
  

 

 

Celje, 23. 6. 2020 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST (za takojšnjo objavo) 

Naslov: Celjski mladinski center svoje aktivnosti preselil tudi na splet 

 

Mesec marec in april sta dodobra spremenila tekoče in ustaljeno delo tudi v Celjskem 

mladinskem centru. Kaj hitro so morali zavihati rokave in se spoprijeti z nastalo 

situacijo, ki jo je prinesla epidemija, za njo pa so sledili tudi različni ukrepi 

preprečevanja širjenja epidemije. 

Celjski mladinski center (v nadaljevanju MCC) je tako, kot mnoge druge organizacije svoje 

aktivnosti preselil na splet. Nastala je kopica novih, virtualnih dogodkov. V MCC-ju so se 

odločili za kar tri ustaljene virtualne dogodke, oziroma tako imenovane serije, ki jih bodo 

izpeljali predvidoma dvakrat mesečno. Podkasti, Stream špili in Spletne kave bodo izvajali z 

različnimi gosti. V Podkastih »MCC vam pove«, ki se odvijajo ob petkih, gostijo goste, 

sodelavce in prijatelje MCC-ja, s katerimi Katja Kolenc debatira o različnih, njim poznanih 

in aktualnih temah. Stream špili nas ob ponedeljkih zvečer zabavajo s polurno glasbo, 

uslužbenci Celjskega mladinskega centra pa se radi družijo z gledalci Spletnih kav, ki jih 

izvajajo sami in z njimi delijo svoje znanje in izkušnje o različnih tematikah.  

Poleg novih virtualnih vsebin, so se odločili, da bodo v prihodnjih mesecih izpeljali 

tradicionalne dogodke, ki so se pretekla leta odvijali v atriju MCC-ja. Tako bodo v mesecu 

juliju preko spleta izpeljali tradicionalni projekt »Tržnica od vil do vilic«. V petih serijah 

bomo spoznali lokalne pridelovalce oz. kmetovalce v Savinjski regiji, njihovo dejavnost in 

proizvode. Namen samega projekta je promocija kmetijstva in razvoja podeželja ter 

promocija slovenskih zaščitenih izdelkov. 

Seveda pa je MCC odprt tudi za obiskovalce. Ponovno so se pričele izvajati nekatere 

delavnice in redne aktivnosti. Tečaj LEGO robotike za otroke se odvija dvakrat tedensko ob 

torkih in četrtkih, ob sredah pa se v dvorani MCC-ja učijo čarobnosti trebušnega plesa. 

Izpeljali so tudi prvi, tako imenovani stream špil v živo. Nastop benda, ki je igral v prostorih 

MCC Kavarne, je bilo moč spremljati le od zunaj, kjer so uredili prenos na platnu. Da pa je 

bila izkušnja obiska še bolj avtentična, so poskrbeli za zvok zunaj kavarne. Ker je bil odziv 

izjemno pozitiven, so se v vodstvu MCC-ja odločili, da bodo v mesecih juliju in avgustu na 

podoben način izvedli Filmski teden Evrope. V okviru projekta, ki ga omogoča Europe Direct 

Savinjska (EDS), ki deluje v Celjskem mladinskem centru bodo v atriju MCC-ja brezplačno 



predvajali serijo evropskih filmov, ki jih sofinancira program MEDIA. EDS prav tako organizira 

tradicionalni dogodek Evropska vina in siri. Različna vina in sire bo v mesecu juliju moč 

degustirati na letnem vrtu MCC Kavarne. Kot novost pa pripravljajo Živo knjižnico. V začetku 

meseca julija, natančneje 3.7., se bo moč družiti in spoznavati mlade prostovoljce, ki so bili 

udeleženi v mladinskih izmenjavah. Ti bodo z nami delili svojo edinstveno izkušnjo.  

V MCC-ju pa so poskrbeli tudi za najmlajše. Celjski mladinski center bo tako tudi letos 

organiziral Kreativne počitnice z MCC-jem za otroke v mestnih četrteh Center, Hudinja, 

Slavko Šlander, ter Dečkovo naselje in Nova vas. Kot vsako leto bodo v času poletnih počitnic 

mladinski delavci in animatorji Celjskega mladinskega centra izvajali ustvarjalne delavnice, 

športne in družabne igre. Namen projekta je spodbuditi mlade k aktivnemu preživljanju 

prostega časa ter aktivnosti Celjskega mladinskega centra približati mladim znotraj 

njihovega lokalnega okolja.  

 

Celjski mladinski center tako tudi v poletnih mesecih ne bo počival. V času šolskih počitnic 

pripravljajo pester program in vas vabijo, da se jim pridružite na spletu ali v živo. Prav tako 

zagotavljajo, da bodo vse dogodke izvedli v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje (NIJZ). Za več informacij o prihajajočih dogodkih obiščite njihovo spletno stran 

www.mc-celje.si, ali Facebook stran Celjskega mladinskega centra. 
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