
zvesta prijateljica, ki ostaja z nami v
vseh časih in vsakega nagovarja na svoj nači

PRAKTIKA







V Mladinskem centru Žalec smo se v prvem letu svojega delovanja trudili čim bolj pre-
tresti dogajanje za mlade v občini. Izvajali smo projekte s področja mladinske kulture, 
izobraževanja, informiranja, rekreacije in drugih. Srečevali smo se z različnimi problemi 
a vedno znova so nas z močjo napajali vaši pozitivni odzivi. Hvala vsem, ki ste nas v letu 
2021 tako lepo sprejeli medse, obiskovali naše projekte, jih sooblikovati in nam pomag-
ali do dogajanja polnega Žalca. Obljubimo, da vam bomo še naprej ponujali prostor za 
realizacijo najbolj norih idej in se trudili, da naša iskrica nikoli ne ugasne. 

MLADINSKI
CENTER ŽALEC

Tomaž Kozovinc, direktor Mladinskega centra Žalec





SLEDI NAM!



KONCERTI 
V Mladinskem centru Žalec se zavedamo pomena mladih glasbenikov za lokalno 
glasbeno sceno, zato smo v letu 2021 pripravili kar nekaj koncertov, kjer so se 
mladi bandi lahko predstavili. 

V sodelovanju s Študentskim klubom Žalec in Zavodom za kulturo, šport in tur-
izem Žalec smo tako letos pripravili Stresi oder, kjer smo oder prepustili mladim 
neuveljavljenim bendom, ki so se lahko potegovali za še en nastop v Žalcu. Letos 
so se za dodatni nastop borili LPS, Uno drive in Pamži. 



Žalec se je Vrtnemu kavč festivalu 
pridružil z dvema koncertoma – v 
koordinaciji Mladinskega centra Žalec 
se je v dopoldanskem terminu na 
zasebni terasi z avtorskim repertoar-
jem predstavila Špela Jezovšek – 
Stella, v popoldanskem terminu pa je 
na balkonu Mladinskega centra Žalec 
nastopil kantavtor Leon Ašenberger.

Slednji je s svojim bandom Aši in 
Bradaši na balkonu MC ponovil 
nastop v toplejših mesecih. 

Kavč festival se je letos prvič s 
svojim “kavč-mobilom” ustavil v 
Žalcu. Gasilski avtomobil je pred 
Fontano piv zapeljala terenska 
organizacijska ekipa, na čelu z 
Matijo Solcetom, pobudnikom in 
idejnim vodjo festivala, ki je z gveril-
skimi glasbenimi nastopi kulturno 
budila kraje na poti od Maribora do 
Ljubljane. Solce je na harmoniki po-
spremil zasedbo Zajtrk (Laura Betka 
Kranjc, Sven Horvat), naključno 
nabranemu občinstvu pa so pred 
nadaljevanjem poti zaigrali krajši set 
skladb. 



ODKLOPLJENI
ČETRTKI
Mladinski center Žalec v sklopu Odklopljenih četrtkov letos pripravil štiri 
akustične koncerte slovenskih znanih izvajalcev. V nepozabnem ambientu 
Letnega gledališča Limberk so se predstavili Hamo & Tribue 2 Love, Big Foot 
Mama, Tabu In Siddharta. 



MLADINA 
ODLOČA 
Mladinski center Žalec preko projekta 
Mladina Odloča poziva mlade iz 
občine Žalec k oddaji predlogov za 
mladinske projekte v občini za leto 
2021. Za uresničitev projektov je letos 
namenjenih 3.000,00 €. Mladi tako z 
oddajo svoje pobude, kasneje pa še z 
glasovanjem za najboljše tri predloge 
po njihovem mnenju razporedijo 
sredstva med predlagane projekte. 
Mladinski center Žalec pa bo izvedel 
projekte z največ glasovi.

PREDLAGAJ 
SVOJ PROJEKT



POLETJE
V ŽALCU
Poleti se v Žalcu dogaja največ 
od mini koncertov na Šlan-
drovem trgu do koncertov na 
balkonu MC-ja. Nismo pozabili 
niti na filme, Kino na prostem je 
preprosto zažigalo sceno poleti 
in na združevanje likovne 
umetnosti in kulture vina, ki sta 
bili izdruženi na Art and Wine in 
dodali namesto likovne še 
glasbeno umetnost na Jazz in 
Vino. Diskriminacija ni nikoli do-
brodošla, zato smo pripravili 
tudi Beerpong, ki so ga v sklopu 
Mladina Odloča predlagali 
mladi. 

Poleg tega smo tedensko 
telovadili, ups… pa smo že na 
novi strani.  



ŠPORT IN ZDRAVJE
Outdoor treningi, funkcionalna vadba v fitnesu, plezanje na kotečniku, online 
vadba, izobraževanja s področja popotništva in znani Izziv na km. 
Potem pa smo pripravili še Žalec oživlja!, kjer smo se seznanili z osnovami prve pomoč 
in številna neformalna izobraževanja s področja psihologije in prehranjevanja. 

Obdelali smo skoraj vse. Mnogo nas še čaka. 



MLAD KAJ
BI RAD? 
Pripravlja se nov lokalni program 
za mlade.

Pomagaj nam ustvariti takšnega 
po svojih merah!

Zaupaj, kaj si želiš v Žalcu s področ-
ja prostočasnih dejavnosti, mobil-
nosti, izobraževanja, zaposlitve, 
zdravja, participiranja mladih, 
možnosti za mlade družine in 
informiranja. 

ZAPIŠI SVOJO
ŽELJO



Mali Center Želja je projekt namenjen najmlajšim v občini. Dogodki za najmlajše se 
kar kopičijo, pričeli smo z enostavnimi likovnimi delavnicami in bralnim kotičkom 
potem se je projekt razvil. Nadgradili smo ga z napihljivimi igrali v poletnih mesecih. 
Kasneje pa smo ustvarili velik dogodek Noč čarovnic na tržnici. Sledilo mu je še 
Otroško silvestorvanje z Alenko Kolman s sladkim presenečenjem za katerega je 
poskrbelo Društvo prijateljev mladine. Kako nam je bilo lepo! 

ZA NAJMLAJŠE



December nam ga je malo 
zagodil. Želeli smo veliko 
več, a smo se na koncu 
lahko predstavili s peščico 
majnših projektov. Največji 
med njimi je bil Škratkov 
Bazar, ki je dajal prostor  
ustvarjalcem unikatnih 
izdelkov, da so se lahko 
predstavili. Žalčanom in 
Žalčankam pa smo tako 
omogočili, da so na pragu 
svojih domov imeli dostop 
do ročnih izdelkov od blizu 
in daleč. Potem pa smo se 
posvetili še ustvarjanju 
skupaj z Zero Waste Žalec 
in Hišo Sadeži družbe smo 
pripravili delavnico izdelo-
vanja venčkov iz odpad-
kov, z najmlajšimi pa smo 
ustvarjali voščilnice za 
starostnike.

DECE
MBER



Pridruži se nam kot prostovoljka/prostovoljec in si s tem naberi novih 
izkušenj ter poznanstev! 

Iščemo profile: 
Prostovoljec na koncertu
Prostovoljec za otroške animacije 
Prostovoljec na dogodkih
Prostovoljec v dnevnem centru

Če bi rad-a izvedel-a več smo ti na voljo v mladinskem centru ali na 
info@mc-zalec.si oziroma telefonu 03 710 22 30

PRIDRUŽI SE NAM!




