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KONČNO POROČILO – vsebinski del

Društvo ŠMOCL je imelo v letu 2020 dve redno zaposleni osebi (ter dve osebi zaposleno preko javnih del.
Vsi ostali aktivno sodelujoči so bili prostovoljci. V nadaljevanju so poimensko navedeni skupaj s področji
del, ki so jih pokrivali.
Seznam aktivnih udeležencev v društvu ŠMOCL
Ime in priimek		
Aleks Ocepek
Andraž Žibret
Blaž Pečnik		
Domen Trkulja
Eva Goriup		
Jaka Teršek		
Jaka Kužnik
Jonas Laznik
Jonas Lesjak		
			
			
Jurij Šuhel		
Luka Lesjak		
Max Laznik		
Marko Šantej
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vrsta aktivnosti

Foto, video
Odrski tehnik, oprema
Video, foto, kavarna, organizacija prireditev
Animacija, kavarna, organizacija prireditev
Kavarna, izvajanje prireditev za otroke in mlajše
Foto, video, odrski tehnik

Organizacija prireditev, administracija
Organizacija športnih prireditev
Organizacija prireditev
Programski vodja
Foto, video, luči, delavnice elektronske glasbe
Video, luč, tonski tehnik
Organizacija prireditev

Miha Srebot		
Odrski tehnik, oprema
Nika Klepec		
Kavarna, gostinstvo
Špela Juhart		
Besedila, članki, otroške delavnice, animacija otrok
Tomaž Gorišek
Ozvočevanje, foto, video, montaža IT
Dejan Berišaj
Kavarna, odrski tehnik
Boštjan Klemenčič Video, organizacija prireditev
Dejan Kušer		
Organizacija prireditev resne glasbe
Ana Klemenčič
Kavarna, kreativne delavnice
Lara Obrez 		
Kavarna, kreativne delavnice
Demian Weisheit Otroške delavnice, kavarna,
Gašper Funda
Kavarna
Boris Savković
Fotografija, video, montaža, kavarna
Matic Jelen		
Video, luč
Miha Emeršič
Video, luč, tonski tehnik
Timotej Pirš		
Video in audio produkcija, organizacija dogodkov
Saška Nemec
Glasbene in otroške delavnice, kavarna
Sara Požin		
Glasbene in otroške delavnice, kavarna
Saša Tucović
Evropska solidarnostna enota
Julia Pristovnik
Video in otroške delavnice
Luka Damiš Delavnice elektronske glasbe, organizacija dogodkov
Domen Trkulja
Organizacija dogodkov
Bor Turnšek
Glasbena produkcija
Lara Pavčnik
PR, novinarstvo, video
Enej Kirn		
Pomoč pri administrativnih in pravnih zadevah
Jurij Videc 		
Pomoč pri organizaciji dogodkov
Roman Gračner Pomoč pri organizaciji dogodkov
Tadeja Čander
Grafično oblikovanje
Tjaš Lavrinec
Pomoč pri organizaciji dogodkov
Jernej Golob
Organizacija športnih dogodkov
Jaka Hliš 		
Audio produkcija, video
Gregor Trupi
Pomoč pri organizaciji dogodkov
Ajda Lesjak 		
Otroške delavnice
Matija Pušavec
Pomoč pri organizaciji dogodkov
Domen Vrščaj
Pomoč pri organizaciji dogodkov
Aljaž Stopar 		
Pomoč pri organizaciji dogodkov

Program Društva Šmocl se je izvajal od 1.1.2021 do
31.12.2021 v prostorih društva ŠMOCL, prostorih Otročjega centra Kino in ob prireditvah v mestu Laško ter
po ostalih lokacijah Občine Laško, v okviru mreže
MaMa na državni ravni ter mednarodno v sklopu projektov ERASMUS +. Podrobneje je program skupaj s
kraji delovanja opisan v nadaljevanju.
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Opis programa
Društvo Šmocl je mladinski center, ki mladim,
mladostnikom in otrokom iz lokalne skupnosti ter
širše nudi kvalitetno zapolnitev njihovega prostega
časa, hkrati pa mladim ponuja pomoč do izobrazbe, poklica, dodatnih znanj ter neformalnega izobraževanja, motivacijskih delavnic ter predvsem izkušnje na področju prostovoljstva. Naše društvo je
ciljno usmerjeno v neformalno izobraževanje mladih, pomoč pri izobrazbi ter podpora pri vstopu na
trg dela, hkrati pa mlade in njihove talente ter znanja
predstaviti lokalni skupnosti ter tako mlade kot lokalno skupnost ozavestiti in seznaniti s široko paleto mladinske politike in kulture s področja celotne
Evrope. Svoje cilje uresničujemo preko rednega
mesečnega kulturnega programa, z vodenjem mladinskih delavnic ter z udeležbe na le teh, z informacijsko točko, kjer je vsem prebivalcem omogočen
brezplačen dostop do interneta in necenzurirane
informacije s področja kulture, mladinskega dela in
mladinske politike. Program Erasmus Plus in v okviru tega Evropska solidarnostna enota ESE je dodatna kakovostna dopolnitev našega poslanstva, saj
je mladim s to dejavnostjo omogočeno brezplačno
pridobivanje neformalnih znanj, delovnih izkušenj in
medkulturno učenje, kar je v popolni skladnosti z delovanjem našega društva.
Društvo ŠMOCL svoje delo dobro opravlja tudi zaradi vse ustrezne infrastrukture, ki je primerna tako
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za delo z mladimi kot za pomoč in sodelovanje z različnimi društvi in posamezniki iz lokalne skupnosti ter širše. ŠMOCL deluje na treh različnih lokacijah:
Otročji center Kino, ki je namenjen predvsem otrokom iz vrtcev in osnovnih šol ter društvom in posameznikom, ki dvorano koristijo za predavanja, izvedbo lastnih dogodkov in manjše koncerte. V letu 2021
v Otročjem centru Kino za razliko od prejšnjih let
nismo izvajali dejanosti v obliki Dnevnega centra za
osnovnošolske otroke, saj je bil Otročji center zaradi epidemioloških ukrepov in dogovorov z vodstvom
Osnovne Šole Primoža Trubarja Laško ter Občine
Laško zaprt. V prostorih Društva Šmocl pa deluje tudi
Dnevni center, ki je namenjen predvsem najstnikom iz srednjih šol in študentom. Tudi ta je bil zaradi
ukrepov povezanih s korono zaprt. Tretji pa je prostor
multimedijskega centra (MMC) TV Laško, kjer izvajamo naše najpomembnejše izobraževalne aktivnosti.
V sklopu MMC TV Laško smo v letu 2021 imeli 71 objav
v obliki video ali besedilnih prispevkov ter posnetkov
prireditev, predstav ter skladb. V letu 2021 pa smo
tako kot leto poprej situacijo izkoristili tudi za prenovo spletne strani naše spletne televizije TV Laško, kjer
smo osvežili tudi vsebino, kar je ponovno doprineslo
k večji gledanosti kot v obdobju pred tem.
V prejšnjem letu smo več dela namenili v ekipi
TV Laškega, kjer smo skozi celotno obdobje velik
poudarek namenili ozaveščanju krajanov glede nove
koronavirusne bolezni, kjer smo spregovorili z različnimi predstavniki iz naše občine, ki so v teh časih
še posebej občutili spremembe.
Prostori omogočajo aktivno preživljanje prostega časa članom društva ob različnih prostoročnih
delavnicah, interaktivnih igrah in projektih, ki vključujejo animacije, izobraževanja in praktično usposabljanje na področju javnega nastopanja, fotografije, osvetljave, avdio in video produkcije- slednje je
namenjeno predvsem učencem višjih razredov osnovne šole in srednješolcem. V MMC TV Laško pripravljamo delavnice snemanja in montaže videospotov in prispevkov, ki jih objavljamo na spletnem
portalu www.tvlasko.si. V letu 2021 smo skupaj z osnovnimi šolami, šolo s prilagojenim programom ter
vrtcem Laško izvedli tudi nekaj ogledov risanih filmov, kjer smo otrokom pričarali vzdušje kino predstave.
V Otročjem center Kino s primerno opremo in ose-
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bjem zagotavljamo celodnevni informativni prostor
namenjen najmlajšim generacijam (vrtec in osnovna
šola). V Otročjem centru lahko izvajamo animacijo
za otroke in prostoročne delavnice, občasno pa organiziramo otroške predstave. Večina dejavnosti v
letu 2021 zaradi ukrepov povezanih s koronavirusno
boleznijo ni bila izvajana. Izvedli pa smo robotiko za
osnovnošolske otroke v sodelovanju z Mladinskim
centrom Celje (MCC), STIK Laško in izvajalci delavnice
Brihtna buča. Poslužujemo pa se tudi izvajanja lutkovnih in otroških predstav po vseh krajevnih skupnostih izven Laškega. Poleg otroških in mladinskih
dejavnosti Otročjega centra Kino in matičnih prostorov društva vsekakor ne gre pozabiti, da se nenehno povezujemo tudi z drugimi kulturnimi društvi, skupinami in posamezniki, ki delujejo z nami ali v naših
prostorih prostovoljno in ljubiteljsko izvajajo aktivnosti s področja prostočasnih kulturnih dejavnosti.
Sedanja korona kriza nas je tako pahnila v večjo
kreativo, saj smo bili primorani razmišljati širše in
svoje ideje prestaviti v »online sistem«. V prejšnjem
letu se je uveljavil naš projekt Studio Strojnica, saj
je mogočil, da so mladi glasbeniki izvajali in posneli
ogromno materiala elektronske glasbe in le-to tudi
kasneje predvajali preko spleta..
Pomagali smo pri koncertu klasične glasbe v sodelovanju z društvom Romanica Antiqua Laško, prav tako
pa smo njihovo tedensko dogajanje preko glasbenega seminarja za mlade godalce budno spremljali ter
o njihovih dogodkih pripravili več prispevkov. Z letnim programom in organizacijo različnih dejavnosti našega društva podpiramo in spodbujamo mlade
k pridobivanju kompetenc za neodvisno življenje,
ki bodo pripomogle k njihovi avtonomiji. V čim višji
meri poskušamo obogatiti življenja mladih s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti in z razvijanjem
njihovih potencialov skozi realizacijo njihovih lastnih
idej in projektov. Izpostavili bi pomoč pri izvedbi gledališke predstave Mali Princ ter snemanje, montaža
in predstavitev dokumentarnega filma o v lanskem
letu preminulem košarkarju laškega Zlatoroga Miletu Lisici. Tretji izmed večjih projektov ob koncu leta
pa je koncert Laške pihalne godbe in mažoret, kjer
smo našim godbenikom omogočili in uredili koncert
preko montaže njihovih posnetkov od doma. Na ta
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način smo s svojo opremo in tehnologijo omogočili
delovanje kar nekaj društev, ki bi drugače skozi obdobje epidemije ne zmogli delovati.
Velik doprinos smo v lanskih letih, predvsem pa v
času obeh epidemij ustvarili s sodelovanjem Laškega
biltena, lokalnega časopisa Občine Laško, kjer smo
zaradi pomanjkanja vsebin v času epidemije ponudili svojo pomoč pri pisanju člankov.
Zaradi korona virusa na žalost že drugo leto zapored
nismo uspeli realizirati projekta zimsko drsališče.
Naša ekipa več kot desetih prostovoljcev pa je kot leto
poprej delovala tako pri snemanju vseh prireditev v
vseh krajevnih skupnostih v Laškem. V letu 2021 smo
ponovno pridobili dva ESE prostovoljca, katerih prihod je planiran za sredino leta 2022.
Pridobitev leta 2021 sta tudi mladi novinarki Lara
Pavčnik in Julia Pristovnik, sicer dijakinji srednje šole
za strojništvo, mehatronike in medije Celje, ki sta v
poletnih mesecih pri nas opravljali prakso ter se tako
z našo novinarsko ekipo podali tudi na teren, sami pa
sta ustvarili vrsto zanimivih prispevkov.
Pri doseganju avtonomije mladih v našem društvu se poslužujemo različnih načinov informiranja s
katerimi ozaveščamo mlade o njihovih pravicah in
dolžnostih ter možnostih in priložnostih. Mladim
ponujamo možnost neformalnega izobraževanja,
prostočasne aktivnosti, nudimo podporo pri iskanju zaposlitve ter mladim omogočamo prostovoljno
delo preko katerega lahko pridobijo kompetence in
izkušnje.
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PREGLEDNOST (cilji in namen mladinskih projektov in programov)
Informiranje in svetovanje za mlade je potekalo v okviru uradnih ur, preko spleta
(www.tvlasko.si in www.smocl.com) in socialnih omrežij (facebook) ter Laškega
Biltena, prireditve smo oglaševali tudi s pomočjo plakatiranja. Mlade informiramo in jim svetujemo v zvezi z zakonodajo na področju mladih, delovanjem
društev, podajamo jim informacije, kako delujejo javni zavodi in javna financiranja, kako se lahko aktivno vključijo v družbo, izvedno lahko veliko o raznih
delavnicah in predavanjih za pridobivanje novih kompetenc in znanj, o javnih
razpisih za mlade ter o možnostih prostovoljnega dela tako pri izvajanju aktivnosti v našem društvu kot v drugih institucijah občine Laško.

V našem mladinskem centru se redno poslužujemo
uporabe naše spletne televizije TvLasko.si. Gre za
elektronski medij, ki smo ga ustanovili ravno zaradi lažjega razširjanja informativnih vsebin na lokalni
ravni. Vse dogodke (kulturne, izobraževalne, splošno-informativne), ki se tičejo mladih in kulture ter
možnosti mladinskega dela objavljamo redno. Prav
tako tovrstne objave redno objavljamo tudi na spletni strani našega društva in FB profila. Skozi celo leto
smo z različnimi delavnicami vabili prostovoljce in
mladino, da bi se vključevala v delovanje MC-ja, in
da bi sodelovala pri programih za mlade. Največje
uspehe smo imeli pri delovanju TV Laško in skupnem sodelovanju z Osnovno šolo Primoža Trubarja
Laško in JSKD Laško, preko katerih si želimo, da se
bodo mladi vključili še v ostala področja delovanja MC-ja. Mlade informiramo tudi o brezplačni rabi
naših prostorov v času dnevnega centra in tehnične
opreme, kjer lahko kreativno ustvarjajo, se kulturno
izražajo ter učinkovito izkoristijo svoj prosti čas. Mladim glasbenim skupinam in izvajalcem omogočamo,
da v prostorih ŠMOCL-a skupaj s tehnično opremo in
možnostjo rednih vaj z izkušenimi glasbeniki (Mental
Strike, Tuffer Band, klavirska harmonika Dejan Kušer,
glasbeniki Jaka Kužnik, Saška Nemec, Sara Požin,
Jaka Hliš, Bor Turnšek, Timotej Pirš, Luka Lesjak, Luka
Damiš, Blaž Pečnik, audio producent Tomaž Gorišek
in drugi člani društva).
Društvo s svojim usposobljenimi delavci na področju
audio video in foto dejavnosti redno nudi servisno in
tehnično pomoč ter izvedbo drugim kulturnim lokalnim prireditvam in ustanovam, raznim posameznikom ter drugim neformalnim združenjem.
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Servisne storitve v lokalnem in regionalnem okolju
1.	
Društvo ŠMOCL je v letu 2021 nudil podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju:
Bobnarske delavnice
Otroške sobote
Delavnice Robotike v sodelovanju z Malimi ustvarjalci in ustvarjalci Briht		
na Buča
Filmski in družabni večeri z Demianom Weisheitom.
Novinarska in foto ekipa mladih pri snemanju prispevkov po občini
DJ delavnice (z lokalnim DJ-em Luko Lesjakom smo izvedli več online DJ
delavnic za mlade ustvarjalce),
2.	
Društvo ŠMOCL je v letu 2021 nudil podporo drugim programom v mladinskem sektorju na ravni regije:
• Organizacijska in tehnična podpora Strojmachine.
• Video snemanje gledališke predstave Razgaljeni, Lux Theatrum.
• Video snemanje gledališke predstave za otroke Gledališča Pravljičarna.
• Snemanje in video predstavitev lokalnih DJ-ev Humble.
• Snemanje predstave Mali Princ v sodelovanju z JSKD
• Organizacija ter tehnična podpora pri organizaciji letnega kina za občane.
• 3D video mapiranje, ki smo ga izvedli na Občinskem dvorišču v Laškem.
• MMC pokrivanje Tabora mladih na Šmohorju v sodelovanju z Lovskim
društvom Rečica
• Izvedba dokumentarnega filma o košarkarju Mileti Lisici.
3.	
Društvo ŠMOCL je v letu 2021 izvajal informiranje in svetovanje za mlade
v lokalnem okolju:
• individualna svetovanja mladim,
• video delavnice,
• avdio delavnice,
• DJ delavnice
• Novinarske delavnice
4.	
Društvo ŠMOCL je v letu 2021 izvedlo informiranje in svetovanje za mlade
v regiji:
• V sklopu Društva Šmocl smo se z mladimi prostovoljci udeležili a online
predavanja pod okriljem mreže MAMA na temo mladinskega dela, svetovanja na področju iskanja zaposlitve ter delavnic na področju usmerjanja
in izobraževanja ter svetovanja mladih iskalcev prvih zaposlitev ter projektov ERASMUS +.
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5.	
Sodelovanje s šolami in drugimi vzgojno izobraževalnimi zavodi v letu
2021:
• Pomoč pri organizaciji in video snemanje Valete OŠ Laško na Občinskem
dvorišču.
• tehnična pomoč, snemanje ter montaža prispevka na seminarju mladih
godalcev »Godalkanje« v sodelovanju z glasbeno šolo ter društvom Romanica Antiqua Laško,
• otroške predstave za otroke v sodelovanju z OŠ Rimske Toplice, Šentrupert,
Sedraž, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Zidani Most,
• izvedba ogledov risanih filmov v prostorih Otročjega centra Kino Laško v
sodelovanju z OŠ Primoža Trubarja Laško, Vrtcem Laško,
• Video snemanje otroške predstave za OŠ Laško – Program za otroke s posebnimi potrebami

V Društvu ŠMOCL izvajamo različne sklope aktivnosti, in sicer v MMC TV Laško pripravljamo delavnice
snemanja in montaže videospotov in prispevkov, ki
jih objavljamo na www.tvlasko.si. Največ ogledov
in zanimanja ima rubrika iz Domačih Krajev (http://
tvlasko.si/category/iz_domacih_krajev/), v kateri si
želimo predstaviti ključne dogodke v Občini Laško.
Pri realizaciji projekta sta sodelovala zaposlena Špela
Juhart in Demian Weisheit ter zaposleni preko javnih
del Simon Božič in Boštjan Klemenčič.
Omenjena ekipa je v sodelovanju z glavnim urednikom Jurijem Šuhlom pripravila in zmontirala večino
proslav ter manjših dogodkov v občini Laško (vse reference so dostopne na www.tvlasko.si)
MMC ima po našem mnenju še vedno največji potencial, preko katerega lahko mladi pridobijo prvi
stik in izkušnje z multimedijsko tehnologijo. Na to
nakazujejo tudi izkušnje iz preteklosti, saj je nekaterim prostovoljcem, ki so pričeli z delom v MMC TV
Laško, na podlagi pridobljenih izkušenj in kompetenc, uspelo najti redno zaposlitev. V prostorih Otročjega centra Kino smo s primerno infrastrukturo in
osebjem zagotavljali celodnevni informativni prostor
namenjen mlajšim generacijam. Prostori omogočajo preživljanje dodatnega prostega časa ob različnih
prostoročnih delavnicah, igrah in projektih, ki vključujejo animacije, izobraževanja in praktično izvajanje na področju fotografije, luči, avdio in video produkcije – slednje je namenjeno predvsem učencem
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višjih razredov osnovne šole in srednješolcem. Poleg
otroških in mladinskih dejavnosti Otročjega centra
Kino in matičnih prostorov društva, vsekakor ne gre
pozabiti na povezovanje s kulturnimi društvi, skupinami in posamezniki, ki delujejo z nami ali v naših
prostorih prostovoljno in ljubiteljsko na področju
prostočasnih kulturnih dejavnosti. S kulturno vzgojo
in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem
kulturnih vrednot so doprinos lokalni skupnosti.
Z neformalnim izobraževanjem doprinesemo k
pridobivanju kompetenc mladih, s čimer želimo usposobiti mlade, da se bodo znali soočiti z zaposlitvijo
v domači občini. ŠMOCL z organizacijo različnih kulturnih dogodkov prispeva, da občina Laško postaja
privlačen kraj tudi za mlade, saj bi bili tovrstni dogodki brez naše organizacije redki. Z različnimi možnostmi udeležbe in sodelovanja na kulturnih dogodkih
poskušamo v našo občino pritegniti čim večje število
mladih. Nenehno spodbujamo njihovo aktivno participacijo pri uresničevanju aktivnosti našega letnega
programa, predvsem s prostovoljstvom na določenih
aktivnostih, preko katerih pridobijo številne kompetence za nadaljnje življenje.
Namen našega načrtovanega celoletnega programa
je aktivna vključitev mladih k izvajanju letnega programa našega mladinskega centra v obliki mladinskega dela. Namenjen je vsem mladim, ki želijo aktivno
preživeti svoj prosti čas na področju multimedije, kulturno umetniških prireditev ter dela z mladimi. Mladi
se lahko vključijo v naša neformalna izobraževanja v
multimedijskem centru, k organizaciji različnih kulturno-umetniških prireditev delavnic, predstavitev
ali pa k izvajanju animacije ter prostoročnih dejavnosti za otroke.
Spodbujamo, da mladi na podlagi lastnih prizadevanj
prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, s tem
krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju
lokalne skupnosti. Program zagotavlja boljše pogoje za življenje (več možnosti za preživljanje prostega
časa), delovanje (aktivno sodelovanje pri izvajanju
programov) in organiziranost mladih (sodelovanje
mladih in mladinskih organizacij). Program izvajajo
usposobljeni izvajalci, z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na področju mladinskega dela. Program
poteka prek celega leta in vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev.
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Mladi, ki so člani našega društva, lahko sodelujejo pri
samih vsebinah programa in na sestankih društva,
kjer na demokratičen način odločamo o delovanju
društva, sprejemamo in potrjujemo program društva
ter finančni načrt. V okviru prostovoljnih mladinskih
aktivnosti in aktivnega državljanstva so mladi člani
društva aktivno sodelovali in pomagali pri izvedbi
otroško-mladinskega festivala Pisani balon, pri izvajanju prispevkov za TV Laško, pri izvedbi lutkovnih
predstav za otroke, glasbenih koncertov in ostalih
dogodkov.
Področja s področja mladinskega dela, ki jih spodbujajo programi društva ŠMOCL so:
- avtonomija mladih dosegamo z večanjem kompetenc in znanj mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje
kompetenc mladih spodbujamo prek vključevanja
mladih k izvedbi prispevkov MMC TV Laško, snemanju dokumentarnih filmov, videospotov, kjer so jim na
voljo usposobljeni mentorji,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih – prek nudenja brezplačnega prostora
za ustvarjanja – multimedijski center,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi – prek
vključevanja mladih, ki so izven sistema izobraževanja, prek spodbujanja odprtega dialoga, prek organizacije brezplačnih izobraževanj in delavnic,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje mladih spodbujamo v okviru celotnega delovanja društva izredno poudarjamo pomen
prostovoljstva in solidarnosti, saj smo prostovoljska
organizacija (prek organizacije kulturno-umetniških
prireditev, kreativnih delavnic, avdio in video produkciji, oblikovanju tiskovin, fotografiji, ipd.
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje
spodbujamo prek gostovanj tujih umetnikov in mladinskih izmenjav v sklopu ESE službe,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik
odvisnosti mladih spodbujamo z izvedbo predavanj
o zdravi prehrani in organizaciji različnih športnih aktivnosti,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
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ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih spodbujamo
prek nudenja prostora za ustvarjanje glasbenih skupin (na voljo je glasbena oprema, prostora za vadbo ter nekaj priznanih glasbenikov, ki lahko vodijo
mlade tekom njihovega ustvarjanja) ter z organizacijo umetniških dogodkov,
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev na
lokalnem nivoju v sodelovanju z Občino Laško
Izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljnega dela vsako leto nadgrajujemo z vključevanjem
večjega števila prostovoljcev, katerim predstavljamo
prednosti vključitve k sodelovanju pri izvajanju aktivnosti prostovoljske organizacije. Poskušamo privabiti čim več prejemnikov socialne pomoči ali mlade z
nizko stopnjo izobrazbe, za katere menimo, da lahko
na tovrsten način pridobijo dragocene delovne izkušnje, ki jim lahko pomagajo pri iskanju zaposlitve,
poleg tega pa omogočajo boljše vključevanje v družbo. Svoje delovanje na področju prostovoljstva smo
okrepili z vključevanjem v Erasmus+ projekte, preko
Evropske solidarnostne enote, kjer smo v letu 2021
gostili enega prostovoljca iz Republike Srbije. Projekti tega področja pripomorejo k doseganju cilja Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.

Vodja mladinskega centra
Blaž Pečnik
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POROČILO DRUŠTVO ŠMOCL 2021
PROJEKTI, PRIREDITVE IN DOGODKI V PROSTORIH DRUŠTVA ŠMOCL
Datum
1/17/2021
1/21/2021
1/28/2021
2/11/2021
2/22/2021
2/23/2021
3/1/2021
3/4/2021
3/5/2021
3/6/2021
3/8/2021
3/11/2021
3/15/2021
3/18/2021
3/22/2021
3/25/2021
3/30/2021
4/4/2021
4/8/2021
4/15/2021
4/29/2021
5/3/2021
5/6/2021
5/8/2021
5/9/2021
5/10/2021
5/13/2021
5/17/2021
5/20/2021
5/24/2021
5/27/2021
5/31/2021
6/4/2021
6/17/2021
6/24/2021
7/1/2021
9/28/2021
11/27/2021
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Opis projekta
Družabne Igre preko zooma
Družabne Igre preko zooma
Družabne Igre preko zooma
Družabne Igre preko zooma
Bobnarske delavnice
Družabne Igre preko zooma
Bobnarske delavnice
Družabne Igre preko zooma
Karaoke večer
Karaoke večer
Bobnarske delavnice
Družabne Igre preko zooma
Bobnarske delavnice
Družabne Igre preko zooma
Bobnarske delavnice
Družabne Igre preko zooma
Občni zbor in volitve zoom
Katan - družabne igre, Domen
Družabne Igre preko zooma
Družabne Igre preko zooma
Družabne Igre preko zooma
Bobnarske delavnice
Družabne Igre preko zooma
Gledališke vaje, francoščina
Gledališke vaje, francoščina
Bobnarske delavnice
Družabne Igre preko zooma
Bobnarske delavnice
Družabne Igre preko zooma
Bobnarske delavnice
Družabne Igre preko zooma
Andrej Zobarič - bobnarske delavnice
Družabne Igre preko zooma
Družabne Igre preko zooma
Družabne Igre preko zooma
Družabne Igre preko zooma
Rekreacija
Bobnarske delavnice

vodja projekta
Demian Weisheit
Demian Weisheit
Demian Weisheit
Demian Weisheit
Andrej Zobarič
Demian Weisheit
Andrej Zobarič
Demian Weisheit
Demian Weisheit
Demian Weisheit
Andrej Zobarič
Demian Weisheit
Andrej Zobarič
Demian Weisheit
Andrej Zobarič
Demian Weisheit
Luka Lesjak
Domen Trkulja
Demian Weisheit
Demian Weisheit
Demian Weisheit
Andrej Zobarič
Demian Weisheit
Patricija Čamernik
Patricija Čamernik
Andrej Zobarič
Demian Weisheit
Andrej Zobarič
Demian Weisheit
Andrej Zobarič
Demian Weisheit
Andrej Zobarič
Demian Weisheit
Demian Weisheit
Demian Weisheit
Demian Weisheit
Domen Vrščaj, Maks Laznik
Andrej Zobarič

PROJEKTI, PRIREDITVE IN DOGODKI IZVEN PROSTORA DRUŠTVA ŠMOCL
Datum

Opis projekta

Video Mapiranje Projekcija Občinsko
1/2/2021 dvorišče
3/1/2021 Elektronska glasba - HUMBLE
6/5/2021
8/28/2021
12/18/2021
12/24/2021

Snemanje bobnarske skupine Laško (Martin Medvešek)
Pisani Balon
Elektronska glasba - HUMBLE
Otroška predstava

Kraj

Vodja projekta

Občinsko dvorišče
Šetrupert

Nina Oman
Luka Lesjak, Blaž Pečnik

KC Laško
Občinsko dvorišče
Tri Lilije
O.Š.Rimske Toplice

Jurij Šuhel, Timotej Pirš
Jurij Šuhel
Luka Lesjak, Blaž Pečnik
Jurij Šuhel

AUDIO & VIDEO PRODUKCIJA - ŠMOCL
Mesec
JANUAR

Opis projekta
Saška Nemec, Sara Požin - vaje glasbena soba
Šoloobvezne vaje glasbena soba (10x)

Bor Turnšek

Tufer Band - vaje glasbena soba (2x)

Gregor Trupi

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
Strojnica (5x)
Jaka Hliš - Studio Strojnica
FEBRUAR

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
Strojnica (15x)

APRIL

MAJ

Luka Lesjak, Timotej Pirš, Mohor
Teršek
Jaka Hliš
Luka Lesjak, Timotej Pirš, Gal
Jazbinšek, Luka Damiš

Šoloobvezne vaje glasbena soba (8x)

Bor Turnšek

Tufer Band vaje glasbena soba (2x)

Gregor Trupi

Strayaway - vaje glasbena soba (2x)

Jonas Lesjak, Andraž Žibret,
Breg

Video snemanje za šolo - glasbena soba
MAREC

Izvajalci - Vodja projekta
Saška & Sara

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
Strojnica (22x)

Bor Turnšek
Luka Lesjak, Timotej Pirš, Luka
Damiš, Jernej Golob

Šoloobvezne vaje glasbena soba (8x)

Bor Turnšek

Strayaway - vaje glasbena soba (4x)

Jonas Lesjak, Andraž Žibret,
Breg

Tufer Band vaje glasbena soba (3x)

Gregor Trupi

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
Strojnica (23x)

Luka Lesjak, Timotej Pirš, Luka
Damiš, Jernej Golob

Šoloobvezne vaje glasbena soba (9x)

Bor Turnšek

Tufer Band vaje glasbena soba (5X)

Gregor Trupi

Strayaway - vaje glasbena soba (5x)

Jonas Lesjak, Andraž Žibret,
Breg

Tufer Band vaje glasbena soba (5x)

Bor Turnšek

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
Strojnica (24x)

Luka Lesjak, Timotej Pirš, Luka
Damiš
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JUNIJ

Saška Nemec, Sara Požin - vaje glasbena soba

Saška & Sara

Šoloobvezne vaje glasbena soba (9x)

Bor Turnšek

Tufer Band vaje glasbena soba (4X)

Gregor Trupi

Strayaway - vaje glasbena soba (4x)

Jonas Lesjak, Andraž Žibret,
Breg

Šoloobvezne vaje

Bor Turnšek

Ofirovci vaje (3x)

Valentin Deželak

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
Strojnica (17x)
Ofirovci vaje (6x)

Gregor Trupi

Strayaway - vaje glasbena soba (4x)

Jonas Lesjak, Andraž Žibret,
Breg

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
Strojnica (10x)
Ofirovci vaje (3x)

Valentin Deželak

Strayaway - vaje glasbena soba (4x)

Jonas Lesjak, Andraž Žibret,
Breg

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
Strojnica (9x)

Jaka Kužnik
Luka Lesjak, Timotej Pirš, Luka
Damiš

Tufer Band vaje glasbena soba (4X)

Gregor Trupi

Strayaway - vaje glasbena soba (4x)

Jonas Lesjak, Andraž Žibret,
Breg

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
SEPTEMBER Strojnica (13x)

Jaka Kužnik
Luka Lesjak, Timotej Pirš, Luka
Damiš

Tufer Band vaje glasbena soba (4X)

Gregor Trupi

Strayaway - vaje glasbena soba (5x)

Jonas Lesjak, Andraž Žibret,
Breg

Jaka Kužnik vaje glasbena soba

Jaka Kužnik

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
Strojnica (3x)

Luka Damiš

Tufer Band vaje glasbena soba (4X)

Gregor Trupi

Strayaway - vaje glasbena soba (5x)

Jonas Lesjak, Andraž Žibret,
Breg

Jaka Kužnik vaje glasbena soba (5x)

Jaka Kužnik

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
NOVEMBER Strojnica (13x)
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Luka Lesjak, Timotej Pirš, Luka
Damiš
Gregor Trupi

Jaka Kužnik vaje glasbena soba

OKTOBER

Ljubica Vižintin

Tufer Band vaje glasbena soba (4X)

Jaka Kužnik vaje glasbena soba
AVGUST

Valentin Deželak

Tufer Band vaje glasbena soba (5X)

Pevski zbor Jesen - vaje dvorana
JULIJ

Luka Lesjak, Timotej Pirš, Mohor
Teršek, Luka Damiš

Luka Lesjak, Timotej Pirš, Luka
Damiš

Tufer Band vaje glasbena soba (4X)

Gregor Trupi

Strayaway - vaje glasbena soba (5x)

Jonas Lesjak, Andraž Žibret,
Breg

Jaka Kužnik vaje glasbena soba (5x)

Jaka Kužnik

Studio Strojnica - Izvajanje elktronske glasbe - Studio
DECEMBER Strojnica (25x)

Luka Lesjak, Timotej Pirš, Luka
Damiš

Tufer Band vaje glasbena soba (4X)

Gregor Trupi

Strayaway - vaje glasbena soba (5x)

Jonas Lesjak, Andraž Žibret,
Breg

Jaka Kužnik vaje glasbena soba (5x)

Jaka Kužnik

ORGANIZACIJA IN TEHNIČNA PODPORA DRUŠTVOM IN SORODNIM ORGANIZACIJAM V OBČINI LAŠKO
Datum

Naslov prireditve

Kraj

Opis tehnike

Organizator

Sedraž
Thermana

Video
Luči

STIK

Video
Video
Video
Video

STIK
JSKD
Zveza Možnar
Občina Laško

1/4/2021
1/29/2021

Video Jaslice Sedrež
Ping Pong

1/31/2021
2/1/2021
2/2/2021
2/2/2021

Video recital, kulturni praznik, Magdalena
Hrastnik
Kulturni praznik
Kulturni praznik - Nagrajenci
Kulturni praznik - Župan

Kulturni center
Kulturni center
Kulturni center
Kulturni center

2/5/2021
5/23/2021
5/29/2021

Pomoč pri nošenju printerjev
Državno srečanje komornih skupin
Ping Pong

Občina Laško Fizična pomoč Občina Laško
Kulturni center
Video
JSKD
Thermana
Luči
STIK

6/5/2021

Snemanje bobnarske skupine Laško

KC Laško

Audio

Pihalna Godba
Laško

OŠ Laško in OŠ
Debro

Video

OŠ Laško

Ozvočenje,
Video

OŠ Laško

Video

K.D. Koral &
JSKD

6/14/2021

Snemanje predaje ključa

6/15/2021

Valeta

Občinsko
dvorišče

Gledališka predstava “Mali princ”

Občinsko
dvorišče

6/18/2021

6/20/2021

Maraton - Vesele Nogice

6/20/2021

Revija pihalnih godb, Otvoritev parkirišča,
Otvoritev - Depo za pesek

6/22/2021
6/22/2021
6/23/2021

Ozvočenje,
Video, AniParkirišče pri Kul- macija, Otroška K.D. Vesele
turnem centru
predstava
Nogice
Vrh nad Laškim

Ozvočenje,
Video

K.D. Vrh nad
Laškim

Otvoritev novega mostu

Marija Gradec

Ozvočenje,
Video

Občina Laško

Kulturni dogodek v Knjžnici Laško
Plesna predstava

Knjižnica Laško Ozvočenje, Luči Knjižnica Laško
Kulturni center
Video
JSKD
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6/26/2021

Romanica Antiqua

Cerkev Svetega
Martina Laško

Video, Luči

K.D. Romanica
Antiqua

6/27/2021

Romanica Antiqua

Glasbena šola
Radeče-Laško

Video, Luči

K.D. Romanica
Antiqua

6/28/2021

Romanica Antiqua

Vrt Savinje Laško

Video, Luči

K.D. Romanica
Antiqua

6/29/2021

Romanica Antiqua

Glasbena šola
Radeče-Laško

Video, Luči

K.D. Romanica
Antiqua

6/29/2021
7/9/2021
7/10/2021

Romanica Antiqua
Mavrična Dežela - Pivo & Cvetje
Mavrična Dežela - Pivo & Cvetje

Hotel ŠPICA
Kulturni center
Kulturni center

Video
Igrala, Pomoč
Igrala, Pomoč

K.D. Romanica
Antiqua
STIK Laško
STIK Laško

7/20/2021

Literarni večer

Knjižnica Laško Ozvočenje, Luči Knjižnica Laško

7/27/2021

Literarni večer

Knjižnica Laško Ozvočenje, Luči Knjižnica Laško

8/7/2021

Pomoč pri postavitvi infrastrukture za Operni
koncert

8/10/2021

Občinsko
dvorišče

Pomoč pri
postavitvi
stolov

STIK Laško

Glasbeni nastop

Knjižnica Laško

Luči

Knjižnica Laško

9/3/2021

Knjižnica Laško

Knjižnica Laško

zvočnik, luči Knjižnica Laško

9/7/2021

Knjižnica Laško

Knjižnica Laško

zvočnik, luči Knjižnica Laško

9/11/2021

Memorial Mileta Lisice - Dokumentarni film

11/20/2021 Ogled podelitve nagrad - Mažorete Laško
12/11/2021 Glasbeni nastop
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Tri Lilije

Video

Gostišče Bezgov- Zvočnik, Video,
šek
Platno
Kulturni center

KK Zlatorog
Mažorete
Laško

Video

Pihalna Godba
Laško

12/19/2021 Plesni nastop

Kulturni center

Video

Mažorete
Laško

12/22/2021 Nastop pevske skupine Vodomke

Thermana Laško

Luči, Video,
Audio

K.D. Vodomke

PRISPEVKI MMC TV LAŠKO ZA LAŠKI BILTEN
Datum

Naslov članka

Avtor

S spoštovanjem dediščine predhodnikov, velikih
2/15/2021 produkcij in polnega življenja
2/15/2021 Vrtec Laško s polnim vračanjem otrok

Špela Juhart
Špela Juhart

št 82
št 82

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško dober primer
2/15/2021 sodelovanja s starši

Špela Juhart

št 82

Špela Juhart
Špela Juhart
Špela Juhart
Špela Juhart

št 82
št 83
št 83
št 83

6/16/2021 Se danes sploh še zavedamo pomembnosti spanja?

Špela Juhart

št.84

V Laško leta 1993 prinesli prvo italijansko pico, ki pa
6/16/2021 je v času zaprtja dobila novo podobo

Špela Juhart

št.84

TV Laško

št.86

2/15/2021
4/15/2021
4/15/2021
4/15/2021

MMC Tv Laško s proslavami in novicami iz terena
tudi v novem letu
Laško po zdravju v Slovenskem povprečju
Na MMC TV Laško razširili ponudbo vsebin
Kako k sebi pritegniti obilje?

10/15/2021 Pisani balon na otroške obraze spet riše nasmehe
ŠMOCL - ORGANIZACIJA DOGODKOV V OTROČJEM CENTRU - KINO
Datum

Naziv dogodka

Izvajalec

Opis tehnike

ŠMOCL, Nika
Deželak

Video

ŠMOCL

Video - Viralni
prenos

4/21/2021 Telovadna vadba z Jernejom Golobom

ŠMOCL

Video - Viralni
prenos

4/30/2021 Telovadna vadba z Jernejom Golobom

ŠMOCL

Video - Viralni
prenos

ŠMOCL

Video - Viralni
prenos

8/30/2021 Trening javnega nastopanja

ŠMOCL, Betka
Šuhel

Video

9/6/2021

Trening javnega nastopanja

ŠMOCL, Betka
Šuhel

Video

9/13/2021 Trening javnega nastopanja

ŠMOCL, Betka
Šuhel

Video

9/27/2021 Trening javnega nastopanja

ŠMOCL, Betka
Šuhel

Video

ŠMOCL

Video projekcija

STIK, ŠMOCL, CMC
Celje

Pijača, hrana

VIDEO SNEMANJE-Saksofon -Promo video

1/25/2021 za sprejem v šolo
4/5/2021

5/7/2021

Telovadna vadba z Jernejom Golobom

Telovadna vadba z Jernejom Golobom

Otroška matineja - O.Š.Laško Prilagojeni pro10/8/2021 gram
10/16/2021 Delavnica Lego Robotika
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ILU Zavod, ŠMOCL

Video - Viralni
prenos

Otroška matineja - Skrivno življenje hišnih
12/14/2021 ljubljenčkov - O.Š.Laško Prilagojeni program

ŠMOCL

Video projekcija

Otroška matineja - Božičkov vajenec - O.Š.
12/16/2021 Laško

ŠMOCL

Video projekcija

Otroška matineja - A Monster in Paris - O.Š.
12/17/2021 Laško

ŠMOCL

Video projekcija

Otroška matineja - A Monster in Paris - O.Š.
12/20/2021 Laško

ŠMOCL

Video projekcija

Otroška matineja - The Grinch - O.Š. Šentru12/21/2021 pert

ŠMOCL

Video projekcija

Otroška matineja - Frozen II. - O.Š. Vrh Nad
12/22/2021 Laškim

ŠMOCL

Video projekcija

Otroška matineja - Jelenček Niko & Grinch 12/23/2021 O.Š.Laško

ŠMOCL

Video projekcija

12/12/2021 Otroška ustvarjalnica

KINO - Dnevni center za otroke 11:00-16:00 (prisotnost člana društva)
MESEC

ŠTEVILO DNI

URE

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
0
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0

ŠMOCL - Dnevni center za mlade in študente 11:00 - 16:00
MESEC

ŠTEVILO DNI

URE

SKUPAJ ŠTEVILO DNI - 0

SKUPAJ ŠTEVILO UR - 0

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

MMC TV LAŠKO - PREGLED DELA
ŠTEVILO OBJAV NA TV LAŠKO
VIDEO PRISPEVKI
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PRISPEVKI V BESEDI

7

POSNETKI PRIREDITEV, PREDSTAV, SKLADB,…

JANUAR

NASLOV PRISPEVKA
V Zdravstvenem domu Laško pričeli s cepljenjem
splošne populacije
Civilna zaščita Laško kot primer dobre prakse
Dom starejših Laško premagal okužbe s Covidom-19
Glasbena šola Laško-Radeče z optimizmom na daljavo
Mednarodni znak za nasilje tudi pri nas

FEBRUAR

Šole v Laškem ostajajo odprte, dobro sodelujejo tudi s
starši
Vrtec Laško v februarju s polnim vračanjem otrok
Seja Občinskega sveta Laško tokrat v znamenju ustanovitve pokrajin
Pomanjkanje rejnikov v občini Laško

KATEGORIJA

AVTOR

OBLIKA PRISPEVKA

Zdravje

Špela Juhart

Video

Zdravje, Iz domačih krajev

Špela Juhart

Video

Zdravje

Špela Juhart

Video

Kultura, Šolstvo

Špela Juhart

Video

Iz domačih krajev

Špela Juhart

Video

Šolstvo

Špela Juhart

Video

Šolstvo, Zdravje

Špela Juhart

Video

Gospodarstvo

Špela Juhart

Video

Šolstvo, Iz domačih krajev

Špela Juhart

Video
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Monoksid, tihi ubijalec
O pustni tradiciji z Možnarjevo Mici
Z županom o novem mostu preko Savinje
Spregovorili smo z vrhunsko kolesarko Niko Jančič
MAREC

So moški res mučeniki?
Laški čebelarji uspešni na razpisu
Kako k sebi privabiti obilje?
V Vrtcu Laško beležijo povečan vpis

Špela Juhart

Video

Gospodarstvo

Špela Juhart

Video

Šport

Špela Juhart

V besedi

Tifernusov dnevnik

Špela Juhart

Video

Okolje, gospodarstvo

Špela Juhart

Video

Svetujemo, zdravje

Špela Juhart

Video
Video

Gospodarstvo

Špela Juhart

Video

Občinska seja v znamenju poročil javnih zavodov ter
dvigu cen vrtca in grobnin

Gospodarstvo

Špela Juhart

Video

Laški pasjon na razstavi

Kultura

Špela Juhart

Video

Nuša Konec Juričič o tem, da smo v Laškem po zdravju
med boljšimi

Zdravje

Špela Juhart

Video

Svetujemo, zdravje

Špela Juhart

Video

Ob svetovnem dnevu mladinske književnosti

Šolstvo

Špela Juhart

Video

Prostovoljci v čistilni akciji Rečica odkrili divja odlagališča

Okolje

Špela Juhart

Video

Smo ujeli zadnji trenutek za reševanje planeta?

Okolje

Špela Juhart

Video

Iz domačih krajev

Špela Juhart

Video

Zlata Možnarja končno predana dobitnikoma

Klutura

Špela Juhart

Video

Van Gogh, Frida Kahlo, Kobilica in drugi na razstavi v
Kulturnem centru Laško

Kultura

Špela Juhart

Video

Z županom o novih tenis igriščih ter drugih investicijah

Gospodarstvo

Špela Juhart

Video

V Zdravstvenem domu Laško pripravljeni na pospešeno
cepljenje

Zdravje

Špela Juhart

Video

Gospodarstvo

Špela Juhart

Video

Mednarodni muzejski dan

Kultura

Demian Weisheit

Video

Glasbena šola Laško-Radeče vabi k vpisu

Šolstvo

Špela Juhart

Video

Otroci skupaj s čebelarji obeležili svetovni dan čebel

Okolje, Šolstvo

Špela Juhart

Video

Vrtec v Rimskih Toplicah z novim prizidkom

Gospodarstvo

Špela Juhart

Video

Zdravje

Špela Juhart

Video

15. seja občinskega sveta Laško

Iz domačih krajev

Špela Juhart

Video

PGD Laško organiziralo usposabljanje

Se danes sploh še zavedamo pomembnosti spanja?

Iz domačih krajev

Špela Juhart

Video

V Laškem lovili vozovnice za Tokio

Šport

Mitja Knez

Video

Nov učni čebelnjak v Rimskih Toplicah

Okolje

Špela Juhart

Video

Festival komorno inštrumentalnih skupin 2021 (JSKD)

Kultura

Saša Tucović

Video

Šport

Špela Juhart

Video

Iz domačih krajev

Špela Juhart

Video

Kultura

Špela Juhart

Video

Laško obiskala olimpijska bakla
Vesele nogice dobrodelno tekle že 8.
Vrh nad Laškim ob krajevnem prazniku gostil srečanje
godb
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Kultura, Iz domačih krajev

Špela Juhart

V Hotelu Špica »lockdown« izkoristili za posodobitev
ponudbe

JUNIJ

Video

Šolstvo

Zeleni Jurij ob upoštevanju ukrepov v mesto vendarle
prinesel pomlad

MAJ

Špela Juhart

Z direktorico občinske uprave o participativnem proračunu

Zakaj je hvaležnost pomembna
APRIL

Zdravje

V Laškem tudi uradna otvoriitev mostu pri Marija
Gradcu

Iz domačih krajev

Špela Juhart

Video

Gospodarstvo, Turizem

Špela Juhart

Video

Iz domačih krajev

Lara Pavčnik

Video

Gospodarstvo, Turizem

Lara Pavčnik

Video

Romanica Antiqua že 12. poskrbela za glasbeni začetek
poletja

Kultura

Lara Pavčnik

Video

Astrofuzija - plesalci glasbene šole Laško - Radeče

Kultura

Julia Pristovnik

Video

12. festival Romanica Antiqua - Dejan Kušer - harmonika

Kultura

Julia Pristovnik

Video

12. festival Romanica Antiqua - komorni koncert Trio

Kultura

Boštjan Klemenčič

Video

Šport

Mitja Knez

Video

Kultura

Boštjan Klemenčič

V besedi

Mladinsko evropsko prvenstvo v biljardu prihaja v Laško

Šport

Špela Juhart

Video

12. festival Romanica Antiqua - zaključni koncert godalkanja Špica

Kultura

Boštjan Klemenčič

Video

V Thermani Laško potekalo evropsko mladinsko prvenstvo v biljardu

Šport

Špela Juhart

Video

Kultura

Boštjan Klemenčič

Video

Lovci na Šmohorju organizirali 53. memorialno tekmovanje

Šport, Iz domačih krajev

Jurij Šuhel

Video

Tabor mladih na Šmohorju navdušil otroke z vsem kar
lovstvo ponuja

Šport, Iz domačih krajev

Lara Pavčnik

Video

Kultura

Špela Juhart

Video

Iz domačih krajev

Lara Pavčnik

Video

Tudi Laško v koraku s trendi skrbi za dobro kolesarsko
infrastrukturo

Šport

Lara Pavčnik

Video

KK Zlatorog v spomin na legendarnega Mileta Lisico
organiziral memorial

Šport

Anže Siljan, Boštjan Klemenčič

V besedi

Družina Krivonog dobila nov dom

Iz domačih krajev

Mojca Knez Jovan

V besedi

Na občinskem dvorišču v Laškem priredili že 9. simbolično trgatev

Iz domačih krajev

Lara Pavčnik, Simon Božič

Video

»I feel Slovenia« izpod čopičev likovnega društva Laško

Kultura

Lara Pavčnik

V besedi

Tifernusov dnevnik

Simon Božič

V besedi

Občina Laško na slavnostni seji podelila občinska
NOVEMBER priznanja

Kultura

Mojca Knez Jovan, Boris
Vrabec

V besedi

Barviti tolarski denar je popestril turobni november v
DECEMBER Knjižnici Laško

Kultura

Lara Pavčnik

Video

Kultura

Jurij Šuhel, Boštjan Klemenčič

Video

Thermana Laško v času poletja vabi na poletno pravljico
Občinska in državna proslava 2021
JULIJ

Turistično-informacijski center odpira vrata tudi v
Rimskih Toplicah

Košarkarski kamp Gorana Dragića se je v Laškem uspešno zaključil
12. festival Romanica Antiqua - specialno godalkanje vrt Savinje
AVGUST

12. festival Romanica Antiqua - zaključni koncert
udeležencev poletne šole

Predstavitev nove knjižne zbirke Gastronomija Slovenije
SEPTEMBER Pisani balon na otroške obraze spet riše nasmehe

OKTOBER

Smo noč čarovnic res pobrali od Američanov?

Novoletni koncert Vodomke
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Društvo študentski, mladinski
in otroški center Laško

Finančno poročilo za leto 2021
UVOD
ŠMOCL Laško se ukvarja z nepridobitno in pridobitno dejavnostjo. Med
pridobitno dejavnost spadajo prihodki, ki jih ŠMOCL Laško pridobiva s prodajo
blaga in storitev (kavarna, najemnine, vstopnine), medtem ko so ostali prihodki v
skladu z ustanovitvenim aktom nepridobitni.
ŠMOCL Laško ni davčni zavezanec za DDV v skladu z 1. odstavkom 94. člena
Zakona o davku na dodano vrednost.

BILANCA USPEHA
ŠMOCL Laško je v letu 2021 ustvaril 96.975,02 EUR prihodkov in 96.623,76
EUR odhodkov, kar pomeni, da znaša v letu 2021 presežek prihodkov nad
odhodki 351,26 EUR.
PRIHODKI
Pregled prihodkov je razviden iz spodnje tabele:

PRIHODKI
Prihodki od dejavnosti
b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev
- občina Laško
- proračun RS

b) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov
- drugi prihodki iz poslovanja

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
- donacije
e) članarine in prispevki članov
- članarine
f) prihodki od prodaje

tekoče leto

preteklo leto

Indeks

1

2

1:2

96.975,02

124.769,73

47.664,96

67.053,77

77,7
71,1

44.000,00

44.000,00

100,0
-

3.664,96

23.053,77

44.751,47

42.428,70

44.751,47

42.428,70

-

-

-

-

0,0
0,0
29,8

-

4.558,59

15.287,26

- najemnine (dvorana, oprema)

-

-

- vstopnine, prodaja kart

-

396,86

0,0

- prodaja blaga

1.352,10

4.988,00

27,1

- drugi prihodki od prodaje storitev

3.206,49

9.902,40

32,4

-

0,24
-

0,0

96.975,02

124.769,97

Obresti
Drugi prihodki - zavarovanje
Drugi prihodki - donacije

SKUPAJ

PRIHODKI

1

-

77,7

STROŠKI
Stroški so po vsebini razdeljeni na posamezne sklope in so razvidni iz spodnje
tabele:
STROŠKI

tekoče leto

preteklo leto

Indeks

1

2

1:2

15.974,36

15.115,29

105,7

13.953,08

10.850,36

128,6

1.843,19
-

2.164,37
615,09

85,2
0,0

178,09

1.485,47

12,0

31.110,69

48.717,33

63,9

696,47

51,16
284,32

245,0

5.788,50
327,94

8.946,30
490,00

64,7
-

76,76
-

313,91
2.358,21

24,5
0,0

Pomoč prostovoljcu
Evropska prostovoljna služba

5.223,95

360,00
3.564,24

146,6

Prehrana nadomestilo EVS
Najemnina EVS

1.200,00
-

1.710,00
1.136,98

-

Stroški plačilnega prometa
Zavarovalne premije

629,42
716,97

676,87
716,97

93,0
100,0

Telefon, poštnina, internet
Stroški izobraževanja

2.403,75
53,68

10.225,16
53,68

23,5
100,0

305,00
-

1,59
498,98

19.182,4
0,0

-

55,10
19,00

0,0
-

13.688,25

17.254,86

79,3

40.017,23

53.440,01

74,9

29.610,61
2.537,50

38.120,79
3.647,46

77,7
69,6

Prevoz
Prehrana

382,79
2.311,77

440,26
3.937,27

86,9
58,7

Prispevki na plačo

5.174,56

7.294,23

70,9

8.404,84
1.116,64

200,00
5.345,39
1.664,60

-

157,2
67,1

3,07
96.626,83

11,92
124.494,54

25,8
77,6

348,19

275,43

Stroški materiala
Stroški materiala in blaga
Stroški energije, ogrevanje, voda
Str. Literatura in drugi materialni stroški
Stroški blaga, pisarniški material

Stroški storitev
Avtorski honorarji
Potni stroški, dnevnice
Stroški prireditev
Vzdrževanje opreme
Vzdrževanje prostorov
Delo študentov

Oglaševanje
Varovanje
Reprezentanca
Kotizacija za seminarje
Drugi stroški

Stroški dela
Bruto OD - redno delo
Regres

Donacije
Amortizacija
Obresti
Drugi poslovni odhodki
Davek od dobička
SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
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REZULTAT
V letu 2021 je ŠMOCL Laško ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini
351,26 EUR. Davčna obveznost iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb za
leto 2021 znaša 3,07 EUR tako da znaša čisti presežek prihodkov nad odhodki
348,19 EUR.
REZULTAT

tekoče leto

preteklo leto

Indeks
1:2

1

2

Prihodki

96.975,02 €

124.769,97 €

77,72

Odhodki

96.623,76 €

124.482,62 €

77,62

Presežek prihodkov

351,26 €

287,35 €

122,24

Presežek odhodkov

- €

- €

-

Davek od dohodka

3,07 €

11,92 €

25,76

Čisti presežek prihodkov

348,19 €

275,43 €

126,42

Čisti presežek odhodkov

- €

- €

-

BILANCA STANJA
Sredstva
ŠMOCL Laško na dan 31.12.2021 izkazuje osnovna sredstva in drobni inventar
po nabavni vrednosti v višini 51.262,77 EUR, odpisana vrednost teh sredstev
znaša 25.777,81 EUR, sedanja vrednost pa 25.484,96 EUR.
Društvo je v letu 2021 nabavilo novo opremo v vrednosti 10.963,03 EUR ter
odpisalo opremo v vrednosti 1.743,30 EUR, ki je bila že v celoti amortizirana.
ŠMOCL Laško ima na dan 31.12.2021
- sredstva v blagajni
- sredstva na TRR
- terjatve do kupcev

34,96 EUR
26.534,09 EUR
6.577,20 EUR

Obveznosti do virov
Na dan 31.12.2021 ima ŠMOCL naslednje obveznosti:
- obveznost do dobaviteljev
- Plače obveznosti do zaposlenih
- druge kratkoročne poslovne obveznosti
- kratkoročne pasivne časovne razmejitve

2.866,53 EUR
1.662,,46 EUR
928,66 EUR
28.500,00 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2021 znaša 24.685,48 EUR.
Društvo je v letu 2021 ustvarilo 351,26 EUR celotnega presežka ter 348,19 EUR
čistega presežek prihodkov nad odhodki.
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ZAKLJUČEK
Društvo vodi dvostavno knjigovodstvo. Zaključni račun je izdelan v skladu s
Slovenskimi računovodskimi standardi in je bil pravočasno oddan na AJPES
(Agencija RS za javnopravne evidence in storitve). Prav tako je bil v
predpisanem roku oddan tudi Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za
obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Pripravila:
Mag. Dragica Čepin
Laško, 19.04.2022
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