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Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper je bil ustanovljen leta 2015 s strani Mestne 
občine Koper. Sprva samo s področjem mladine, z letošnjim letom pa se je zavod razširil še 
s kulturnim in turističnim področjem. Oddelek za mladino sestoji iz mladinksih centrov: CMK 
in MC Markovec.  
 
Mladinska centra mladim omogočata kreativno preživljanje prostega časa z raznovrstnimi 
dogodki: koncerti, stand up večeri, filmski in literarni večeri ter različnekreativne delavnice. 
Program sooblikujejo mladi, saj lahko organizirajo različne dogodke. 
 
Mladinski oddelek ima več ciljev: 
- Zagotavljanje ustreznih prostorov za preživljanje neorganiziranega prostega časa mladih; 
- Zagotavljanje izobraževalnih, zabavnih in ostalih vsebin za kvalitetno preživljanje prostega 
časa mladih; 
- Mentorstvo mladim in mladinskim organizacijam  
 
Multimedijski/a ustvarjalec/a: 
Visokomotivirana mlada oseba z interesom v fotografiranju, grafičnemu oblikovanju, video 
montaži iz z željo za delo v mladi ekipi v mladinskem centru. 
 
Opis aktivnosti: 
- fotografiranje in video snemanje dogodkov in projektov mladinskega centra; 
- post produkcija multimedijskih datotek; 
- grafično oblikovanje promocijskega materiala za objavo na platformah FB in IG, plakati ter 
CMK magazin (spletna revija); 
- montaža in izdelava video posnetkov; 
- pomoč pri izvajanju projektov za potrebe mladinskega centra; 
- seznanitev z delom mladinskega centra in mladinskega dela. 
 
Likovni ustvarjalec: 
Visoko motivirana oseba z interesom v likovnem področju in grafitiranju z željo zadelo v 
mladi ekipi v mladinskem centru. 
 
Opis aktivnosti: 

- samostojna in timska poslikava (grafitiranje) notranjih in zunanjih sten prostorov 

mladinskega centra;  

- pomoč pri izdelavi koncepta delavnic za poslikavo sten;  

- mentorstvo sodelujočih pri različnih poslikavah;  

- pomoč pri izvajanju vsebin mladinskega centra; 

- seznanitev z delom mladinskega centra in mladinskega dela. 

 

Delovne ure obeh profilov: 

Delovne ure varirajo iz tedna v teden, saj so odvisne od programa in dogodkov v 

mladinskem centru. V trenutnih razmerah bo delo pretežno dopoldne, razen v času 

dogodkov, takrat bo urnik popoldanski. Od ponedeljka do sobote, 5 dni v tednu ter 6 ur 

na dan. V kolikor bo delo v soboto, bo kandidat/ka 1 dan več prost/a med tednom. 
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