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Sekcijo mladinskih centrov s hostli Mreže MaMa sestavljajo:
•
•
•

•

Mladinski center Krško

Mladinski center Brežice
Celjski mladinski center

Hostel Situla Novo mesto

•

Mladinski center Trbovlje

•

Mladinski center Velenje

•
•
•

•

•

Mladinski center Radlje ob Dravi
Hiša mladih, Šmartno ob Paki
Hostel Pekarna Maribor

Javni zavod Vetrnica, Slovenj Gradec
Punkl, Ravne na Koroškem

Mladinski center Krško

Mladinski hotel MC Krško
Cesta krških žrtev 105,
8270 Krško
tel.: + 386 (0) 7 488 22 87
mail: katarina@mc-krsko.si

Tik pod streho prenovljenega Mladinskega centra Krško je moč skozi mansardno okno zreti v
zvezdnato nebo nad Krškim. To lahko počnete na 24 ležiščih v eni devet-posteljni sobi, eni
osem- posteljni sobi, eni tro-posteljni sobi ter apartmaju s štirimi enoposteljnimi sobami.
Kaj pa lahko še preizkusite v novem hotelu MC Krško?
Kopalnico s tuši, manjšo kuhinjo s kuhinjskimi pripomočki, dnevni prostor s TVjem,
računalnikom in brezplačnim dostopom do interneta.
A pozor na dnevni red!
Da pa ne bi , v primeru da se odločite prenočiti v hotelu MC Krško, celo noč bedeli, so poskrbeli
s prijetno klimatiziranimi prostori.
Sicer pa lahko noč prebedite nekaj nadstropji nižje ob pestrem programu mladinskega centra.
Ta pa ne nudi le zabave, temveč tudi dnevne aktivnosti kot so razna izobraževanja, delavnice,
svetovanja društvom in še veliko več.
Vas je zamikalo?
Posteljo ali sobo si lahko rezervirate preko spleta na spletni strani MC Krško ( tam najdete še
ogromno informacij glede programa MC Krško in pa psssst …. dnevni red hotela).

Mladinski center Brežice

Mladinski hotel MC Brežice
Gubčeva 10a, p. p. 29
8250 Brežice
Tel.: + 386 (0) 590 83 790
Mail: mc-brezice@siol.net

Nedaleč stran od brežiškega gradu, v bližini največjega slovenskega naravnega zdravilišča in
drugega največjega slovenskega turističnega središča Terme Čatež, bisernega sotočja rek Krke in
Save, se v zelenem osrčju mestnega parka nahaja Mladinski center Brežice in MC Hostel Brežice

Namestite se lahko v apartmajih in sobah, opremljenih v svežem slogu čistih linij in barv, ki jih
krasijo igrive silhuete živali. Na voljo je 17 sob, od tega 3 dvoposteljni apartmaji, 4 šestposteljne
sobe in 10 dvoposteljnih sob.
Na recepciji se nahaja turistično-informacijska točka, ki podaja vse informacije lokalnih
znamenitosti, ter bogata zbirka turističnega gradiva lepot Slovenije. Gostom je na voljo souporaba
kuhinje z vso dodatno opremo, kjer si lahko pripravijo odlične in sveže obroke kar sami. V slednji
se nahaja tudi prijeten družabni prostor s televizijo in DVD-predvajalnikom.
V prvem nadstropju lahko brezskrbno uživate na sončni terasi, opremljeni s stoli in mizami za
druženje s pogledom na grad in mestni park.
Hostel ima tudi lastno pralnico z dvema pralnima strojema in dvema sušilcema za perilo.

Celjski mladinski center

Hostel Celjskega mladinskega centra
Mariborska cesta 2
3000 Celje
Tel: +386 3 490 87 40
mail: info@mc-celje.si

Dobrodošli, lahko prenočite v vagonu 1, 2, 3 ali 4. Morda v družbi gospoda K.? Domače živali naj
počakajo zunaj, posebno psi naj se izogibajo Pesojedega soma. Rdeča hiša….ne, ne to ni pomota.
Uaaaa!!! Celjski nindža !!!
Kaj pa zaspati ob zidu polnem grafitov….na toplem in v postelji? Stene vam lahko šepetajo zgodbo
o Celjskih grofih ali pa so polne ljubezni.
Celjski mestni utrip lahko doživite v petih več-posteljnih, sedmih eno in dvo-posteljnih sobah, ki so
jih opremili mladi celjski umetniki.
Na voljo je 42 ležišč, skupni prostor s kuhinjo, 2 seminarski sobi, večnamenska dvorana, pralnica,
vrt in računalniški kotiček. V vseh prostorih pa je možen brezplačen dostop do interneta.
Celjski mladinski center slovi po zanimivih koncertih. In kaj, če vas po koncertu iz takšnih ali
drugačnih razlogov noge ne nesejo domov in bi še plesale…. Potem je tu možnost koncertnih
paketov. Kar pomeni, da je v ceno koncerta vključena ena nočitev v večposteljni sobi, turistična
taksa, vstopnica za koncert in ena pijača v vrednosti do treh evrov.
Za vse, ki vas je vloga Celjskega nindže popolnoma prevzela je tu še dodatna ponudba: zorbing,
jadralno padalstvo, paintball, plezalno doživetje, pohod z baklami in plezanje v okolici Celja.

Hostel Situla

Hostel Situla
Dilančeva ulica 1
8000 Novo mesto
Tel: + 386 7 394 20 00
Mail: situla@situla.si

Kaj imajo skupnega Lonely Planet ,starejša železna doba in Novo mesto?
Situloooooo!

Najbolj bran vodič na svetu Lonely Planet je v svoji izdaji Slovenia 2010 prvič predstavil tudi Situlo
in jo poimenoval najlepši hostel v Sloveniji.
Hostel Situla je opremljen s pomočjo strokovnjakov in umetnikov, ki so prenesli haltštatsko
umetnost situl v sedanjost in ji dodali sodoben pridih.
Če pokukate v Situlo, boste v njej imeli kaj videti. Eno eno-posteljno sobo, eno dvo-posteljno ,
devet tri in štiri-posteljne sobe, pet več-posteljnih sob, sobo prilagojeno za invalide, sobo
haltštatskega kneza (apartma), pisateljska suita (v sodelovanju s pisateljskim združenjem Halma).
Poleg spalnic so na voljo skupni prostori, seminarski prostori, 2 kuhinji za goste , internetna
kavarna in vrt.
Na vrtu boste poleti lahko sedli pod lipo košato in srkali bezgov sok, domači ledeni čaj ali pa
morda gorjanski napoj.
Nekaj čisto posebnega pa je trgovinica s še bolj posebnimi spominki, ki so jih oblikovali umetniki
sodelujoči pri opremi hostla.

Mladinski center Trbovlje

Mladinski hotel MC Trbovlje
Ulica 1. junija 18
1420 Trbovlje
Tel.: +386 (0)3 56 12 881
Mail: booking@mct.si

Sobe v mladinskem hotelu v Trbovljah so poimenovane po okoliških hribih, zato vam lahko
družbo delajo Zmaj, čarovnica, mali zeleni mož oz. mrzliški gorski duh … Našli jih boste na gori in
morda tudi v sobi Mrzlica.
Ste vedno radi na vrhu? Potem vam priporočamo sobo zasavskega Triglava Kuma.
Za tiste, ki se težko odločate in ste vedno nekako razdvojeni, bo primerna soba Planina,
imenovana po Sveti planini, nekoč Partizanski vrh, razdvojeni med dvema nekdanjima
pokrajinama Štajersko in Kranjsko.
Bukova gora, Klek in Žebljev hrib so še tri od tematskih sob, za katere se lahko odločite v
mladinskem hotelu Mladinskega centra Trbovlje.
Če vse skupaj še ni dovolj nenavadno, pa si lahko privoščite posedanje na klopeh na veliki strehi
mladinskega centra.

V mladinskem hotelu Trbovlje so poleg tega na voljo še:
- tri dvoposteljne sobe z lastno kopalnico (ena izmed sob je prilagojena tudi invalidom),
- 14 - posteljna soba oz. dormitorij z žensko in moško kopalnico ter WC-ji,
- 2 apartmaja,
- skupna kuhinja s knjižnico in družabnimi igrami,
- kavarna,
- večnamenski prostor,
- pralnica.

Mladinski center Radlje ob Dravi

Hostel MC Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 4
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 887 32 89
Mail.: sktm-mc.radlje@siol.net

V kratkem boste lahko, če se boste peljali po regionalni cesti Dravograd – Maribor center v Radljah
ob Dravi ugledali nov svetleč mladinski center z nastanitvenimi kapacitetami.
Nadejamo se lahko 32 ležišč, razporejenih po eno, dvo, tro in štiri-posteljnih sobah.
Prostori bodo prijazni tudi invalidom.

Pa si zamislimo:
V kleti prostore za izvedbo kreativnih delavnic in računalniško – multimedijsko sobo;
V pritličju: dnevni prostor z recepcijo, galerijo, prostor za dostop do interneta, kavarno, jedilnico,
kuhinjo, pomožne prostore, dvorano z garderobo in sanitarije;
V nadstropju: Prostore za druženje mladih, ki so ob enem čitalnica, kuhinjo prilagojeno invalidom,
sanitarije, pralnico in sobe;
Še višje, v mansardi pa: še več sob s skupno kuhinjo, toaleto in pomožne prostore.
In kaj boste lahko počeli, če boste nastanjeni v hostlu MC Radlje ob Dravi?
Lahko boste tekali po novem atletskem stadionu, se sprehajali po učnih poteh, planinarili,
kolesarili, raziskovali zgodovinske zanimivosti in brskali za kulturno dediščino v Radljah ob Dravi.

Mladinski center Velenje

Hotel MC Velenje
Efenkova 61a
3320 Velenje
Tel: +386 (0)5923 4600
Mail: info.hotel@mc-velenje.si

Mladinski hotel Velenje leži 500metrov od centra mesta Velenje ob reki Paki nasproti Osnovne
šole Livada.
Vi pa lahko ležite na enem izmed 58 ležišč v od dvo do šest-posteljnih sobah.
Ob prenočevanju v velenjskem mladinskem hotelu vam bo na voljo še prevleka za posteljnino,
brisača, omarico ključkom, uporaba interneta, skupna kuhinja, avtomat s hladnimi in toplimi
napitki ter prigrizki ter pranje perila.

V primeru, da nameravate obležati v Velenju po koncertu v eMCe placu, je bolje to načrtovati že v
naprej in si zagotoviti 15% popust za nočitev v Mladinskem hotelu Velenje. Dan prej pokličite do
tretje ure popoldne na telefonsko številko: 041 859 692 in si zagotovite svoj prostor pod streho
Mladinskega hotela Velenje.

Hiša mladih, Šmartno ob Paki

Hostel Hiša mladih
Šmartno ob Paki 13
3327 Šmartno ob Paki
Tel.: +386 3 891 53 76, +386 3 891 53 77
Mail: mcsmartnoobpaki@siol.net

V kraju na meji Savinjske in Šaleške doline stoji Hiša mladih, ki v svoji notranjosti skriva 42 ležišč
in apartma z osmimi ležišči. Idealno za študijske skupine, organizacijo delavnic, seminarjev in
podobnega.
Lahko se odpeljete namakat v bližnje zdravilišče Topolščica. Pozimi pa ne pozabite smučarske
opreme, da boste lahko uživali na Golteh.

Ležišče si lahko rezervirate na spletni strani:
http://www.hisamladih.si/index.php?option=com_booking

Hostel Pekarna

Hostel Pekarna
Ob železnici 16
2000 Maribor
Tel: +386
Mail: hostelpekarna@mkc.si

Hostel Pekarna je del Kulturnega centra Pekarna.
Tako lahko v Pekarni poleg kulture najdete še sedem štiri-posteljnih sob, vsako s posebnim
»ozadjem« in lastno kopalnico, skupno kuhinjo in jedilnico, internetni kotiček opremljen s
televizijo in brezplačnim dostopom do interneta.
Pa to še ni vse. Za malo zahtevnejše goste je mansarda urejena kot rezidenčni center z
garsonierami in apartmaji, ki imajo vsak svojo kuhinjo in kopalnico.

Poleg kuhanja pa lahko v hostlu pekarna tudi perete in sušite perilo … in organizirate simpozije,
seminarje, predavanja in podobno v dveh seminarskih sobah.
Pa še malo na zrak in na kolo za zdravo telo. Izposoja koles je namreč dodatna ponudba hostla
Pekarna.

Javni zavod Vetrnica, Slovenj Gradec

Hostel MKC Slovenj Gradec
Celjska cesta 22
2380 Slovenj Gradec
Tel: 02 88 29 585
Mail: info@nucam.info

MKC Slovenj Gradec je v teku izgradnje, s čimer se bodo pridobile nove kapacitete za izvajanje
mladinskih programov. Zaživel pa naj bi v prvih mesecih leta 2012 in bo nudil 44 novih nočitvenih
kapacitet.

Punkl – Mladinski center Ravne na Koroškem

Mladinski hotel Punkl
Gozdarska pot 18
2390 Ravne na Koroškem
Tel: 041/736 638
Mail: info@punkl.si

Punkl v koroškem in še v katerem slovenskem narečju pomeni sveženj, culo.
Reče se na primer, da se gre s punklom na rajžo.

Kaj ima mladinski center s hotelom skupnega s tem punklom?
Da v sebi skriva marsikaj, da je na nek način povezan z rajžo. Nikakor pa ne zgleda, kot da bi bilo
nekaj na hitro v kup pobrano.
Navzven je prav čeden. Ni pa samo lep, je tudi ekološki. Stavba v kateri se nahaja je
nizkoenergijska gradnja.

Lega hotela ponuja gostu izhodišče za planinarjenje, kolesarjenje , pohodništvo, smučanje, v bližini
pa se nahaja Športni park Ravne na Koroškem.

In po vsem tem vas bo imelo, da bi si oddahnili. Izbirate lahko med 48 ležišči, ki so razporejena po
osmih sobah, tako da vam nikakor ne more biti dolgčas. Svoje smuči ali kolo pa lahko pustite
počivati v za to namenjenem prostoru.

Informacije:
Dodatne informacije o delovanju Sekcije MCH Mreže MaMa lahko dobite, če nam pišete na
info@mreza-mama.si.

