar 

Za starše: 
predavanja za starše Pot 
do sreče obstaja  

- 1 predavanje v KD 
Krško.  

-2–3 predavanja/ogledov 
v KD Krško. 

Anja Krušnik Cirnski 
KD Krško 
  

Individualno ali skupinsko 
delo s svojci oseb, ki so 
zasvojene z dovoljenimi 
ali nedovoljenimi 
drogami 

- Vzpostavitev 
svetovanja. 

- Vzpostavitev svetovanja. Zdenka Žveglič 
(Društvo Zmagovita 
pot) 
  

Za javnost: 
Informiranje preko 
sistema javnih občil, 
tiskovin LAS, informiranje 

- Ažuriranje Facebook 
profila. 
- Sprotno obveščanje 
medijev ob dogodkih. 

- Ažuriranje Facebook 
profila. 
- Sprotno obveščanje 
medijev ob dogodkih. 

Maša Mlakar 
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in svetovanje v sklopu 
info točk 

         

3.9. Aktualni projekti 
● RAST(IŠČE) SREČE 311  

 
Projekt Rast(išče) sreče je bil aprila 2017 prijavljen na LAS Posavje za sofinanciranje iz sredstev CLLD, 
natančneje s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je namenjen razvoju sistematičnega 
in mrežno organiziranega dela z ranljivimi skupinami mladih in z njimi povezanih ciljnih skupin v Posavju. 
Projekt je trajal 22 mesecev. Mladinski center Krško je bil nosilec, projektni partnerji pa Družinski inštitut 
Zaupanje Sevnica, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, JZ KTRC Radeče. Projekt je skozi aktivnosti in storitve 
povečeval vključenost ranljivih skupin v družbo, krepil zaposlitvene priložnosti vključenih mladih in deloma 
njihovih staršev, prispeval k povezovanju storitev različnih sektorjev in strok pri delu z ranljivimi ciljnimi 
skupinami, krepil partnerske organizacije v smislu strokovnosti ter zdrav življenjski slog vseh vključenih. 
Glavne aktivnosti, ki so bile v projektu izvedene pri vseh partnerjih, so bile vzpostavitev prostovoljske 
mreže, povezovanje z institucijami, vzpostavitev 4 preventivnih središč za delo z najbolj ranljivimi otroki in 
mladimi, vzpostavitev uličnega dela ter nakup in ureditev kombija, poimenovanega (O)srečevalnik, na 
kratko »Srečko«, ki je zaščitni znak uličnega mladinskega dela v urbanih naseljih Posavja. Kombi so opremili 
mladi sami pod mentorstvom mojstrov.  
 
Projekt se je zaključil leta 2019. V skladu s pogodbo o sofinanciranju operacije Rast(išče) sreče je zaključek 
spremljanja operacije 31. 12. 2024, in sicer se trajnost nanaša na ohranjeno delovno mesta vodja 
mladinskih programov (RIS) ter preventivno središče (dnevni center »Freedom« ali »Dom na free«, ki 
deluje štirikrat tedensko). Še vedno ohranjamo tudi ulično delo, pri katerem uporabljamo prej omenjen 
kombi. 
V sklopu uličnega dela smo v letu 2021 izvedli 30 intervencij, večinoma na Cesti 4 Julija na Vidmu in pred 
ŠC Krško-Sevnica. V zadnji tretjini 2021 smo zaznali tudi potrebno po uličnem delu v starem mestnem jedru 
Krškega, zato načrtujemo, da bomo v 2022 del uličnega dela opravljali tudi na tej lokaciji. 
 
 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Intervizijsko 
spremljanje 
prostovoljcev in 
mentorstvo 
prostovoljcem 

- 2 srečanji, 
- 5 aktivnih mladih. 

- Spremljanje 
prostovoljcev. 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

Intervizijsko srečanje 
prostovoljcev in 
strokovnih delavcev v 
dnevnem centru 

- 3 srečanja, 
- 6 aktivnih mladi. 

- 4 srečanja.  Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 



MLADINSKI CENTER KRŠKO                                                                        LETNO POROČILO 2021 

 

42 

 

Ohranjanje 
sodelovanja in 
koordinacije med 
sodelujočimi 
inštitucijami na 
področju socialnega 
varstva, šolstva, 
zdravstva, varnosti in 
zaposlovanja  med MC 
Krško in deležniki 

- Redno sodelovanje z 
institucijami, v katere so 
mladi vključeni oz. vodeni 
v njihovih evidencah (šole, 
CSD …). 

- Redno sodelovanje z 
institucijami, v katere so 
mladi vključeni oz. vodeni 
v njihovih evidencah (šole, 
CSD …). 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

Delovanje 
preventivnega središča 
Rastišče za 
mladostnike v izvedbi 
strokovnega delavca in 
prostovoljcev 

- 4x tedensko v MC Krško. 
 

- 4x tedensko v MC Krško. 
 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

Redno evalviranje 
aktivnosti (z 
vprašalniki, 
evalvacijskimi 
delavnicami ...) 

- Redno evalviranje in 
spremljanje. 

- Redno evalviranje in 
spremljanje. 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

Nadaljnje 
identificiranje najbolj 
ranljivih mladih za 
razvoj vedenjskih težav 

- Identificiranje najbolj 
ranljivih mladih za razvoj 
vedenjskih težav in 
individualno spremljanje in 
podpora tem mladim v 
vsakem partnerskem 
okolju na podlagi rizičnih 
dejavnikov. 
- 4 novi identificirani 
mladi.  

- Identificiranje najbolj 
ranljivih mladih za razvoj 
vedenjskih težav in 
individualno spremljanje 
in podpora tem mladim v 
vsakem partnerskem 
okolju na podlagi rizičnih 
dejavnikov. 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

Individualno 
spremljanje 
identificiranih mladih 
vključevanje otrok in 
staršev v 
medgeneracijske 
aktivnosti, sodelovanje 
s strokovnimi delavci, 
ki spremljajo otrokov 
razvoj, koordiniranje 
akcijskega načrtovanja 
ter evalvacije glede 
otrokovega razvoja 

- Intervencije na različnih 
področjih glede na potrebe 
posameznika (individualni 
pogovori, učna pomoč, 
spremljanje, spodbujanje, 
vključevanje …). 

- Intervencije na različnih 
področjih glede na 
potrebe posameznika 
(individualni pogovori, 
učna pomoč, spremljanje, 
spodbujanje, vključevanje 
…). 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 
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DNEVNI CENTER 

Načrtovanje in izvedba 
mini gledaliških 
predstav (impro, 
gledališče zatiranih) 

- 7 aktivnih mladih. - 10 aktivnih mladih. 
 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

Kuharske delavnice 
Domu na free 

- 11 delavnic, 
- 50 aktivnih mladih. 

- 10 delavnic, 
- 100 aktivnih mladih. 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

Izvedba delavnic glede 
na potrebe znotraj 
dnevnega centra in 
uličnega dela 
(spolnost, duševno 
zdravje, stres, agresija 
…) 

- 5 delavnic, 
- 30 aktivnih mladih. 

- 10 delavnic, 
- 100 aktivnih mladih. 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

Mala dejanja velikih 
ljudi (aktivnosti za 
spodbujanje 
solidarnosti) 

- Neizvedeno. - 10 aktivnosti, 
- 40 intervencij v Krški 
Občini, 
- 20 aktivnih mladih. 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
 

ULIČNO DELO 

Izvajanje mladinskega 
uličnega dela na 
terenu s poudarkom 
na ruralnih okoljih 

- 30 intervencij. - 30 intervencij. Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

Evalvacija aktivnosti - Evalvacijski sestanek in 
poročila pred in po vsaki 
intervenciji. 

- Evalvacijski sestanek in 
poročila pred in po vsaki 
intervenciji. 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

Urejanje urbanih 
prostorov, lokacij v 
občini, skupaj z 
lokalnim 
prebivalstvom 

- 1 izvedba: menjava košev 
za smeti. 

- 1 izvedba, 
- 30 aktivnih. 

Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

PREVENTIVNO DELO S 
STARŠI 
IDENTIFICIRANIH 
OTROK IN 
MLADOSTNIKOV 
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Informiranje staršev o 
obstoječih aktivnostih 
in oblikah pomoči pri 
vzgoji 

- Informiranje staršev. - Informiranje staršev. Barbara Masnik 
Amira Bašić 
Matic Plankar  
Anja Krušnik Cirnski 

Svetovanje za 
kompleksnejše 
primere uporabnikov 
preventivnega 
središča in njihovih 
staršev ter uporabnike 
uličnega dela 

- Redno sodelovanje s 
svetovalcem. 

- Redno sodelovanje s 
svetovalcem. 

Barbara Masnik 
Toni Kočevar 

 
 

● MLADI V PRAKSI (MVP)  
 
Mladinski center Krško je v novembru 2019 skupaj s Celjskim mladinskim centrom in MC BIT Črnomelj pri 
Uradu RS za mladino uspešno kandidiral na javnem razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno 
državljanstvo za večjo zaposljivost«. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada, cilj projekta pa je bil vključiti v usposabljanje z inovativnimi vsebinami 40 
mladih, jim preko delavnic okrepiti kompetence, dodati nova znanja in ob koncu projekta najmanj 65 % 
udeležencev projekta zaposliti. Vseh 40 udeležencev projekta smo vključili v platformo beleženja 
kompetenc, pridobljenih skozi prostovoljsko delo, in v praktični preizkus preko prostovoljnega 
mladinskega dela. Vse partnerske organizacije smo izvajale aktivnosti usposabljanja mladih brezposelnih. 
Mladi iz vzhodne regije so pridobivali kompetence v osemtedenskih usposabljanjih javnega nastopanja, 
kreativnega pisanja, postavljanja ciljev, priprave CV-ja in video življenjepisa. V celotni vzhodni kohezijski 
regiji je bilo v usposabljanja vključenih 44 mladih oseb, zaposlilo pa se jih je 28, nekaj udeležencev pa se je 
zaposlilo preko raznih oblik zaposlovanja, ki niso štele kot kazalnik rezultata (usposabljanje na delovnem 
mestu, podjemne pogodbe). V namen regijskega povezovanja in povezovanja partnerjev ter udeležencev 
smo pripravili tudi koncertno turnejo in dogodek MVP idol, na katerem so mladi spoznavali mlade uspešne 
Slovence. Na lokalnem nivoju nas je z delodajalci povezovalo tudi MVP mreženje v obliki dodatnih izvedb 
dni poklicev za mlade, kjer so se mladi lahko v neformalnem okolju družili z delodajalci, z organizacijo 
okroglih miz pa smo se povezali z odločevalci – mladi so aktivno podajali pobude za spremembe ukrepov 
za zaposlovanje mladih. V sklopu projekta sta bili v MC Krško zaposleni 2 osebi, financirani s projektnimi 
sredstvi. Projekt se je zaključil 15. 9. 2021.  
 

Aktivnost REALIZACIJA Indikator Odgovorne 
osebe/partnerji 

MVP management - Redno izvajanje. - 2 zaposlitvi, 
- 9 poročil, 
- informiranje 
udeležencev in izvajalcev. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

MVP ambasadorji - Neizvedeno zaradi 
poškodbe izvajalca. 

- 1 koncert. Snežana Čović 
Tanja Brate 
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MVP foto in video - 1 video. 
- 2 fotoreportaži. 

- 1 video, 
- 2 fotoreportaži. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

MVP mreženje – Dnevi 
poklicnih priložnosti 

- 2 dogodka. - 8 dogodkov. Snežana Čović 
Tanja Brate 

MVP platforma-beleženje 
neformalnih kompetenc 

- 10 udeležencev. - 10 udeležencev. Snežana Čović 
Tanja Brate 

MVP info - Redno izvajanje. - 2x tedensko. Snežana Čović 
Tanja Brate 

MVP promo - nakup 
promo izdelkov 

- Izvedeno. - Nakup različnega promo 
gradiva. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

MVP tisk – tisk promo 
materiala 

- Izvedeno. - Tisk različnega promo 
gradiva. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

MVP splet – nadgradnja 
spletne strani 

- 1 nadgradnja. - 1 nadgradnja. Snežana Čović 
Tanja Brate 

MVP mediji - objava v 
lokalnem časopisu 
partnerjev 

- 2 objavi. - 2 objavi. Snežana Čović 
Tanja Brate 

MVP Facebook – 
promocija na Facebooku 

- 3 plačljive objave, 
- 20 rednih objav. 

- 3 plačljive objave, 
- 20 rednih objav. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

MVP radio – promocija na 
radiu 

- Ni bilo izvedeno, ker 
je koncert odpadel. 

1 plačljiva objava Snežana Čović 
Tanja Brate 

MVP zaključna 
konferenca 

- Izvedena konferenca. - Izvedena konferenca. Snežana Čović 
Tanja Brate 

Neformalno izobraževanje za mlade brezposelne osebe 

NLP – nevro-lingvistično 
programiranje 

- 2 izvedbi, 
- 30 ur, 
- 19 udeležencev. 

- 2 izvedbi, 
- 30 ur, 
- 16 udeležencev. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

Javno nastopanje - 2 izvedbi, 
- 30 ur, 
- 19 udeležencev. 

- 2 izvedbi,  
- 30 ur. 
- 16 udeležencev. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

Kreativno pisanje - 2 izvedbi, 
- 30 ur, 
- 19 udeležencev. 

- 2 izvedbi,  
- 30 ur, 
- 16 udeležencev. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 
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Računalniško 
opismenjevanje 

- 2 izvedbi, 
- 30 ur, 
- 19 udeležencev. 

- 2 izvedbi,  
- 30 ur, 
- 16 udeležencev. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

Uporaba družbenih 
omrežij v marketinškem 
komuniciranju 

- 2 izvedbi, 
- 30 ur, 
- 19 udeležencev. 

- 2 izvedbi, 
- 30 ur, 
- 16 udeležencev. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

Priprava predstavitvenega 
videa 

- 2 izvedbi, 
- 30 ur, 
- 16 udeležencev. 

- 2 izvedbi,  
- 30 ur, 
- 16 udeležencev. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

Preizkus skozi mladinsko 
delo 

- 2 izvedbi, 
- 30 ur, 
- 16 udeležencev. 

- 2 izvedbi, 
- 20 ur, 
- 16 udeležencev. 

Snežana Čović 
Tanja Brate 

Izvedba delavnic za mlade 
za organizacijo No Excuse 

- 4 izvedeni moduli, 
- 80 udeležencev. 

- 2 izvedena modula, 
- 40 udeležencev. 

Mihaela Kovačič 
Maša Mlakar 
Barbara Masnik 

 
 

● DEJAVNOSTI MULTIMEDIJSKEGA CENTRA POSAVJA  
 
● Multimedijski center Posavja  

 
Multimedijski center Krško je prostorsko-programski del Mladinskega centra Krško, ki je bil v letu 2003 
vzpostavljen s pomočjo Ministrstva za informacijsko družbo in Ministrstva za kulturo, osnovni namen pa 
je bil vsem zainteresiranim uporabnikom v regiji, predvsem pa mladim, omogočiti brezplačen dostop do 
interneta ter brezplačno uporabo računalniške in druge opreme za izobraževalno, znanstveno, kreativno, 
umetniško in razvojno-informacijsko delo. Danes je poseben poudarek programa na samostojnih projektih, 
ki skupinam mladih udeležencev, skozi različne cilje, omogočajo strokovno usposabljanje na določenem 
multimedijskem področju. S svojimi rednimi dejavnostmi (delavnice, razstave, mini festivali, filmski večeri, 
večeri gibalne in statične umetnosti, srečanja računalniških navdušencev, predavanja in predstavitve, 
delavnice, računalniški tečaji itd.) nenehno spodbuja okolje za razvoj različnih kulturnih in umetniških 
dejavnosti ter ponuja druženje z vsebino. Dolgoročni namen multimedijskega centra je v sodelovanju z 
različnimi deležniki spodbujati pogoje za razvoj kadra z visoko dodano vrednostjo. Mladim s svojimi 
programi ponuja možnost intelektualnega in kreativnega napredka. S tem pa realizira potrebo po večji 
zaposljivosti mladih ter večjo participacijo v lokalni skupnosti.  
 
Dogodek, ki je zaznamoval naše delo v okviru kulturno-umetniške produkcije 2021, je definitivno noč 
čarovnic 2021. V sklopu dogodka smo organizirali čarovniško-otroško predstavo, izrezovanje buč, sejem 
starih stripov, hišo strahov in metal koncert. Pri hiši strahov je skupno sodelovalo kar 30 prostovoljcev, ki 
so v lastni režiji pripravili zgodbo za hišo strahov in okrasili celotno hišo. Skupno nas je obiskalo preko 350 
obiskovalcev, ki so se lahko tudi fotografirali s pomočjo foto stojnice in tako dokumentirali najbolj strašno 
noč v letu 2021. 
Poleg tega smo ponosni tudi na podkast zaposlene Življenje je zaje*ano, ki so ga mladi dobro sprejeli, zato 
bom s projektom nadaljevali tudi v letu 2022, in pa na prvo tiskano obliko časopisa MARS (naklada 2.000 
izvodov), ki so ga pod mentorstvo zaposlene v celoti napisali naši prostovoljci. 
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KULTURNO-UMETNIŠKA PRODUKCIJA IN POSTPRODUKCIJA 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI ODGOVORNA OSEBA 

Fotografska delavnica 
za 
zaposlene/praktikante 
v MC 

- 6 zaposlenih glede na 
epidemiološke razmere, 
- 3 ure. 

- 10 zaposlenih, 
- 3x 2 uri. 

Jure Kranjec Radkovič 
Andrej Matjašič 
Benjamin Kovač 

Produkcija glasbe - 4 dni, 
- 32 aktivnih mladih. 

- 4 dni, 
- 20 aktivnih 
mladih. 

Matej Humar 

Galerija v sklopu 
kompleksa MC Krško 
(Stavba in Šumica) 

- 4 razstave. - 7 razstav v letu, 
- od teh bodo vsaj 
tri razstave izšle iz 
umetniškega 
natečaja. 

Nejc Jordan 
Benjamin Kovač 
Matej Humar 

Halloween party 2021 - 1 izvedba, 
- 5 dogodkov, 
- 30 aktivnih mladih, 
- 350 udeleženih mladih. 

- 1 izvedba, 
- 15 aktivnih 
mladih, 
- 150 udeleženih 
mladih. 

Nejc Jordan 

Mlada programska 
skupina 

- 5 dogodkov, 
- izvedba 1 koncerta 
(pomoč pri programu), 
- tehnična pomoč pri 3 
glasbenih dogodkih. 

- Izvedba 1 
koncerta, 
- organizacija petih 
dogodkov, 
- pomoč pri 2 
glasbenih dogodkih. 

Nejc Jordan 
Matej Humar 
Benjamin Kovač 

Posavsko mladinsko 
gledališče 

- 0 predstav, 
- 2 vaji, 
- 8 aktivnih mladih. 

- 1 predstava, 
- 15 aktivnih 
mladih. 

Anja Krušnik Cirnski 

Dokumentiranje 
festivala Generator 
festival 2021 

- Posnet video festivala. 
- 5 aktivnih mladih. 

- 10 aktivnih 
mladih, 
- posnet video 
festivala. 

Nejc Jordan 
Matej Humar 
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Vzpostavitev online 
MC radia 

- 5 oddaj, podkasta v 
povezavi z mladinskimi 
tematikami (Življenje je 
zaje*ano), 
- 10 aktivnih mladih. 

- Vzpostavitev 
spletnega radia, 
- 5 oddaj, 
podkastov v 
povezavi z 
mladinskimi 
tematikami: 
Življenje je 
zaje*ano,  
- 10 aktivnih 
mladih. 

Matej Humar 
Anja Krušnik Cirnski 

Druženje umetnikov Neizvedeno zaradi 
prenehanje sodelovanja s 
sodelavcem, ki je bil 
predviden za to 
dejavnost. 

- 20 srečanj, 
- 10 umetnikov. 

Anja Krušnik Cirnski 

Dokumentarni večeri Neizvedeno zaradi 
prenehanje sodelovanja s 
sodelavcem, ki je bil 
predviden za to 
dejavnost. 

- 5 izvedb.  Nejc Jordan 

Izkopanine Neizvedeno zaradi 
prenehanje sodelovanja s 
sodelavcem, ki je bil 
predviden za to 
dejavnost. 

- 22 izvedb, 
- 200 aktivnih 
mladih. 

Nejc Jordan 

Umetniški natečaji - 3 izvedbe, 
- 15 aktivnih mladih. 

- 3 izvedbe, 
- 15 aktivnih 
mladih. 

Benjamin Kovač 
Anja Krušnik Cirnski 

 
 
RAČUNALNIŠKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 182 

AKTIVNOST REALIZACIJA MERLJIVI INDIKATORJI ODGOVORNA OSEBA 

Tečaj Ableton LIVE - 1 delavnica, 
- 6 udeležencev. 

- 5 udeležencev, 
- 1 delavnica po 5 ur. 

Matej Humar 

Tečaj studijskega 
snemanja 

- 1 delavnica, 
- 8 aktivnih udeležencev. 

- 1 izvedba, 
- 5 aktivnih udeležencev. 

Matej Humar 
Benjamin Kovač 
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Tečaj uporabe tehnike 
za zaposlene in 
praktikante 

- 1 izvedba, 
- 10 ur, 
- 2 dni, 
- 10 udeležencev. 

- 1 izvedba, 
- 2–3 dni, 
- 10 ur, 
- 10 udeležencev. 

Matej Humar 
Benjamin Kovač 

Delavnica Adobe 
Premiere, After 
effects 

Neizvedeno zaradi 
pomanjkanja kadra.  

- 5 aktivnih udeležencev, 
- 1 delavnica, 
- 2 izvedbi, 
- 8 ur. 

Nejc Jordan 
 

Delavnica digitalnega 
marketinga  

Neizvedeno zaradi 
pomanjkanja kadra.  

- 5 aktivnih udeležencev, 
- 1 delavnica. 

Nejc Jordan 

  
 
 
 
 
PROST DOSTOP DO IKT IN JAVNE PODPORNE STORITVE – JPS 

AKTIVNOST REALIZACIJA MERLJIVI INDIKATORJI ODGOVORNA 
OSEBA 

Brezplačna in javno 
dostopna uporaba 
strojne in programske 
infrastrukture MMCP 
v prostorih centra in 
dislociranih enotah 

Prilagojena uporaba 
glede na predpisane 
ukrepe zaradi epidemije. 

- 10 dnevnih uporabnikov 
infrastrukture na 
Senovem, 
- računalniška učilnica s 3 
računalniki 1 - računalnik 
na MTVK v Krškem, 
- 1 računalnik na MT 
Raka,  
- 1 računalnik v Free 
Domu, 
- wi-fi dostop. 

Vodje mladinskih 
točk 

 

3.10. Klubska in kulturna dejavnost 1831, 1832, 1833, 1834 in 1835 
 

● Klubska in kulturna dejavnost  
 
Klubska dejavnost v Mladinskem centru Krško obsega predvsem dejavnosti, ki sodijo v področje kulturno-
umetniške produkcije (bodisi ustvarjanje lastne produkcije bodisi organizacijo tovrstnih dogodkov). 
Vključevanje mladih v pripravo klubskih aktivnosti se je v preteklih letih pokazalo kot eden najuspešnejših 
načinov, kako mlade motivirati za samostojno delovanje. Ob tem spoznanju smo razvili tudi svoj pristop k 
organiziranju klubskih dejavnosti, saj v večini organiziramo programe, za katere se vzpostavi interesna 
skupina mladih. Prav tako tovrsten način vključevanja mladih spodbuja prostovoljno delo. Klubska 
dejavnost omogoča tudi mobilnost mladih, saj je klub kot osrednji prireditveni prostor za izvajanje 
kulturno-umetniških predstavitev priložnost za srečevanje mladih iz različnih držav in kulturnih okolij in jim 
omogoča, da navežejo dolgoročnejše stike tudi s tujimi organizatorji tovrstnih prireditev.  
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Poletje 2021 smo kar se da najbolje izkoristili in izvedli 12 glasbenih dogodkov (na katerih je sodelovalo 70 
aktivnih mladih in 20 prostovoljcev, obiskalo pa jih je 700 obiskovalcev); 3 potopisna predavanja ter 21 
zabavnih večerov (ki jih je skupno obiskalo 80 obiskovalcev), srednješolska zabava pa je odpadla zaradi 
omejitev, povezanih z zajezitvijo epidemije. 
 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI ODGOVORNA OSEBA 

Glasbeni dogodki/projekti: 
- koncerti različnih zvrsti 
- program glasbenih sekcij 
- tematski glasbeni dogodki 
- glasbene delavnice 
- štiri lastne glasbene sekcije 
(metal sekcija, techno, hip 
hop, jam session sekcija) 
-samostojni dogodki društev) 

- 12 glasbenih 
dogodkov, 
- 70 aktivnih 
mladih, 
- 20 prostovoljcev, 
- 700 obiskovalcev. 

- 20 dogodkov, 
- 400 aktivnih mladih, 
- 35 prostovoljcev, 
- 1000-1500 obiskovalcev. 
  

Nejc Jordan 
Benjamin Kovač 
Matej Humar 
 

Tematske delavnice Neizvedeno zaradi 
izteka pogodbe 
kadra. 

- 1 dogodek, 
- 25 aktivnih mladih. 

Matej Humar 
 

Potopisna in ostala 
predavanja 

- 3 izvedbe, 
- 4 aktivni mladi, 
- 600 obiskovalcev. 

- 3 izvedb, 
- 12 aktivnih mladih, 
- 75 obiskovalcev. 

Nejc Jordan 
Benjamin Kovač 
Matej Humar 

Zabavni večeri (ogled 
športnih dogodkov, filmski 
večeri, rojstnodnevne 
zabave, filmski večeri, 
tematske delavnice, literarni 
večeri, ogledi filmov …)  

- 21 izvedb, 
- 80 obiskovalcev. 

- 20 izvedb, 
- 100 obiskovalcev. 

Nejc Jordan 
Benjamin Kovač 
Matej Humar 

Srednješolska zabava, žur 
pod 18 

Neizvedeno zaradi 
ukrepov in 
pomanjkanja 
interesa. 

- 1 izvedba, 
- 10 aktivnih mladih, 
- 35 obiskovalcev. 

Nejc Jordan 

 
 

● Generator festival, Mladinski kulturni festival, Kifl fešta 184  
 
Konec meseca avgusta 2021 smo v Šumici – gozdičku nasproti MC Krško ponovno organizirali Generator 
festival 2021 - gre za mladinski kulturni festival, namenjen združevanju različnih akterjev s področja 
mladinskega dela ter predstavitvam celoletnih mladinskih kulturnih produkcij. V letu 2021 je festival 
potekal 2 dni in je obsegal otroško predstavo, skate session in večerni – koncertni del. Skupno je festival 
privabil okoli 400 obiskovalcev. Na festivalu je skupno sodelovalo 10 prostovoljcev, ki so večinoma 
pomagali pri tehnični izvedbi festivala – vzpostavitev prostora, postavitev opreme, pomoč pri ozvočevanju 
in lučeh. 
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AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI ODGOVORNA 
OSEBA 

Generator Festival 
  

- Uspešno prijavljen 
projekt na Ministrstvo za 
kulturo in pridobljena 
sredstva za 
sofinanciranje. 
- 2 dni, 
- 20 aktivnih mladih, 
- 400 obiskovalcev. 
- 20. obletnica neizvedena 
zaradi zavračanja pogojev 
PCT (bendi, ki so 
zaznamovali MC Krško 
zavračajo te pogoje). 

- 3 dni, 
- 50 aktivnih mladih, 
- 500 obiskovalcev. 

Nejc Jordan 
Matej Humar 
Benjamin Kovač 
  

Kifl fešta 
(soorganizacija 
dogodka) 

Neizvedeno iz strani KPŠ. - 1 dan, 
- 30 aktivnih mladih, 
- 100 obiskovalcev. 

KPŠ 
Nejc Jordan 
 

MKF (soorganizacija 
dogodka) 

Pomoč pri ozvočevanju 
in oglaševanju dogodka. 

- 2 dni, 
- 30 aktivnih mladih, 
- 500 obiskovalcev. 

KPŠ 
Nejc Jordan 

 
AKTIVNOSTI V ŠUMICI/GOZDIČKU 185 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI  ODGOVORNA 
OSEBA 

Program za otroke v 
Šumici (lutkovne, 
gledališke, cirkuške 
predstave, pravljične 
urice) 

- 3 dogodki, 
- 170 obiskovalcev. 

- 3 dogodki, 
- 150 obiskovalcev. 

Tanja Brate 

Tematski večeri 
(Gledališče, stand up, 
potopisna predavanja, 
literarni večeri, 
koncerti, open mic, 
karaoke) 

- 2 dogodka, 
- 70 obiskovalcev. 

- 4 dogodki, 
- 200 obiskovalcev. 

Nejc Jordan 
Benjamin Kovač 
Matej Humar 

Kino pod zvezdami - Neizvedeno. - 1 dan, 
- 20 obiskovalcev. 

Admir Bajrović 
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Odprta kuhna – okusi 
MC-ja 

Ni bila izvedena v živo, 
izvedena v sklopu ESC 
projekta - Online 
mesečne objave. 

- 1 izvedba. Katja Glas 

 

3.11. Mreža mladinskih točk  
 
Gre za program dislociranih mladinskih točk, katerega namen je geografsko in fizično približati dejavnosti 
mladinskega centra tudi bolj odmaknjenim ruralnim območjem. Nosilci programov mladinskih točk so 
lokalna društva, vsebinsko pa sodijo programi v shemo programov Mladinskega centra Krško. 
 
 

● Mladinska točka SENOVO 191  
 

MT Senovo sodi v okvir delovanja MC Krško. Do 31. 7. 2012 je delovala v prostorih bivše Oaze na Trgu XIV 
Divizije, od 1. 8. 2012 pa deluje v novih prostorih v stavbi bivšega Rudnika Senovo na Titovi 106.  
 
V drugi polovici leta 2021 smo poskušali obuditi zanimanje lokalne skupnosti Senovo za oživitev aktivnosti 
v MT Senovo. Izkazalo se je, da na MT Senovo trenutno ni interesa prostovoljcev in lokalne skupnosti za 
organizacijo aktivnosti, kljub temu pa je bil izkazan interes za uporabo prostorov MT Senovo. 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATOR ODGOVORNE OSEBE 

Ustvarjalne delavnice -2 izvedbi, 
-7 udeležencev. 

- 1x mesečno, 
- cca. 50 udeležencev 

Sebastjan Račič 

Kuharske delavnice -1 izvedba, 
-3 udeleženci. 

- 1x mesečno, 
- cca. 45 udeležencev. 

Matic Plankar 

Filmski večer - Neizvedeno zaradi 
pomanjkanja kadra. 

- 4 izvedbe, 
- cca. 45  udeležencev. 

Matic Plankar 

Likovne Delavnice - 2 izvedbi, 
- 6 udeležencev. 

- 1x krat mesečno, 
- 45 udeležencev 

Sebastjan Račič 

Tematski večeri - Neizvedeno zaradi 
pomanjkanja kadra. 

- 3 izvedbe, 
- 40 udeležencev. 

Matic Plankar 

Športne aktivnosti -1 izvedba,  
-3 udeleženci. 

- 1x mesečno, 
- cca. 50 udeležencev. 

Matic Plankar 

Družabne igre -1 izvedba, 
-4 udeleženci. 

- 1x mesečno, 
- cca 50 udeležencev. 

Matic Plankar 
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Predstavitev 
dejavnosti MT Senovo 
na OŠ Senovo – MT 
Senovo 

- Neizvedeno zaradi 
pomanjkanja kadra. 

- 2 izvedbi, 
- cca. 30 udeležencev. 

Matic Plankar 

Posodobitev opreme 
na MT Senovo 

- Čiščenje in 
pospravljanje, dodatna 
oprema ni bila potrebna. 

- Dokupljena oprema. Sebastjan Račič 

Praznovanje rojstnih 
dni na Mladinski točki 
Senovo 

- 14 udeležencev, 
- 3 najemi prostorov za 
rojstne dni. 

- 1 krat mesečno, 
- cca. 120 udeležencev. 

Sebastjan Račič, 
informator 

 
● Mladinska točka RAKA 193 

 
V letu 2016 se je na Mladinski točki Raka dvakrat zamenjala vodja. V prvem delu leta je bila to Špela 
Tomažin, ki je odšla na porodniški dopust. Konec leta 2016 pa je vodenje MT Raka prevzela Katarina 
Brodnik. V drugi polovici leta 2018 Mladinska točka Raka ni delovala. Z mesecem marcem 2019 je 
Mladinska točka Raka ponovno odprla vrata.  
Prostovoljka Katarina Brodnik, ki je delovala na Raki, je ugotovila, da na Raki interesa lokalne skupnosti za 
različne aktivnosti MT ni. Ker je sama iz Senuš, kjer pa je zanimanje za tovrstne aktivnosti veliko, smo 
oktobra 2021 na PGD Senuše naslovili prošnjo za rabo njihovih prostorov. PGD je prošnji ugodil, zato bomo 
v 2022 nadaljevali z nudenjem tehnične pomoči MT Senuše pri organizaciji različnih aktivnosti za otroke in 
mladino.  
 

Aktivnost REALIZACIJA Lokacija indikatorji ODGOVOR
NE OSEBE 

SPOZNAVANJE S 
PROSTOVOLJSTVOM (kaj ta 
oblika dela ponuja in kako 
pripomore mladim pri 
razvijanju delavnih navad in 
pridobivanju izkušenj) 

/ MT Raka/ Senuše - 7 aktivnosti. Katarina 
Brodnik 

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 
(športne aktivnosti skozi igro 
– ples, štafetne igre, 
sprehodi) 

/ MT Raka/ Senuše - 5 aktivnosti. Katarina 
Brodnik 

PASTI DRUŽBENIH OMREŽIJ 
(seznaniti otroke kako 
družbena omrežja 
uporabljati odgovorno, varno 
na internetu) 

/ MT Raka/ Senuše - 5 aktivnosti. Katarina 
Brodnik 

SPODBUJANJE K 
SOLIDARNOSTI (sodelovanje 
v akciji Božiček za en dan, 

/ MT Raka/ Senuše - 8 aktivnosti. Katarina 
Brodnik 
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obisk ostarelih krajanov, 
medsebojna pomoč pri 
učenju) 

PONOVNA UPORABA STVARI 
(ustvarjanje iz odpadnega 
materiala in naravnih 
materialov) 

/ MT Raka/ Senuše - 7 aktivnosti. Katarina 
Brodnik 

MEDGENERACIJSKO 
POVEZOVANJE (aktivnosti z 
DU Raka – ustvarjalna, 
kuharska, družabna) 

/ MT Raka/ Senuše - 2 aktivnosti. Katarina 
Brodnik 

GASILEC SE PREDSTAVI  / Gasilski dom 
Senuše 

- 3 (1 
aktivnosti). 

Katarina 
Brodnik 

DODATNO: DELAVNICE ZA 
OTROKE 

- 5 delavnic, 
- 30 
obiskovalcev. 

Gasilski dom 
Senuše 

 Katarina 
Brodnik 

 
 
● Mladinska točka Veliki Kamen 192 

 
Začetek leta 2019 je Mladinska točka Veliki Kamen po polletnem premoru pričela delovati. Vodenje je 
prevzela Manca Kostevc, potrjena tudi s strani UO PGD Veliki Kamen. V 1. polletju 2021 je MT Veliki Kamen 
zaradi epidemije ni obratovala. Z delovanjem MT Veliki Kamen smo zelo zadovoljni, zato bomo tudi v 
prihodnje ohranili sodelovanje in po najboljših močeh prostovoljkam nudili tehnično podporo. 
 

AKTIVNOST REALIZACIJA INDIKATORJI ODGOVORNA 
OSEBA 

Družabne igre - 4 izvedbe, 
- 26 aktivnih 
mladih. 

- 8 izvedb, 
- 45 aktivnih mladih. 

Sara Kostevc 
Katarina Urbanč 

Filmski večeri - 1 izvedba, 
- 5 aktivnih mladih. 

- 3 izvedbe, 
- 18 aktivnih mladih. 

Manca Kostevc 

Ustvarjalne delavnice 
 

- 3 izvedbe, 
- 18 aktivnih 
mladih. 

- 14 izvedb, 
- 70 aktivnih mladih. 

Manca Kostevc 
Sara Kostevc 

Kuharske delavnice 
 

/ - 7 izvedb, 
- 80 aktivnih mladih. 

Manca Kostevc 

Športne igre / - 4 izvedbe, 
- 20 aktivnih mladih 

Manca Kostevc 

Pogovorni večer – mladi brez 
mobitelov 

- 1 izvedba, 
- 7 aktivnih mladih. 

- 2 izvedbi, 
- 18 aktivnih mladih. 

Sara Kostevc 
 
 

Pravljično popoldne 
(OTROŠKE GLEDALIŠKE 
PREDSTAVE) 

- 2 izvedbi      
- 28 obiskovalcev.    

DODATNO Sara Kostevc, 
Manca Kostevc, 
Katarina Urbanč. 
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PRILOGA II: DIGITALNO MLADINSKO DELO V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
 
V času karantene zaradi epidemije COVID-19 smo v prvi polovici. Leta 2021 zaposleni MC Krško premestili del svojih aktivnosti na splet, na družabna omrežja in se na ta način srečevali z mladimi posredno in neposredno. Gledanost naših 
FB strani, IG računa in You tube kanala se je močno dvignila. Prilagamo urnik digitalnega dela med epidemijo, nekatere e-aktivnosti sovpadajo z našim rednim programom in so zato poročane na več mestih, na tem mestu pa je zaradi 
preglednosti priložen celoten seznam. 
 

KDAJ DOGODEK KANAL OSEBA 

5. 1. 2021 (torek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Matej, Matic Plankar 

6. 1. 2021 (sreda) ČOKOLADNI LAVA DESERT ob 12.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Amira Bašić 

8. 1. 2021 (petek) DEBATNI VEČER DISCORD Nejc Jordan 

11. 1. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Matej Mihelin, Matic Plankar 

12. 1. 2021 (torek) Knjiga Anjo briga: Bizarne knjige naših knjižnic DISCORD/ZOOM Anja Krušnik Cirnski 

13. 1. 2021 (sreda) MINI IGRARIJA, MINI KUHARIJA Z AMIRO: Topli kruhki s smetanovim nadevom FB, IG, YT, DISCORD Amira Bašić 

14. 1. 2021 (četrtek) BEAT SESSION FB, IG, DISCORD Admir Bajrović 

15. 1. 2021 (petek) DEBATNI VEČER DISCORD Nejc Jordan, Nenad Čekrlić 

16. 1. 2021 (sobota) MC DIRENDAJ: Izdelovanje snežink FB, IG, YT, DISCORD Amira Bašić 

18. 1. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

19. 1. 2021 (torek) BEATS SESSION 17.00 FB, IG, DISCORD Admir Bajrović 

20. 1. 2021 (sreda) EU4YOU - Strukturiran dialog z Občino Krško FB, IG Nejc Jordan 

21. 1. 2021 (četrtek) Debatni večer z Nenadom in Nejcem DISCORD Nejc Jordan 

22. 1. 2021 (petek) Video koncertni cikel Ventilator: Robert Petan 20.00 YOUTUBE, FACEBOOK Benjamin Kovač 
Matej Humar 
Nejc Jordan 

23. 1. 2021 (sobota) DIY ART YT, DISCORD Admir Bajrović 

25. 1. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej 

26. 1. 2021 (torek) Motokultura, srečanje ZOOM Anja Krušnik Cirnski 

26. 1. 2021 (torek) Beats Session 17.00 YT DISCORD FB Admir Bajrović 

27. 1. 2021 (ponedeljek) Glasna Kuhna: Kuhajmo s Katjo YT, DISCORD, FB, IG Katja Glas 

29. 1. 2021 (petek) OBJAVA ob svetovnem dnevu INDIGO OTROK FB, IG Amira Bašić 

30. 1. 2021 (sobota) MC DIRENDAJ: Uvod v čarovnijo; ob 10.00 FB, IG TV, YT, DISCORD Amira Bašić 

1. 2. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

3. 2. 2021 (sreda) MINI IGRARIJA, MINI KUHARIJA: Polži s pudingom in čokoladnimi kapljicami, ob 12.00 FB, IG, YT, DISCORD Amira Bašić 

4. 2. 2021 (četrtek) Turnir v šahu z prostovoljcem Blažem in Benjaminom Kovačem ob 20.00 DISCORD Benjamin Kovač 

5.2.2021 (petek) Debatni večer z Nenadom in Nejcem DISCORD Nejc Jordan 

6. 2. 2021 (sobota) MC DIRENDAJ: Valentinovo presenečenje FB, IG, YT, DISCORD Amira Bašić 

8. 2. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

10. 2. 2021 (sreda) Mini igrarija, mini kuharija: Pustni krofi, ob 12.00 FB, IG, YT, DISCORD Amira Bašić 

12. 2. 2021 (petek) Debatni večer z Nenadom in Nejcem Jordanom DISCORD Nejc Jordan 
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13. 2. 2021 (sobota) 

MC DIRENDAJ: Pustne maske FB, IG, YT, DISCORD Amira Bašić 

STREAM CSGO TURNIRJA: MC Krško vs Mladi Zmaji ob 18.00 DISCORD Matej Humar 

15. 2. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

17. 2. 2021 (sreda) #Glasnakuhna IG, FB, YT, DISCORD Katja Glas 

18. 2. 2021 (četrtek) Šah s prostovoljcem Blažem, soba Gaming, 20.00 DISCORD Nejc Jordan 

19. 2. 2021 (petek) VENTILATOR: SUZI SOPRANO YOUTUBE IN FB Benjamin Kovač, Matej Humar, Nejc Jordan 

 
20. 2. 2021 (sobota) 

Objava ob svetovnem dnevu socialne pravičnosti FB, IG Amira Bašić 

DIY: Zlaganje majice na lažji način 11:00 FB, IG,YT, DISCORD Matic Plankar 

21. 2. 2021 (nedelja) Objava ob mednarodnem dnevu maternega jezika FB, IG Amira Bašić 

22. 2. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

23. 2. 2021 (torek) Knjiga Anjo briga: branje Facebook live ob 18:00 SPODBUJANJE BRALNE KUL. Anja Krušnik Cirnski 

26. 2. 2021 (petek) Triviador ob 18.00 DISCORD Matic Plankar 

27. 2. 2021 (sobota) Debatni Krožek z Nenadom in Nejcem Jordanom DISCORD Nejc Jordan 

1. 3. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

 
3. 3. 2021 (sreda) 

#Glasnakuhna Kuhajmo s Katjo, 12.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Katja Glas 

LITERARNI NATEČAJ »(NE)SPORAZUM« FB, IG Anja Krušnik Cirnski 

6. 3. 2021 (sobota) DIY ART: Vitraž IGTV, FB, YT, DISCORD Matic Plankar 

 
8. 3. 2021 (ponedeljek) 

16:00Okrogla miza #Samojapomenija ZOOM Anja Krušnik Cirnski 

MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 IGTV, FB, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

 
12.3.2021 (petek) 

17:00 Življenje je zaje*ano, 5. del KU. PROD. MC RADIO Anja Krušnik Cirnski 

KUHARSKA DELAVNICA V FREEDOMU: Zdrava pizza (10.00) FB, IG YT, DISCORD Amira Bašić 

13. 3. 2021 (sobota) MC DIRENDAJ: Nasmehni se, lep/a si! :) (ob 10.00) FB, IG, YT, DISCORD Amira Bašić 

14. 3. 2021 (nedelja) Objava ob mednarodnem dnevu sreče, ob 10.00 FB, IG Amira Bašić 

15. 3. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

18. 3. 2021 (četrtek) DEBATNI VEČER ob 17.00 V ŽIVO Nenad Čerklić, 
Nejc Jordan 

20. 3. 2021 (sobota) MC DIRENDAJ: Presenečenje za mamico FB, IG, YT, DISCORD Amira Bašić 

CSGO TURNIR med MC-ji Slovenije 9.00 - 24.00 FB, IG, YT, DISCORD Matej Humar 

22. 3. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

24. 3. 2021 (sreda) Kuharsko-ustvarjalna delavnica v Freedomu: Čokoladni gumbki za materinski dan FB, IG Amira Bašić 

25. 3. 2021 (četrtek) Debatni večer z Nenadom in Nejcem ob 17.00 v živo FB Anja Krušnik Cirnski, Amira Bašić 

27. 3. 2021 (sobota) ONLINE POTOPISNO PREDAVANJE: Izrael FB Anja Krušnik Cirnski, Amira Bašić 

29. 3. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

2. 4. 2021 (petek) MC DIRENDAJ: Polnjeni pirhi + barvanje pirhov FB, IG Amira Bašić 

5. 4. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

6. 4. 2021 (torek) Kahoot kviz (Amira Bašić in Matic Plankar) FB Amira Bašić, Matic Plankar 
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7. 4. 2021 (sreda) 

Kuharska delavnica ob svetovnem dnevu zdravja FB, IG Katja Glas, Amira Bašić 

Šah online (Nejc Jordan) DISCORD Nejc Jordan 

8. 4. 2021 (četrtek) Debatni večer z Nenadom in Nejcem Jordanom DISCORD Nejc Jordan 

9. 4. 2021 (petek) Puzzle online (Matic Plankar) FB, DISCORD Matic Plankar 

10. 4. 2021 (sobota) Pobuda za čistilno akcijo: Pometaj pred svojim pragom FB Anja Krušnik Cirnski 

12. 4. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

13. 4. 2021 (torek) KAHOOT KVIZ ob 13.00 FB Matic Plankar, Amira Bašić 

14. 4. 2021 (sreda) ONLINE ŠAH (Discord) ob 19.00 DISCORD Nejc Jordan 

15. 4. 2021 (četrtek) Debatni večer z Nenadom in Nejcem (Discord) 20.00 DISCORD Nejc Jordan 

16.4.2021 (petek) KUHARSKA DELAVNICA: Mlečni kruhki s polnilom ob 12.00 FB, DISCORD Amira Bašić 

17. 4. 2021 (sobota) DIY VIDEO - ŠKATLA SPOMINOV, OB 12.00 FB, DISCORD, YT Valentina Muratti 

19. 4. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

20. 4. 2021 (torek) Tematski Kahoot kviz, ob 13.00 FB Matic Plankar, Amira Bašić 

21. 4. 2021 (sreda) MC odprta kuhna 12.00 IG, FB, YT Katja Glas, Valentina Muratti 

Druženje ob šahu, 19.00 DISCORD Nejc Jordan 

22. 4. 2021 (četrtek) MC DIRENDAJ: Rasti v Šumici; ob 13.00 FB, IG Amira Bašić 

Čistilna pobuda ESC FB, IG, YT Valentina 

Debatni večer z Nenadom in Nejcem, 19.00 DISCORD Nejc Jordan 

23. 4. 2021 (petek) Sub Terra & DJ delavnica, 17.00 FB Matej Humar 

Večer družabnih iger, 18.00 FB, IG Matej Humar 

26. 4. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

27. 4. 2021 (torek) KAHOOT KVIZ ob 13h FB Matic Plankar, Amira Bašić 

28. 4. 2021 (sreda) MC ODPRTA KUHNA ob 12h FB, DISCORD Katja Glas 

29. 4. 2021 (četrtek) Debatni večer z Nenadom in Nejcem Jordanom, 19.00 DISCORD Nejc Jordan 

30. 4. 2021 (petek) Večer družabnih iger, 17.00 FB, IG Matej Humar 

1. 5. 2021 (sobota) DIY VIDEO: Torba iz blaga ob 12h FB, IG, YT Valentina Muratti 

3. 5. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

4. 5. 2021 (torek) KAHOOT KVIZ, ob 13.00 FACEBOOK Matic Plankar, Amira Bašić 

8. 5. 2021 (sobota) MC DIRENDAJ: Kako izdelati kredo?, ob 10.00 FB, YT, DISCORD Amira Bašić 

10. 5. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej 

12. 5. 2021 (sreda) MINI IGRARIJA, MINI KUHARIJA: Izdelajmo svoj sladoled!, ob 12.00 FB, IG Amira Bašić 

14.5.2021 (petek) Triviador ob 18.30 DISCORD Matic Plankar 

17. 5. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

18. 5. 2021 (torek) KAHOOT KVIZ, ob 13.00 FACEBOOK Matic Plankar, Amira Bašić 

19. 5. 2021 (sreda) MC ODPRTA KUHNA ob 12h : Kosovo FB, IG, YT Katja Glas Valentina 

21. 5. 2021 (petek) Družabne igre: Šah ŽIVO Nejc Jordan 
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22. 5. 2021 (sobota) Debatni večer z Nenadom in Nejcem Jordanom V ŽIVO Nejc Jordan 

24. 5. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT, DISCORD Matic Plankar, Matej Mihelin 

26. 5. 2021 (sreda) MINI IGRARIJA, MINI KUHARIJA: Bountijeve kroglice, ob 12.00 FB, IG AMIRA BAŠIĆ 

27. 5. 2021 (četrtek) Debatni večer z Nenadom in Nejcem Jordanom ob 18h DISCORD Nejc Jordan 

31. 5. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, IG, YT Matic Plankar, Matej Mihelin 

 
1.6.2021 (torek) 

KAHOOT KVIZ FB Matic Plankar, Amira Bašić 

OUR FOOD, OUR FUTURE: Spletna proaktivna kavarna FB Nejc Jordan 

3. 6. 2021 (četrtek) Debatni večer z Nenadom in Nejcem Jordanom ob 18h DISCORD Nejc Jordan 

7. 6. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE ob 16.00 FB, YT, IG Matic Plankar, Matej Mihelin 

10. 6. 2021 (četrtek) Debatni večer z Nenadom in Nejcem Jordanom ob 18h DISCORD Nejc Jordan 

14. 6. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE (online) ob 16.00 FB, YT, IG Matic Plankar, Matej Mihelin 

 
15. 6. 2021 (torek) 

KAHOOT KVIZ (online) ob 13.00 FB Matic Plankar, Amira Bašić 

POTOPISNO PREDAVANJE: Nova Zelandija ob 18.00 FB Nejc Jordan 

16. 6. 2021 (sreda) ODPRTA KUHNA s Katjo (online) ob 12.00 FB, YT, IG Katja Glas 

17. 6. 2021 (četrtek) Debatni večer z Nenadom in Nejcem Jordanom ob 18h DISCORD Nejc Jordan 

21. 6. 2021 (ponedeljek) MINUTA ZA ZDRAVJE (online) ob 16.00 FB, YT, IG Matic Plankar, Matej Mihelin 

 


