
Mladinski
center

Sevnica



PONEDELJEK - PETEK: 13.00 - 19.00
SOBOTA: 15.00 - 19.00
NEDELJA, PRAZNIKI: ZAPRTO

V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC:
PONEDELJEK - PETEK: 10.00 - 15.00
SOBOTA: 15.00 - 19.00

Mladinski center je organizacija, ki deluje v lokalni skupnosti z 
namenom, da zagotavlja mladim asociativne načine druženja, 
spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno 
izobraževanje mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno 
povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih in avtonomni 
mladinski prostor.

Mladinski center = ljudje + socialna atMosfera + 
Prostor, kamor se vključujejo mladi kot Posamezniki 

za usmerjeno ali neusmerjeno Preživljanje Prostega časa 
in kjer Poteka celostna obravnava Posameznika.

Mladinski center je temelj za izvajanje ukrepov 
ciljno naravnane mladinske politike v okolju, 
definiran in podprt z ustrezno zakonodajo ter 
dolgoročno umeščen v okolje.

DELOVNI ČAS
Mladinskega centra Sevnica:

MLADINSKI 
CENTER SEVNICA

Trg svobode 10 | 8290 Sevnica
KONTAKTNA OSEBA | Mojca Švigelj 

051/680-290 | mojca.svigelj@kstm.si

UPRAVLJAVEC | KŠTM Sevnica
 Glavni trg 19 | 8290 Sevnica



PROSTOVOLJSTVO
Prostovoljstvo deluje na različnih področjih - socialnem, 
športnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, 
kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah (na 
primer gasilske organizacije, reševalci) in na mnogih drugih 

področjih. Opravljajo ga ženske in moški, mladi ljudje in 
otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko 
vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj 
zanj ni načelnih omejitev.

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:
• izboljšuje kakovost življenja v družbi
• brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, 
prikrajšani, izključeni
• je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na 
potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja 
državljanov v družbi
• prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna 
dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in 

institucij.

Prostovoljsko delo ne sme biti privilegij posamičnih 
družbenih skupin. Nihče ne sme biti izključen 

iz prostovoljskega dela zaradi svoje socialne 
situacije, pripadnosti manjšinski skupini, 

starosti ali bolezni.

VSI, KI BI ŽELELI OPRAVLJATI 
PROSTOVOLJNO DELO V 

MLADINSKEM CENTRU, 
VABLJENI!
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PROGRAMI: 

KOORDINATOR UNICEFOVIH VARNIH TOČK 
V OBČINI
Otroci in mladostniki se pogosto znajdejo v položaju, ki mu sami niso kos. Nezaupanje, 
neznanje, predvsem pa neizkušenost so dejavniki, ki vplivajo na veliko izpostavljenost 
nevarnostim vsakdanjega življenja. Namen programa je zagotoviti varnejše okolje 
za otroke in mladostnike. Z varnimi točkami mladim omogočimo, da se po pomoč 
zatečejo, kadar jo potrebujejo, in na mesto, kjer ni takoj vidno, da so pomoč iskali 
(s tem se izognemo zaznamovanosti). 

Cilj varne točke je, da blaži otrokovo trenutno stisko in ga napoti do drugih organizacij, 
če je treba. Otrokom in mladostnikom so točke duševna opora, njihov namen pa je 
tudi okrepiti povezavo med vsemi dejavniki družbe, ki vplivajo na varnost v mestu. V 
občini Sevnica je trenutno vzpostavljenih 21 varnih točk.



POMOČ PRISELJENCEM 
PRI INTEGRACIJI V NAŠE OKOLJE
Uspešno vključevanje v slovensko 
družbo ni le odgovornost priseljencev, 
ampak se mora temu prilagoditi tudi 
družba. Ta jih mora spodbujati, jim 
olajšati vključevanje v izobraževalne in 
delovne procese ter omogočiti njihovo 
udeležbo v političnem in medijskem 
prostoru.Za uspešno vključevanje 
je pomembno, da se priseljencem 
omogoči pridobitev osnovnega znanja 
jezika, zgodovine in institucij države gostiteljice ter omogoči pridobitev informacij o 
pravicah in dolžnostih, delu in življenju v Republiki Sloveniji. Prav to sta poglavitni 
namen in cilj organiziranega poučevanja slovenskega jezika, ki ga izvajamo tudi v 
Mladinskem centru Sevnica. Brezplačni program se izvaja vsak ponedeljek, od 10.00 
do 12.00, zajema pa tudi pripadajoče gradivo. Za vse informacije sem vam na voljo 
na telefonski številki 051 680 290 ali na e-naslovu: mojca.svigelj@kstm.si.

PROSTOVOLJSTVO
Prostovoljstvo je družbeno koristna 
brezplačna aktivnost posameznikov, ki 
s svojim delom, znanjem in izkušnjami 
prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja 
posameznikov in družbenih skupin ter k 
razvoju solidarne, humane in enakopravne 
družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno 
solidarnost ljudi, spodbuja razvoj 
človeških zmožnosti in vseživljenjskega 
učenja, zagotavlja družbeno povezanost 
in sodelovanje pri reševanju problemov 
posameznikov in družbe. Mladim v občini 
ponujamo možnost sodelovanja pri 
različnih programih za mlade. Skozi celo 
leto širimo prostovoljstvo po šolah in vrtcih. 



TURNIRJI V DRUŽABNIH IN ŠPORTNIH IGRAH
V MC Sevnica spodbujamo igranje 
družabnih in športnih iger, s katerimi 
želimo otroke in mladostnike odvrniti od 
prekomerne uporabe računalnika (socialnih 
omrežij) in jim predstaviti igre, ki temeljijo 
na neposrednem druženju in zdravih oblikah 
preživljanja prostega časa. S tem otroci 
začutijo skupinsko dinamiko in se med seboj 
povežejo.

USTVARJALNICE, DELAVNICE
Mali, pa tudi veliki umetniki potrebujejo vedno 
nove izzive. Zato jih spodbujajmo in jim pomagamo 
razvijat kreativnost in domišljijo, ročne spretnosti, 

čut za estetiko in 
smisel za oblikovanje 
uporabnih in 
dekorativnih 
predmetov tako, 
da uresničujejo 
svoje zamisli s 
slikanjem, risanjem, 
oblikovanjem in 
ustvarjanjem na različne materiale. 

Teme sledijo praznikom, letnim časom in posebnim priložnostim. 

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE 
Pri medgeneracijskem povezovanju gre za povezovanja med generacijami, 
predvsem gre za medčloveški odnos in uresničevanje medgeneracijske solidarnosti 
v današnjih družbenih razmerah. Ko govorimo o sožitju generacij, imamo v 
mislih sožitje med mladimi, srednje starimi in starimi, vendar tudi sožitje različnih 
generacij starih med seboj. Medgeneracijsko povezovanje izvajamo v sodelovanju 
s šolami, prostovoljci, domovi ostarelih, DU Impoljco, Ozaro. V ta namen 
organiziramo različne ustvarjalne, računalniške in športne delavnice. 
Vsako leto se priključimo tudi vseslovenskemu projektu Simbioza.



DOBRODELNE AKCIJE
Danes je čut za pomoč ljudem, za drobna dela in 
dejanja, izjemno pomemben. Negujemo in širimo 
med mlade ga tudi v Mladinskem centru Sevnica, kjer 
izvajamo prostovoljne in dobrodelne aktivnosti širšega 

pomena, kot 
na primer: 
zbiranje 
zamaškov, 
pločevink, 
oblačil, igrač, 
hrane, hrane 
za živali….



POMOČ PRI UČENJU IN DOMAČIH NALOGAH
Individualna in skupinska učna pomoč je organizirana za učence razredne in 
predmetne stopnje, ki imajo težave pri razumevanju in osvajanju učne snovi, 
katerim se pogosto pridružijo čustvene stiske. Pomoč je namenjena predvsem tistim 
otrokom, ki zaradi različnih vzrokov ne zmorejo dosegati zastavljenih učnih ciljev in 
potrebujejo individualno vodenje in spremljanje.

ANGLEŠKI KAMP
NA LISCI
Med poletnimi počitnicami v 
sodelovanju z zunanjim izvajalcem 
organiziramo angleški kamp na Lisci, 
kjer komunikacija med udeleženci 
poteka v angleškem jeziku, bivanje 
pa je omogočeno v naravi. 

VKLJUČENOST V PROJEKT MLADIM, 
V SODELOVANJU Z MREŽO MAMA 
IN DRUGIMI MC-JI
Mreža MaMa je v letu 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem 
razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-
2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za 
mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. V projektno idejo 
so vključili 18 mladinskih centrov po Sloveniji; med njimi tudi MC Sevnica. 

POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV
Prijave na tečaje sprejemamo preko telefona 051 680 290 (Mojca) ali na e-poštni 
naslov mojca.svigelj@kstm.si. Tečaji potekajo vsako sredo, ob 17.00. 



INFORMIRANJE
Na info točki posredujemo informacije in informativno gradivo ter svetujemo mladim 
s področij:

• formalno izobraževanje,
• neformalno izobraževanje, 
• borza dela, 
• pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, 
• kultura,
• zdravstvena preventiva, 
• pomoč v stiski, 
• šport in rekreacija, 
• mladinski turizem, 
• prosti čas, 
• duhovnost,
• prostovoljno delo,...

Omogočamo brezplačen dostop do interneta in drugih informativnih publikacij ter 
prospektov in izvajamo storitve za mlade, kot so fotokopiranje, tiskanje...

NUDENJE 
INFRASTRUKTURE
Mladim ponujamo možnost uporabe prostorov 
Mladinskega centra za praznovanja, tečaje, 
programske vsebine institucij in društev, druge 
oblike najema in tehnično podporo (glasbena 
oprema, oder, ozvočenje in računalniki. Poleg 
pestrega izbora družabnih iger, namiznega 
tenisa, ročnega nogometa, pikada, so na voljo 
tudi X-box igre. 

Prostori MC zagotavljajo sočasno izvedbo 
različnih aktivnosti, saj imamo na voljo 
tudi ločeno, računalniško učilnico.



PRIREDITVE:
PUSTOVANJE
Na pustno nedeljo organiziramo 
Pustno rajanje za najmlajše, kjer lahko 
otroci vsaj za en dan zamenjajo svoje 
obraze.  

KITARIJADA
Tradicionalna Kitarijada 
starih bendov, se odvija v 
mesecu avgustu. Predstavijo 
pa se glasbene skupine 
ki igrajo glasbo, ko se 
je plesalo rock’n’roll in 
poslušalo pop/rock glasbo 
iz obdobja 50, 60 in 70 let 
preteklega stoletja.



SILVESTROVANJE
Vsako leto pripravimo pester program s 
silvestrovanjem za najmlajše. 
Pridne obišče tudi dedek mraz.

POLETNO 
DOGAJANJE 
NA BAZENU
V času kopalne sezone 
tedensko organiziramo 
različne glasbene 
dogodke za mlade kot 
so: Karaoke, Koncerti, 

Predstavitveni večeri 
različnih narodnosti 
in kultur, Kulinarični 
večeri, programi za 
otroke…



OLIMPIJSKI TEDEN
Med poletnimi počitnicami, prvi teden, 
organiziramo športno obarvan teden. V 
sam program vključimo  vsa razpoložljiva 

igrišča, od teniškega, odbojkarskega, 
nogometnega in balinarskega v Boštanju, in 
bazen. Pri samem izvajanju nam pomagajo 
prostovoljci. Vse aktivnosti so za obiskovalce 
brezplačne. 

VETER V LASEH
Mladi potrebujejo 
vzpodbudo, priložnosti in 
predvsem zgled, da lažje 
stopijo v pravo smer in 
svoja življenja zapolnijo z 
združevalno, zabavno in 
zdravo aktivnostjo kot je 
šport. Zato smo se priključili 
projektu Športne unije 
Slovenije in v okviru akcije 
VETER V LASEH širimo 
ljubezen do športne aktivnosti 
med mladimi. Veter v laseh je 
športno-družbena akcija, katere osrednji namen je ponuditi mladim med 6. in 25. 
letom starosti priložnosti za aktivnejše preživljanje prostega časa in vzpostavljanje 
zdravega in kvalitetnega odnosa do življenja skozi športno aktivnost kot alternativo 
vsem oblikam zasvojenosti.

TEDEN OTROKA
Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru 
in traja 7 dni. V Tednu otroka organiziramo različne prostočasne in razvedrilne 
programe za otroke, v sodelovanju z osnovnimi šolami v občini.



GRAJSKE BUČKE
Na Gradu Sevnica v oktobru poteka 
prireditev z imenom »Grajske bučke«. 
Skladno z običaji v dneh, ko oktober 
prehaja v november, je dogodek posvečen 
izrezovanju buč, najbolj domiselne so tudi 
nagrajene.

Spremljevalni program vsebuje animacije 
za otroke, čarovniške zvarke in prigrizke, 
»strašljive« ustvarjalne delavnice, pa tudi 
čarovniške poslikave obraza.



POVABILO
VABIMO VAS, 
DA SOOBLIKUJTE DOGAJANJE ZA MLADE

Če si stara ali star od 15 do 29 let, te vabimo, da s svojimi pobudami in predlogi 
pripomoreš k še pestrejšemu mladinskemu dogajanju v občini. Skupaj z nami 
oziroma z našo podporo lahko uresničiš marsikatero željo, idejo ...

Predlagaj dogodke, akcije, periodične dejavnosti ipd., v sklopu katerih bi aktivno 
sodeloval/-a pri načrtovanju, koordiniranju, informiranju mladih, pripravi, izvedbi, 
evalvaciji.

Sporoči, ali želiš priložnosti zase:
• če želiš javno nastopiti (petje, igranje, ples, igra, literatura, poezija),
• če želiš predstaviti svoja ustvarjalna dela javnosti 
   (likovna, fotografska, ročna dela),
• če želiš svoje znanje na delavnicah oz. tečajih deliti z drugimi mladimi,
• če želiš sodelovati pri pripravljanju in izvajanju dogodkov za mlajše otroke 
   (Veselo pustovanje, Ta prav živ žav, miklavževanje),
• če želiš občasno pomagati pri pripravljanju oz. izvedbi naših dogodkov,
• če želiš sodelovati pri medvrstniškem informiranju …

Vabimo te, da se čim prej oglasiš 
v Mladinskem centru Sevnica na Trgu svobode 10, 
vsak delovni dan od 13. do 19. ure.
 
Lahko tudi pokličeš na 051 680 290, 
da se dogovorimo za srečanje! 

Predloge in svoj stik lahko posreduješ tudi na mojca.svigelj@kstm.si.



SEVNICA




