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Zadeva: Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019 
 

 

Z delom od 1.1. do 31.12.2019 smo glede na okoliščine (zamik pri delovanju kluba) 

zadovoljni, saj smo izvedli vse ostale načrtovane dogodke (Simulaker, Oton, mladina, mladi 

podjetniki) in v smislu širitve obstoječih programov cilje celo presegli, saj smo v zavod uspeli 

pripeljati povsem nov projekt - konS. 

 

Delovali smo na 4 (5) lokacijah: Hostel Situla (uprava), Galerija Simulaker (razstavni in 

koncertni program, delavnice, seminarji), MC Oton (pisarna, mladinski program, delavnice), 

Knjižnica Mirana Jarca (delavnice konS) in Klub LokalPatriot (birokratizacija lokacije, še ne 

obratuje). 

 

Program, projekte in administriranje zavoda smo izvajali 4 sodelavci zavoda: Borut Pelko 

(direktor-zagovorništvo, mreženje, mladina, kultura, razpisi, projekti, kadrovanje, finance; 

zaposlen, 100% konS), Gašper Beg (pomočnik direktorja-mladina, logbook, PR, pravo, 

razpisi, projekti, konS; zaposlen, 100% konS), Živa Janc (vodja pisarne-administracija, 

mladina, logbook, razpisi, projekti, gostinstvo; zaposlena, 50% konS), Maid Hadžihasanović 

(vodja programa-glasbene umetnosti, vizualne in intermedisjke umetnosti, uprizoritvene 

umetnosti, razpisi, projekti, tehnika v galeriji; zaposlen, 50% konS), konec leta se nam je v 

luči prihajajočega kluba pridružil še Nejc Šuštaršič (svetlobna in zvočna tehnika, projekti; 

zaposlen, 9 mesečni projektni angažma JSKD). 

 

1. Vsebinsko poročilo 

 

Vsi izvedeni dogodki so bili dobro obiskani, saj smo v povprečju zabeležili obiske od 40 

(galerija) do 80 (koncerti) obiskovalcev na dogodek, na različnih delavnicah, ki smo jih 

organizirali, pa je bilo povprečno 10-20 udeležencev. V tem obdobju smo zaradi neobstoja 

klubskega prostora programsko žal manj sodelovali s tradicionalnima partnerjema (Društvo 

novomeških študentov, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela), smo pa več sodelovali s 

Hostlom Situla (delavnice, mladi podjetniki) in Zavodom Novo mesto (MC Oton, delavnice) 

ter okrepili sodelovanje z Mrežo Mama, Društvom Asociacija ter nekaterimi partnerji po 

Sloveniji (predvsem pri projektu konS in galerijskem programu). 

 

Aktivnost 
Število 
dogodkov 

Število 
dni 

Število aktivnih 
udeležencev 

GLASBENI VEČERI: Daniel Vezoja, Dubzilla, MRFY, 7 let po koncu sveta  4,00  4,00  12,00  

MUZZKO ROLA in PLESNI VEČERI: Pustni disco boogie  1,00  1,00  10,00  

AVTORSKE RAZSTAVE: Lena Lekše, Mihael Novak, NAME:, Urška Rednak, PS37 
- skupinska razstava, Saša Spačal, Jana Nunčič, Janja Kosi, Maja Bojanić, Maruša 
Uhan, IC 2.1 (skupinska razstava) 

7,00  119,00  40,00  

POGOVORNI POTOPISNI IN DRUŽABNI VEČERI: Predstavitev humanitarno-
medicinske odprave Jambo Kenya; Glej - potencialna predstava; Ustvarjalni dan s 
psi; Film Eme Kugler - Človek s senco, Vsi smo EU, Lajkin 10. rojstni dan 

7,00  8,00  35,00  



 

PREDSTAVITVE LOKALNIH DRUŠTEV: V sodelovanju z Društvom novomeških 
študentov: DNŠ STAND UP in potopisno predavanje o Bangladešu; v sodelovanju z 
Društvom likovnih umetnikov Dolenjske: Skupinska razstava Etike[te]: Strah; v 
sodelovanju z društvom Est=etika: razstava Darka Plevnika: Arhitek(s)tura  

4,00  36,00  28,00  

konS – delavnice za otroke in mladino 6,00 6,00 80,00 

 

Poleg samih obiskovalcev dogodkov in udeležencev delavnic, se pri izvedbi programskih 

aktivnosti največ osredotočamo na aktivne mlade, ki jih zanimajo aktualne tematike na 

področju kulture, aktivnega državljanstva, prostovoljstva, neformalnega učenja in 

pridobivanje kompetenc, ki jih sicer v formalnem izobraževanju težko pridobijo. Mlade tako 

ob lastnem angažiranju pri izvajanju aktivnosti usposabljamo za njihovo nadaljnjo aktivno 

vlogo v življenju ter ob tem spodbujamo njihovo ustvarjalnost in inovativnost. S takim 

načinom dela bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 

 

Pri našem delu je seveda aktivno in tvorno sodelovanje z ustanoviteljem nepogrešljivo, saj se 

odraža tako na sodelovanju pri skupnih projektih kot pri izmenjavi znanja in kadrov pri 

posameznih samostojnih projektih obeh organizacij, zato željo po vzajemni okrepitvi 

sodelovanja v letu 2020 toplo pozdravljamo. 

 

 

2. Razmerje med plačami zaposlenih 

 

Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v zavodu je 1:1,50. 

 

 

 

Lep pozdrav! 

 

Borut Pelko, 

direktor 


