
  

 

 

Celje, 10. 7. 2020 

SPOROČILO ZA JAVNOST – za takojšnjo objavo 

 

NASLOV: Otroci v družbi Celjskega mladinskega centra neizmerno uživali 

Celjski mladinski center v sodelovanju z mestnimi četrtmi Dečkovo naselje in Nova vas, 

Slavko Šlander, Hudinja in letos prvič z mestno četrtjo Celje Center ter v sodelovanju z 

Mestno občino Celje, vsako leto med poletnimi počitnicami organizira kreativne 

počitnice za otroke.  

V začetku meseca julija so obiskali Mestno četrt Dečkovo naselje in Nova vas, kjer so 

mladinski delavci in prostovoljci Celjskega mladinskega centra v parku pred mestno četrtjo 

izvajali ustvarjalne delavnice, športne ter družabne igre. 

Letošnje leto se je Celjskemu mladinskemu centru pridružil tudi Rdeči križ Slovenije - 

Območno združenje Celje, ki bo otrokom na zanimiv in prijazen način predstavil osnove prve 

pomoči. Pridružili so se jim tudi ustvarjalci Kulturno-umetniškega društva Galiarda, skupina 

za obujanje starinskih plesov in glasbe, ki so prikazali, kako so se otroci igrali nekoč. Otroci 

so neizmerno uživali v hoji s hoduljami, metali podkve, pletene obroče, balinčkali z lesenimi 

kroglami in metali krogle na lestev. Tudi vreme jim je bilo izjemno naklonjeno, tako da ni 

manjkalo različnih športnih iger na prostem. Pod vodstvom mladinskih delavcev in 

prostovoljcev so otroci poleg športnih iger tudi risali, ustvarjali, barvali, igrali karte, igrali 

ogromen človek ne jezi se ter igrali namizne igre, kot so šah, mlin, 3 v vrsto, rebus in 

sestavljanke.  

Vsekakor je bil cilj Celjskega mladinskega centra dosežen, saj so privabili ogromno otrok z 

namenom, da aktivno preživijo prosti čas, saj mladi vse preveč časa preživijo ob gledanju 

televizije in uporabi socialnih omrežij. Aktivnosti za otroke so tako želeli približati mladim 

in v njihovem okolju, saj so želeli, da bi se jih otroci lažje udeležili. 

Celjski mladinski center bo kreativne počitnice izvajal cel mesec julij še na treh mestnih 

četrteh. V tednu od 13.7. do 17.7. bodo obiskali Mestno četrt Celje, od 20.7. do 24.7. Mestno 

četrt Slavko Šlander in od 27.7. do 31.7.2020 Mestno četrt Hudinja. Aktivnosti se bodo 

odvijale vsak dan med tednom od 10.00 do 13.00 ure v prostorih mestnih četrti. 

Zaradi velikega interesa kreativnih počitnic so obvezne predhodne prijave na 

samanta.hadziczavski@mc-celje.si. 
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