Poslovno poročilo Zveze društev Mladinski center Postojna za leto 2020
Splošni del
Mladinski center Postojna (MCP) je zveza društev, ki so jo leta 1998 ustanovila tri
sorodna društva iz občine Postojna – MKDC Postojna, Klub študentov občin
Postojna in Pivka, ter društvo Skytower. Glavni namen MCP je omogočanje
kvalitetnega preživljanja prostega časa mladim iz cele občine, kar dosegamo z
vsakodnevnim obratovanjem, brezplačnim dostopom do interneta in z organizacijo
raznih kulturno umetniških prireditev (koncerti, gledališča, razstave, literarni večeri),
delavnic, tečajev, turnirjev (namizni tenis, razne igre s kartami, pikado, košarka), itd.
Kot svetovalec ali soorganizator sodeluje tudi z veliko sorodnimi društvi in zavodi iz
cele Slovenije.
Leta 2000 se je začelo z intenzivnim pridobivanjem sredstev tako za delovanje
oziroma program kot za obnovo objekta. Ob sredstvih Kluba študentov kot enega
izmed ustanoviteljev, nam je uspelo pridobiti tudi sredstva iz občinskega proračuna,
uspešno pa smo se prijavili tudi na razpis Ministrstva za kulturo za financiranje
kulturnih centrov. Leta 2001 je potekala prva otvoritvijo prostorov, četudi ne
dokončanih. S tem dejanjem smo želeli predstaviti napredek v obnovi, predvsem pa
pričeti z rednim obratovanjem Mladinskega centra. Obnova prostorov sicer še ni bila
dokončana, vendar smo navkljub temu želeli pričeti z izvajanjem dejavnosti. Ob tem
pa se je obnova nadaljevala (omet v dvorani, ureditev skladišča, vgradnja alarmne
naprave), velik del sredstev smo vložili tudi v pridobitev in posodobitev avdio,
računalniške in odrske opreme. Del sredstev za to leto je namenjenih sofinanciranju
asfaltiranja dvorišča in dovozne poti, pa tudi prezračevanja v dvorani. Denar za
opremo in obnovo sta takrat prispevala Občina Postojna in Klub študentov v enakih
deležih.
Danes je funkcionalni del prostorov v celoti obnovljen in posodobljen. Sredstva za
delovanje MCP se pridobivajo iz občinskega proračuna, Urada RS za mladino,
Ministrstva za kulturo, s prijavami na razne razpise različnih institucij in s prispevki
donatorjev. V letu 2012 smo pridobili EU sredstva (MOVIT) za obnovo dela prostorov
oziroma njihovo ureditev v Glasbeno ropotarnico. Gre za projekt obnove prostorov za
namen vadbe glasbenih skupin. Projekt je bil uspešno izveden in sedaj v mladinskem
centru vadi večje število lokalnih skupin.
Mladinski center Postojna je izvajalec projekta »Regijsko stičišče nevladnih
organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO«, ki ga sofinancira Republika
Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP
180151 – Sklad za nevladne organizacije. Regijsko stičišče NVO Primorsko-

notranjske regije BOREO svoje poslanstvo uresničuje skozi je učinkovito podporno
okolje za nevladne organizacije, ki deluje kot povezovalec vseh deležnikov in je
pospeševalec regijskega razvoja. V okviru projekta so zaposlene 2,5 osebe.
MCP vodi predsedstvo, ki ga sestavlja predsednik (Tadej Živic), podpredsednik in
blagajnik (Tatjana Rant) in po en predstavnik vsakega ustanovitelja (trenutno Erik
Sajevic – MKDC, Urban Gorjanc – KŠOPP in Benjamin Agić - Skytower). Poleg
predsedstva so organi MCP še nadzorni odbor (3 člani - po en predstavnik vsakega
društva), disciplinska komisija (3 člani - po en predstavnik vsakega društva) in
programski svet, ki ga vodi predsednik MCP, sestavljen pa je s po enim
predstavnikom vsakega društva in vodjami sekcij. Seje vseh organov so odprtega
tipa.

Opisno poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov v letu 2020
Na področju izvajanja kulturnega programa v sodelovanju z Občino Postojna kot
nosilni partner sodelovali pri izvedbi projekta "Po-stoj-na živi ulici z mladimi". Povod
za pričetek izvajanja projekta je bila pridružitev Postojne mreži Otrokom prijaznih
Unicefovih mest. Od takrat projekt izvajamo vsako leto v aprilu oziroma maju. V
okviru projekta se je na različnih prizoriščih v občini zvrstila vrsta dogodkov,
namenjenih otrokom in mladim, pa tudi njihovim staršem ali skrbnikom.
V prvi polovici leta smo zaradi okoliščin izvedli bistveno manj programa od
načrtovanega, v prvih dveh mesecih so aktivnosti potekale še v ustaljenih okvirih,
kasneje pa ne več.
V tem času smo izvajali učno pomoč, 3 koncerte, izvedli delovno in čistilno akcijo, na
ogled postavili dve razstavi, izvedli srečanje »Turneja proti sovraštvu«, dva
mednarodna večera v izvedbi ESE prostovoljcev in še vrsto drugi aktivnosti.
Do razglasitve epidemije smo tudi aktivno sodelovali in svetovali pri aktivnostih
neformalne skupine mladih, ki izvajajo dislocirani koncertni program v bližnji vasi.
V času epidemije smo se posvetili predvsem zbiranju, koordinaciji prostovoljcev,
organizaciji in napotovanju na prostovoljska dela ... v sodelovanju s Štabom CZ
Občine Postojna. Tako smo v tem času prevzeli celotno organizacijo prostovoljstva in
prostovoljskih dejavnosti. S tem namenom smo koordinirali mladinske organizacije,
jih obveščali in jih vključevali v prostovoljstvo. Po zaključku epidemije smo začeli
vzpostavljati dejavnosti centra na novo, kar se je v bistvu, glede na omejitve, izkazalo

za resen izziv. Po zaključku epidemije smo najprej vzpostavili učno pomoč, odprli
prostore za mlade, izvedli priprave na maturo, kasneje pa začeli vzpostavljati in
načrtovati reden program.
V drugi polovici leta smo se posvečali se posvečamo predvsem večjim projektom, kot
so festival Zmaj 'ma mlade, izvedba počitnic za otroke - Športno ustvarjalno poletje
za otroke iz občine Postojna in Poletni KINO eksperiment.
24. poletni kulturni festival Zmaj ‘ma mlade se je odvijal na parkirišču za Občino
Postojna v času med 25. avgustom in 6. septembrom 2020.
Festival smo izvedli v malo drugačni obliki kot smo ga načrtovali, seveda v skladu z
okoliščinami in pod relativno zahtevnimi pogoji veljavne zakonodaje in priporočil NIJZ.
Celotno dogajanje smo tako preselili na eno prizorišče, parkirišče med stavbama Občine
Postojna in Kulturnega doma Postojna. Programsko smo poskušali slediti prijavljenemu
programu, vendar pa smo bili zaradi okoliščin tudi tega prisiljeni prilagoditi. Tako smo vse
koncerte izvedli zgolj z eno sodelujočo zasedbo.
Obisk festivala je bil zelo dober, odziv na ponujene kulturne vsebine pa odličen.
Ocenjujemo, da se je v danih pogojih glasbenega dela festivala udeležilo 3200
obiskovalcev.
Z izvedbo festivala smo zadovoljni, saj se je ponovno izkazalo, da je kakovostna ponudba
izvajalcev, ki predstavljajo lastno ustvarjalnost, pravilna izbira in zagotovilo dobrega
obiska prireditev, tudi v težavnejših razmerah.
V okviru festivala je bilo izvedenih 8 koncertov z 10 nastopajočimi skupinami, 4
gledališke in ulične predstave, 2 predstavi za najmlajše, sodelovali smo pri izvedbi
Postojnskega teka, izvedli dogodek Po-stoj na živi ulici s tržnico nevladnih
organizacij, in sklop ustvarjalnih delavnic in delavnic za osebno rast. Skupaj smo
izvedli 22 prireditev.
Poletni KINO eksperiment smo izvajali v znanih okoliščinah, ki so predstavljale
nemalo težav pri izpeljavi. Predvajali smo 11 projekcij filmov domače in tuje
produkcije, od tega 2 filma slovenske produkcije ali koprodukcije in 9 tujih filmov. Vse
projekcije so se odvile pred Mladinskim centrom Postojna.
V drugi polovici leta smo izvedli še naslednje dejavnosti:
• med 1. 10 in 11. 11. smo izvedli sklop 17 delavnic v okviru projekta
»Katalizatorji družbenih sprememb«, ki se jih je udeležilo 13 mladih iz občine
Postojna,

•

med 1. julijem in 12. avgustom smo izvedli sklop delavnic programiranja in
uporabe mikrokontrolerjev (Arduino delavnice), ki se jih je udeležilo 10 mladih,

•

28. 9. in 5. 10 smo izvedli likovne delavnice za mlade,

•

2. 10. 2020 smo pripravili pregledno razstavo Zmaj 'ma mlade 2020,

•

sodelovali smo pri izvedbi projekta Po-stoj na živi ulici z mladimi,

•

15. 10. smo izvedli delavnico Organizacija dogodkov,

•

22. 10. smo izvedli delavnico Komuniciranje z javnostjo,

•

5. 11. smo izvedli delavnico Digitalni marketing,

•

10.11. smo izvedli delavnico Od prostovoljca do profesionalca,

•

12. 11. smo izvedli delavnico Učinkovita pisna komunikacija,

•

17.11. smo izvedli delavnico Povezovalna komunikacija,

•

Konec leta smo izvedli fotografski in likovni natečaj Karantena in jaz.

Po razglasitvi epidemije smo ponovno prevzeli koordinacijo prostovoljcev za štab CZ
Občine Postojna.
MCP je bil, izven epidemije, odprt večino dni v tednu razen ob nedeljah.
Obiskovalcem so bili na uporabo brezplačna uporaba interneta, v poletnih mesecih
košarka, čez celo leto pa namizni nogomet, namizni tenis in obilo družabnih iger. V
vadnici so potekale vaje 6-ih glasbenih skupin. V MCP deluje tudi improvizirani
studio, kjer smo posneli demo posnetke ene glasbene skupine.
V okviru učne pomoči smo v šolskem letu dva dni na teden nudili učno pomoč
osnovnošolcem. Učne pomoči se udeležujejo tudi učenke in učenci, ki nam jih
napotijo iz osnovnih šol.
V lanskem letu smo izvajali tehnične podporne storitve za Turistično društvo
Postojna, Klub študentov občin Postojna in Pivka, Mladinski kulturno delovni center
Postojna zdravje in Športno zvezo Postojna.
Nekatere druge aktivnosti, ki smo jih izvajali v letu 2020:
- sodelovanje na vseslovenski akciji Božiček za en dan,
- sodelovanje in predstavitev MCP-ja na Tržnici nevladnih organizacij,

-

koordinacija Unicefovih varnih točk.

V letu 2020 smo izvedli celovito prenovo kotlovnice z zamenjavo peči na pelete in
investirali v ozvočenje (nakup basovskih in širokopasovnih aktivnih zvočnikov).
V Mladinskem centru Postojna smo na novo za nedoločen čas zaposlili mladinsko
delavko. Za to zaposlitev smo pridobili razpisna sredstva Občine Postojna in Zavoda
RS za zaposlovanje. Prek razpisa za sofinanciranje javni del smo zaposlili tudi osebo
v okviru izvajanja javnih del.
Dejavnost
MCP je bil v letu 2020 redno odprt šest dni v tednu po 8 ur (ob dogodkih tudi dlje). V
tem času obiskovalcem omogočamo brezplačen dostop do interneta, namizni tenis in
namizni nogomet, v toplejših mesecih tudi košarkaško igrišče. Nudimo tudi dostop do
različnih knjig in časopisov. V prostorih centra vadi tudi množica lokalnih glasbenih
skupin. MCP deluje tudi kot mladinsko informacijsko središče, svoje prostore pa v
uporabo nudimo različnim društvom in nevladnim organizacijam iz okolice.
V okviru Mladinskega centra Postojna deluje Regijsko stičišče nevladnih organizacij
Primorsko-notranjske regije BOREO.
Vizija
Mladinski center Postojna si bo tudi v prihodnje prizadeval za ohranjanje in
nadgrajevanje svoje osnovne funkcije, ki je nuditi mladim v Postojni možnosti
aktivnega preživljanja prostega časa, z aktivnostmi, ki jih nudimo in tudi z možnostjo,
da mladi v okviru centra organizirajo svoje aktivnosti. Prizadevali si bomo za
nadgraditev aktivnosti, ki jih nudimo, saj lahko le na tak način ohranjamo stik z
mladimi v okolici, tako vsako leto ponudimo novem možnosti sodelovanja oziroma se
vsako leto prijavljamo na več različnih razpisov, ki vključujejo aktivnosti za mlade.
Z vključevanjem prostovoljcev, tako prihajajočih kot pošiljajočih, pa mlade učimo o
različnosti, strpnosti in pomembnosti sprejemanja drugačnih. Z različnimi projekti
družbene in politične vključenosti med mladimi spodbujamo aktivno državljanstvo in
prostovoljstvo.
Mladinski center Postojna ostaja prostovoljska organizacija, ki se trudi za mlade, tako
z njihovim vključevanjem v aktivnosti kot s ponudbo aktivnosti zanje.
Zaključni del
Letno poročilo je sprejel občni zbor Mladinskega centra Postojna na redni seji, dne
14. 3. 2021 v Mladinskem centru Postojna.

