
Program
prireditev
Celje

s e p t e m b e r
2 02 2

09



vsebina

Prireditve

Razstave

Mestni kino Metropol

Gledališče Celje

Delavnice
Tehnopark Celje

Muzej novejše zgodovine Celje

Delavnice

4

29

35

36

40

40

54

59

September 2022

Program prireditev 
Mestne občine Celje

Zloženko izdal Zavod za kulturne prireditve
in turizem Celeia Celje
Zanj: Maja Voglar
Zloženko uredili: Simona Čater, Maja Ažman
Oblikovanje: Lirion
Lektoriranje: Lingua service d.o.o.
Tisk: Grafex grafično podjetje
Naklada: 500 izvodov
Leto: 2022
Fotografije so iz arhivov posameznih
organizatorjev prireditev.
Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico
do spremembe programa.
Informacije o prodaji vstopnic pri
organizatorju prireditve ali v
TIC Celje, Glavni trg 17, 3000 Celje.

Če želite prejemati Koledar kulturnih
prireditev Mestne občine Celje v elektronski
obliki, ali pridobiti več informacij o
prireditvah, pokličite ali pišite na
TIC – Turistično informacijski center Celje,
Glavni trg 17, 3000 Celje.
Tel.: 00 386 3 42 87 936
e-mail: zavod.celeia@celje.si

Programe kulturnih prireditev za objavo v
Koledarju kulturnih prireditev Mestne občine
Celje vpisujete individualno do vsakega
8. v mesecu za naslednji mesec v aplikacijo
https://www.dogaja.info/
Za več informacij pokličite na
tel. 00 386 3 428 79 36,

00 386 3 428 79 41



september 2022

Četrtek, 01. september

13.15 GCC
MCC NA SEJMU RABLJENIH UČBENIKOV NA GCC 
Celjski mladinski center se bo udeležil sejma rabljenih 
učbenikov na Gimnaziji Celje - Center. Sejem bo potekal 
na rondoju, v primeru slabega vremena pa v stari 
telovadnici, s pričetkom ob 13.15.

Več: 040 756 009, info@mc-celje.si

Petek, 02. september

11.00 Celjski mladinski center
SELOTEJP 
V atriju Celjskega mladinskega centra se bo odvil 
dogodek Selotejp. Za glasbo bodo poskrbeli fantje iz 
založbe Mobo Magnetick. V primeru slabega vremena 
se bo dogodek odvil v dvorani Celjskega mladinskega 
centra.

Več: 040 756 009, info@mc-celje.si 

Prireditve
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MUSIC
CULTURE
CITY

12 HOURS OF HOUSE & TECHNO

CELJSKI
MLADINSKI
CENTER 
2. SEPTEMBER 
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Prireditve september 2022

13.15 GCC
MCC NA SEJMU RABLJENIH UČBENIKOV NA GCC 
Celjski mladinski center se bo udeležil sejma rabljenih 
učbenikov na Gimnaziji Celje - Center. Sejem bo potekal 
na rondoju, v primeru slabega vremena pa v stari 
telovadnici, s pričetkom ob 13.15.

Več: 040 756 009, info@mc-celje.si 

18.00 Ploščad ob Savinjskem nabrežju
POD PARIŠKIM NEBOM - 
GLASBENO POTOVANJE 
V FRANCIJO 
Koncert violinistke Inge 
Ulokine in violončelista 
Aleksandra Kuzmanovskega 
z gosti.

Več: 03 426 17 61, polonca.bajc@knjiznica-celje.si 

20.30 Vodni stolp
KONCERT: ELVIS JACKSON 
Elvis Jackson je slovenska 
glasbena skupina, ki je svoj 
lasten izraz skozi desetletje 
razvijala ob spremljavi ska, 
punk, hard core, reggae in 
metal vplivov. 

Cena: 20.00 EUR 
Več: https://www.facebook.com/spitalcelje, 

040 414 316, spital.celje@gmail.com 
 

Sobota, 03. september

10.00 Stanetova ulica
NAJBOLJ OČARLJIVA ULICA 
Vabljeni na Najbolj 
očarljivo ulico, ki je najbolj 
cart dogodek v Knežjem 
mestu z osrednjo modno 
predstavitvijo najmlajših, 
malo večjih in velikih 
manekenk in manekenov, 
ki se bodo sprehodili po 
modni pisti v kolekcijah 
ponudnikov starega 
mestnega jedra Celja.

Več: www.dobimosevcelju.si, +386 3 428 79 33, 
zavod.celeia@celje.si 

11.00 Muzej novejše zgodovine Celje
OTROKA POZABLJENE DOMOVINE  
Slovesnost ob 80-letnici izgona in ločitve mater in otrok 
v Celju. Gosta prireditve bosta Haymo Henry Heyder 
in Ingrid von Oelhafen, ki sta bila kot petmesečni Vili 
Goručan in devetmesečna Erika Matko ukradena 
avgusta 1942 v Celju in nikoli vrnjena v domovino, oba 
sta ostala na tujih tleh. Dogodek bo povezovala Nataša 
Konc Lorenzutti.

V prostorih I. OŠ v Celju. Vstop prost. 
Več: www.muzej-nz-ce.si, 03  428 64 28, informacijska@mnzc.si
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Prireditve september 2022

17.00 Mestna tržnica Celje
KNEŽJA TRŽNICA GINA 
Knežja tržnica gina v 
knežjem mestu. 
Predstavili se bodo 
proizvajalci gina, 
poskrbljeno bo za hrano 
in pester spremljevalni 
program. Več informacij 
kmalu. 
VABLJENI!

Torek, 06. september

10.00 Celjski mladinski center
KONFERENCA V SKLOPU PROJEKTA SOCIALNA 
AKTIVACIJA ALBANSKO GOVOREČIH ŽENSK 
Ljudska Univerza Celje bo v atriju Celjskega mladinskega 
centra izvedla zaključno konferenco v sklopu projekta 
Socialna aktivacija albansko govorečih žensk.

Več: 040 756 009, info@mc-celje.si 

16.00 Mestno jedro
V CELJE PO VESELJE 
V Celje po Veselje! 
Vsi septembrski torki 
popoldne v znamenju 
zabave v mestu. Animacije, 
zanimivi ulični nastopi, 
ustvarjalnice, sladka 
ponudba in nagradna 
žrebanja.

Več: www.dobimosevcelju.si, +386 3 428 79 33, 
zavod.celeia@celje.si 

18.00 Muzej novejše zgodovine Celje
Odprtje občasne 
gostujoče razstave Živi 
svet Kozjanskega parka    
Gostuje Javni zavod 
Kozjanski park. Razstava na 
ogled v muzejski galeriji do 
16. oktobra 2022. 
Vstop prost. 

Več: www.muzej-nz-ce.si, 03 428 64 28, 
informacijska@mnzc.si

Četrtek, 08. september

10.00 Lapidarij
REPKI S TRKAJEM IN IGORJEM 

REPKI, »predstava, ki srca odpira in usta 
zapira …«, s TRKAJEM in IGORJEM. 
Glasbeno-pesniški dogodek ob zaključku 
poletne nagradne igre MOJA IZBIRA 
JE BRANJE in Mednarodnem dnevu 
pismenosti. 

Več: www.knjiznica-celje.si, 03 426 17 61, 
ida.kreca@knjiznica-celje.si 

8 9

Spominska hiša 
Alme M. Karlin 

Za obiskovalce odprta  do konca septembra, 
vsak petek in soboto med 10. in 17. uro.
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18.00 Galerija sodobne umetnosti
PREDSTAVITEV KATALOGA 5. TRIENALA MLADIH 
UMETNIC IN UMETNIKOV PREMIERA 2022 IN 
POGOVOR Z USTVARJALKAMI 
Prijazno vabljeni na predstavitev kataloga 5. trienala 
mladih umetnic in umetnikov Premiera 2022 in pogovor s 
sodelujočimi avtoricami v četrtek, 8. septembra, ob 18. uri 
v Galerijo sodobnih umetnosti.

Več: www.csu.si, centersodobnihumetnosti@celje.si 

18.00 Celjski dom
UVODNO INFORMATIVNO PREDAVANJE O 
POMOČEH IN OZDRAVITVAH PO DUHOVNI POTI S 
POMOČJO UČENJA BRUNA GROENINGA 
Uvodno informativno 
predavanje o pomočeh 
in ozdravitvah po duhovni 
poti s pomočjo učenja 
Bruna Groeninga. Potrebna 
je predhodna najava po 
telefonu. 

Tel.: 031 612 651, 031 536 211, 040 141 578 
Organizator: Krog za naravno življenjsko pomoč
Več:031 612 651, dragica.pavsek@gmail.com

11

V CELJE PO VESELJE 

DOBIMO SE V CELJU

Pridružite se veselim uricam, ki jih 
v mestnem jedru pripravljamo 
vse torke od 16.00 do 19.00 za 
vso družino. Animacije, zanimivi 
ulični nastopi, sladka ponudba in 
nagradna žrebanja.



Prireditve september 2022

18.00 Lapidarij 
ŠESTI PEČAT 
Šesti pečat je zgodovinski 
roman, ki se subtilno se 
naveže na tematsko nit 
iz Cestnikovega prvega 
romana Sonce Petovione, 
za katerega je avtor prejel 
nominacijo za kresnika. 

Z avtorjem se bo pogovarjal Kristian Koželj. 
V sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo.

Več: www.knjiznica-celje.si/dogodki, 03 426 17 04, 
kristian.kozelj@knjiznica-celje.si 

 

Sobota, 10. september

10.00 Galerija sodobne umetnosti
ZADNJE VODSTVO PO RAZSTAVI TRIENALA 
PREMIERA 2022 
Lepo vabljeni na zadnji vodeni ogled po razstavi. 

Z razstavo Premiera 2022 predstavljamo mlade umetnice 
in umetnike iz slovenskega prostora, ki s svojo vizualno 
in pomensko govorico premišljujejo sodobni čas ter 
začenjajo vstopati v naš umetnostni prostor. 

Več: www.csu.si, centersodobnihumetnosti@celje.si 
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15. Mednarodni folklorni festival  
“OD CELJA DO ŽALCA” Slovenija
15th International folklore festival  
“FROM CELJE TO ŽALEC”  Slovenia

9. - 12. September 2022

www.mff-ceza.si
mff.ceza@gmail.com

včlanjen v CIOFF
CIOFF member

OD CELJA DO ŽALCA

Gala koncert: 
Celje, v petek, 9. 9. 2022, 

Celjski dom ob 19. uri 
(Alžirija, Mehika, Grčija, Črna Gora in 

FS KUD Grifon Šempeter) 

ASSOCIATION 
CULTURELLE 

“ FEN BLADI “, 
ALGERIA

KUD
“CRVENA STIJENA“, 

MONTENEGRO

TE AMO MEXICO, 
MEXICO

CULTURAL CLUB 
OF LEFKADIA TA 

ANTHEMIA,
GREECE

FS KUD Grifon 
Šempeter, 
SLOVENIA

Cena vstopnic po predhodni rezervaciji (za Celje) je 8 evrov, na dan 
koncerta pa 10 evrov. Rezervacije za koncert v Celju : tel.: 051 380 170. 

Prodaja vstopnic tudi uro pred koncertom v avli dvorane.
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10.00 Osrednja knjižnica Celje, Knjižnica pri Mišku Knjižku
V SOBOTO BEREMO SKUPAJ! V KNJIŽNICI! DOMA PA 
VSAK DAN! 
Dogodek ob Nacionalnem 
mesecu skupnega branja. 
V sodelovanju z mladimi iz 
Evropskega projekta Polet 
s knjigo. 
Primerno za otroke od 4. 
do 8. leta starosti in njihove 
starše.

Več: www.knjiznica-celje.si/dogodki, 03 426 17 66, 
ida.kreca@knjiznica-celje.si  

14.00 Gostinski vrtovi v starem mestnem jedru
PROMENADA OKUSOV CELJE 
Prisrčno vabljeni v eno najbolj slikovitih mestnih jeder v 
Sloveniji. Vrhunska kulinarika celjskih gastronomskih hiš, 
druženje in raziskovanje slikovitega mestnega jedra z 
vinskim kozarcem v roki in glasbeno presenečenje.

Cena: 18.00 EUR 
Več:www.dobimosevcelju.si, +386 3 428 79 33, 

zavod.celeia@celje.si 
 

Torek, 13. september
16.00 Mestno jedro

V CELJE PO VESELJE 
V Celje po Veselje! Vsi septembrski torki popoldne v 
znamenju zabave v mestu. Animacije, zanimivi ulični 
nastopi, ustvarjalnice, sladka ponudba in nagradna 
žrebanja.

Več: www.dobimosevcelju.si, 
+386 3 428 79 33, 
zavod.celeia@celje.si 

Sreda, 14. september

11.00 Celjski dom
PREDAVANJE: SUPERŽIVILA ZA BOLJŠI IMUNSKI 
SISTEM 

Več: www.LekarnaNaklik.si, 03 42 50 200, 
info@lekarnaNaklik.si 

Četrtek, 15. september

17.30 Osrednja knjižnica Celje
BRALNO-POGOVORNA URICA 
Bralno-pogovorna urica s Silvom Purom.

Več:www.knjiznica-celje.si/dogodki, 03 426 17 06, 
silvo.pur@knjiznica-celje.si 

14 15
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20.00 Branibor club
MALI OTROCI, VELIKI PROBLEMI 
Je uvertura v starševstvo res preprosta in težavnost tega 
poklica zraste šele z leti? S temi in podobnimi vprašanji 
se bosta v stand up predstavi ukvarjala mlada očka Uroš 
Kuzman in Aleš Novak.

Več: www.branibor.com, dogodki@branibor.com 

Petek, 16. september

19.30 Gledališče Zarja Celje
GLEDALIŠKA PREDSTAVA POD SVOBODNIM 
SONCEM 
Pod svobodnim soncem 
je gledališki spektakel 
z 20 nastopajočimi, 
bogato scenografijo, 
kostumografijo, lučno 
in glasbeno tehniko. 
Predstava se je uvrstila na 
državno gledališko 
srečanje 2022, kjer poteka izbor najboljših predstav v 
Sloveniji. Vabljeni k ogledu.

Več: https://www.zkd-celje.si, 031 755 175, 
zkd.celje@gmail.com 

Sobota, 17. september

08.30 Celjski mladinski center
S KOLESCEM NA POT 
V sklopu Evropskega 
tedna mobilnosti, ki 
traja od 16. 8. 2022 do 
22. 8. 2022, se bomo 
17. 9. 2022 v 
dopoldanskih urah 
odpravili s kolesCEm 
na pot.

Več: 040 756 009, 
info@mc-celje.si 

09.30 Mestno središče »na Zvezdi« z delavnicami na 
Krekovem trgu, Trgu Celjskih Knezov, Glavnem trgu, 
trgu pri Metropolu, nabrežju Savinje …
POZDRAV PTIC MIRU 
NAMEN projekta je ozaveščanje mladih in vseh odraslih 
ljudi v okolju o pomenu miru in vzdrževanju dobrih 
medsebojnih odnosov doma in po svetu. Vrednoti, ki sta v 
zadnjem času na veliki preizkušnji. OSREDNJA TEMA: SKRB 
ZA MIR IN SVOBODO – TEMELJ SOŽITJA VSEH GENERACIJ

Več: https://www.oslava.si/, 03/425 09 00, 
tajnistvo@oslava.si 
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20.00 Kapela sv. Elizabete (Špitalska kapela)
PASCAL NIGGENKEMPER (FR) - LA VALLÉE DE 
L’ÉTRANGE / DOLINA NENAVADNEGA 
Performans za dva kontrabasa in osem zvočnikov. 
Akustično spreminjanje zvoka z uporabo preparatov 
in motorjev, raziskovanje interakcije med človekom in 
strojem. 
Produkcija: Združenje ON Rizom. 
Koprodukcija: KUD Mreža in Društvo za skupnostno 
umetnost in prostor Krog.

Več: 040 642 098, drustvo.krog@gmail.com 

Sreda, 21. september

17.00 Osrednja knjižnica Celje, Knjižnica pri Mišku Knjižku
PRAVLJIČNE 
DOGODIVŠČINE S SANJO 
Pravljične dogodivščine s Sanjo. 
Primerno za otroke od 4. do 7. 
leta starosti. 

Več: www.knjiznica-celje.si/dogodki, 03 426 17 66, 
ida.kreca@knjiznica-celje.si 

10.00 Osrednja knjižnica Celje, Knjižnica pri Mišku Knjižku
V SOBOTO BEREMO SKUPAJ! V KNJIŽNICI! DOMA PA 
VSAK DAN! 
Dogodek ob Nacionalnem 
mesecu skupnega branja. 
V sodelovanju z mladimi iz 
Evropskega projekta Polet 
s knjigo. 
Primerno za otroke od 4. 
do 8. leta starosti in njihove 
starše.

Več: www.knjiznica-celje.si/dogodki, 
03 426 17 66, ida.kreca@knjiznica-celje.si 

10.00 Lilekova in Gubčeva ulica
FESTIVAL ROL.CE & VIN.CE 

Vabljeni na 2. kulinarični festival ROL.CE 
& VIN.CE v mestno jedro na Gubčevo in 
Lilekovo ulico. Poskusite znamenito celjsko 
slaščico čokoladno rolco, ki jo vsak na svoj 
način pripravljajo celjski ponudniki rolce, ter 
različna vina lokalnih (in) slovenskih vinarjev.

Več: www.dobimosevcelju.si, 
+386 3 428 79 33, 
zavod.celeia@celje.si 

Torek, 20. september

16.00 Mestno jedro
V CELJE PO VESELJE 

V Celje po Veselje! 
Vsi septembrski torki popoldne v znamenju 
zabave v mestu. Animacije, zanimivi ulični 
nastopi, ustvarjalnice, sladka ponudba in 
nagradna žrebanja.

Več: www.dobimosevcelju.si, +386 3 428 79 33,
zavod.celeia@celje.si 
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18.00 Muzej novejše zgodovine Celje
PREDAVANJE »TU SE JE SMRT UTRUDILA DO SMRTI …«: 
Slovenske žrtve Auschwitza 

Največji transport Slovencev v Auschwitz 
je prispel 10. avgusta 1942 iz Celja. Na 
njem je bilo 451 Slovencev, 333 žensk in 
118 moških, ali šestina vseh slovenskih 
taboriščnikov Auschwitza. 
Vsebino razstave, s posebnim poudarkom 
na žrtvah Auschwitza z območja Celja, 
nam bo predstavil avtor razstave Boris 
Hajdinjak.  Vstop prost. 

Več:  www.muzej-nz-ce.si, 03 428 64 28, informacijska@mnzc.si

18.00 Celjska kulturnica, Gledališki trg 4
ODSEV ČASA 
Leta 2001 je izdala prvo pesniško zbirko Klovnom življenja. 

Tri leta za tem je izdala drugo pesniško 
zbirko z naslovom Slike v mislih. Potem ji 
je steklo ... Zdaj bo predstavljala osmo 
pesniško zbirko. Predstavitev bo vodil 
uveljavljen literat in glasbenik Matej Krajnc.

Več: http://cld.si, 040 642 356, 
celjsko.literarno@outlook.com 

Četrtek, 22. september

17.00 Oddelek Glasba film
KAKO S HVALEŽNOSTJO IZBOLJŠAMO SVOJE 
FIZIČNO IN PSIHIČNO ZDRAVJE? 

Na predavanju farmacevtke Doris Kuder 
boste prejeli odgovore na vsaj 2 vprašanji, 
in sicer kakšna je preprosta  5 minutna 
rešitev za bolj pozitivno življenje ter kaj 
naredimo s hvaležnostjo takrat, ko se svet 
okoli nas zdi črn ali zbolimo.

Več: www.knjiznica-celje.si, 03 426 17 61, 
polonca.bajc@knjiznica-celje.si

20.00 Vodni stolp
ADDER KLANK – gathering of spontaneous sound 
collisions/zborovanje spontanih zvočnih trkov 
(koncert improvizirane glasbe)
Gašper Piano, pretežno mednarodno delujoči glasbenik/
sladatelj za predstave sodobnega plesa in gledališča, je 
Maja 2021 na rezidenci v Belgiji (Zsenne Art Lab-Bruselj) 
organiziral svoj prvi festival improvizirane glasbe.  

Inspiracija spontane glasbene 
interaktivnosti je okrepila njegova 
prizadevanja, da bi ADDER KLANK postal 
medarodno prepoznavna platforma 
“nepredvidljivih zvočnih stikov” katero bi 
bogatili različni glasbeniki in, ki bi se lahko 
predstavila v sodelovanju z rznovrstnimi 
kulturnimi institucijami. Tokrat, pod 
okriljem Špitala za prjatle, je k sodelovanju 
povabil slovenska glasbenika/skladatelja/
improvizatorja Matjaža Drevenška 
(saksofon) in Bojana Krhlanka (bobni), s 
katerima bodo premierno nastopili. 

Več: https://www.facebook.com/spitalcelje, 
040 414 316, spital.celje@gmail.com

19.30 Narodni dom Celje
TARTINI, MAESTRO NARODOV 
Premiera glasbeno-gledališke predstave o piranskem 
violinistu, skladatelju, matematiku in svetovljanu 
Giuseppeju Tartiniju. V glavni vlogi Živa Selan.

Cena: 12.00 EUR 
Več: www.hisakulture.si, 041 294 922, miha.first@hisakulture.si 

20 21
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Petek, 23. september

10.00 CVD Golovec
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA: KOŠARKA 
V sklopu Evropskega tedna športa Celjski mladinski 
center v dopoldanskih urah organizira igranje košarke v 
CVD Golovec.

Več: 040 756 009, info@mc-celje.si

19.00 Galerija sodobne umetnosti
Odprtje samostojne razstave Ize Pavlina
Prijazno vabljeni na odprtje razstave celjske umetnice 
Ize Pavlina v petek, 23. septembra, ob 19. uri v Galerijo 
sodobne umetnosti.
Z večmedijsko razstavo, ki jo v veliki meri sestavljajo nova 
dela, Iza Pavlina vabi k premisleku sodobnega časa 
nenehnih tveganj in prestopanja meja (od uničevanje 
okolja, jedrskih in digitalnih groženj do razvrednotenja 
dela) ter družbe, ki je s proizvajanjem izrednih razmer 
ustvarila svet, ki ga zaznamujejo strah, zaskrbljenost in 
negotova prihodnost.

Več: www.csu.si, centersodobnihumetnosti@celje.si 
 

Sobota, 24. september

09.00 Mestno središče: Zvezda in Prešernova ulica
ZDRUŽENA DOBRODELNA TRŽNICA 
Vsi humanitarni klubi združimo moči in zbiramo 
dobrodelna sredstva za skupno izbran projekt. Vsa 
zbrana sredstva takoj predamo svojemu namenu. V 
preteklih letih smo na ta način pomagali Varni hiši, 
Mali hiši na Pilštanju, brezdomcem, otrokom v Kriznem 
centru ...

Več: marijana.kolenko@oslava.si 

10.00 Osrednja knjižnica Celje, Knjižnica pri Mišku Knjižku
V SOBOTO BEREMO SKUPAJ! V KNJIŽNICI! DOMA PA 
VSAK DAN! 
Dogodek ob Nacionalnem 
mesecu skupnega branja. 
V sodelovanju z mladimi iz 
Evropskega projekta Polet 
s knjigo. 
Primerno za otroke od 4. 
do 8. leta starosti in njihove 
starše.

Več: www.knjiznica-celje.si/dogodki, 03 426 17 66, 
ida.kreca@knjiznica-celje.si
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09.00 Celjska kulturnica, Knjigarna Antika, Pokrajinski 
muzej celje
FANFEST 6, SLOVENSKI FESTIVAL FANTAZIJSKE 
KNJIŽEVNOSTI 
Festival fantazijske književnosti letos praznuje 5 let 
obstoja in bo v svoji izvedbi prinesel predstavitve 
regionalnih festivalov, slovenskih fantazijskih knjig in revij. 
Glavni gost prof. dr. Zoran Živković bo tudi letos predstavil 
nekaj posebnega.

Več: http://fanfest.si, 040 642 652, 
bojan.ekselenski@gmail.com 

Torek, 27. september

09.00 Glazija
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA: ŠPORTNI DAN 
V sklopu Evropskega tedna športa Celjski mladinski 
center v dopoldanskih urah organizira športni dan na 
Glaziji.

Več: 040 756 009, info@mc-celje.si

16.00 Mestno jedro
V CELJE PO VESELJE 

V Celje po Veselje! Vsi septembrski 
torki popoldne v znamenju zabave v 
mestu. Animacije, zanimivi ulični nastopi, 
ustvarjalnice, sladka ponudba in nagradna 
žrebanja.

Več: www.dobimosevcelju.si, +386 3 428 79 33, 
zavod.celeia@celje.si 

17.00 Mestno središče
PEŠ PO MESTU – MED ZGODOVINO IN 
UMETNOSTJO. 
Brezplačno vodenje ob dnevu turizma 
Veliko umetnikov je svoj 
pečat pustilo v Celju. Po 
enournem sprehodu skozi 
bogato celjsko zgodovino 
bomo druženje končali v 
CSU, kjer si bomo ogledali 
razstavo umetnice Ize 
Pavline. 
Vodenje je brezplačno.
Prijave na tic.celje@celje.si do 26.9. 
Zbirno mesto: TIC Celje na Glavnem trgu 17.

Več: www.celje.si, 03 428 79 36, zavod.celeia@celje.si 

Sreda, 28. september

09.00 EVROPSKI TEDEN ŠPORTA: POHOD NA CELJSKO 
KOČO 
V sklopu Evropskega tedna športa Celjski mladinski 
center v dopoldanskih urah organizira pohod na Celjsko 
kočo.

Več: 040 756 009, info@mc-celje.si 

17.00 Osrednja knjižnica Celje, Knjižnica pri Mišku Knjižku
PRAVLJIČNE 
DOGODIVŠČINE Z 
MOJCO 
Pravljične dogodivščine z 
Mojco. 
Primerno za otroke od 4. 
do 7. leta starosti.

Več: www.knjiznica-celje.si/dogodki, 03 426 17 66, 
ida.kreca@knjiznica-celje.si 
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17.00 Muzej novejše zgodovine Celje
KULINARIČNO JABOLČNO RAZVAJANJE 
Predstavitev Praznika Kozjanskega jabolka z degustacijo 
in ogledom gostujoče razstave Živi svet Kozjanskega 
parka.  Dnevi Evropske kulturne dediščine.  
Vstop prost. 

Več: www.muzej-nz-ce.si, 03 428 64 28, 
informacijska@mnzc.si

Petek, 30. september

15.00 Celjski mladinski center
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA: PINGPONG 
V sklopu Evropskega tedna športa Celjski mladinski 
center v dopoldanskih urah vabi v atrij Celjskega 
mladinskega centra na igranje namiznega tenisa - 
pingponga.

Več: 040 756 009, info@mc-celje.si 

Foto: Dušan Klenovšek

Prireditve

www.visitcelje.eu
www.ce-sejem.si 
E: tic.grad@celje.si 

PRIDI NA MOS, 
DA BOŠ SAMOOSKRBI KOS

Skupna vstopnica: 
MOS 2022 – Stari grad Celje: samo 11 EUR

Skupna vstopnica za upokojence: 
MOS 2022 – Stari grad Celje: 7 EUR

Od 14. – 18. 9. 2022
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Razstave

Četrtek, 01. september

11.00 Galerija sodobne umetnosti
PREMIERA 2022 – 5. TRIENALE MLADIH UMETNIC IN 
UMETNIKOV 
V Centru sodobnih umetnosti s 5. trienalno razstavo 
Premiera predstavljamo mlade umetnice in umetnike 
iz slovenskega prostora, ki s svojo vizualno in pomensko 
govorico premišljujejo sodobni čas ter začenjajo vstopati 
v naš umetnostni prostor. Na ogled do 11. 9. 2022. 

Več: www.csu.si, centersodobnihumetnosti@celje.si 

11.00 Likovni salon
MIGUEL GONZÁLEZ CABEZAS: ZOMBI, KI HODI 
NAOKROG. ŽIVLJENJE IN KAPITAL 
Miguel González Cabezas v svojem delu raziskuje 
procese družbene preobrazbe, migracije in strukture 
moči ter politiko reprezentacije. Skozi umetniško prakso 
problematizira globalne pojave in krize, povezane s 
sistemom finančnega kapitalizma. 

Več: www.csu.si, +386 51 681 995, 
centersodobnihumetnosti@celje.si 
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VSAKO SOBOTO IN NEDELJO VSAKO SOBOTO IN NEDELJO 

V Viteškem taboru se lahko pomerite z V Viteškem taboru se lahko pomerite z 
vitezom v lokostrelstvu ali mečevanju, vitezom v lokostrelstvu ali mečevanju, 
klepetate z grajsko damo in prisluhnete klepetate z grajsko damo in prisluhnete 
šalam grajskih glumačev!šalam grajskih glumačev!

V primeru slabega vremena prireditev odpade.V primeru slabega vremena prireditev odpade.

VSAKO SOBOTO IN NEDELJO 

V Viteškem taboru se lahko pomerite z 
vitezom v lokostrelstvu ali mečevanju, 
klepetate z grajsko damo in prisluhnete 
šalam grajskih glumačev!

V primeru slabega vremena prireditev odpade.
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18.00 Celjska kulturnica, Gledališki trg 4
LIKOVNI SVET MILENE ŠIMUNIČ 
Pisateljice, pesnice in slikarke Milene Šimunič ni treba 
posebej predstavljati. Aktivna je na vseh področjih 
ustvarjanja. Vabljeni na prireditev, saj slike, ki jih ustvarja, 
povedo več od množice besed.

Več: http://cld.si, 040 642 356, 
celjsko.literarno@outlook.com 

Nedelja, 04. september

11.00 Pokrajinski muzej Celje, Stara grofija
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI ALMA M. KARLIN 
POTI 
Vabljeni na vodeni ogled 
razstave o Celjanki Almi M. 
Karlin (1889–1950), svetovni 
popotnici, pisateljici, 
ljubiteljski raziskovalki, 
poliglotki in teozofinji, ki je v 
letih 1919–1927 prepotovala 
svet. Razstava osvetljuje 
njeno življenje in delo. 

Cena: 4.00 EUR 
Več: https://www.pokmuz-ce.si/sl/aktualno/, 

03 428 09 62, muzej@pokmuz-ce.si 

Torek, 06. september

17.00 Muzej novejše zgodovine Celje 
K HERMANU LISJAKU PO 
KOZJANSKO JABOLKO 
Maskota Herman Lisjak bo 
pod muzejskim balkonom 
ob stojnici delil kozjanska 
jabolka in hkrati povabil na 
občasno razstavo Živi svet 
Kozjanskega parka, katere 
otvoritev bo isti dan ob 
18. uri.

Več:www.muzej-nz-ce.si, 
03 428 64 28, 
informacijska@mnzc.si 

Petek, 09. september

10.00 - 
22.00

Celjski mladinski center
RAZSTAVA 
Društvo oseb z okvaro sluha celjske regije vas vabi na 
ogled razstave z naslovom “Celje skozi oči Alme M. Karlin”, 
ki bo v Mladinskem centru Celje od 9. 9. 2022 do 24. 9. 
2022. Avtorji likovnih del so osebe z okvaro sluha: gluhi, 
naglušni in osebe s polževim vsadkom.

Več: www.dgn-celje.si, 031 567 241, 
dgn.celje@guest.arnes.si 
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Nedelja, 11. september

11.00 Pokrajinski muzej Celje, Knežji dvor
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI GROFJE CELJSKI 
Razstava Grofje Celjski 
v Knežjem dvoru je 
zgodba o najslavnejši in 
najpomembnejši plemiški 
rodbini s sedežem na 
območju današnje 
Slovenije. Vabljeni na 
voden ogled!

Cena: 4.00 EUR 
Več: https://www.pokmuz-ce.si/sl/aktualno/, 

03 428 09 62, muzej@pokmuz-ce.si 

Torek, 13. september

17.00 Muzej novejše zgodovine Celje 
K HERMANU LISJAKU 
PO BONTON 
Maskota Herman Lisjak bo 
pod muzejskim balkonom 
pričakal otroke (možnost 
fotografiranja) in jih 
pospremil v Otroški muzej 
Hermanov brlog. Tam 
se bo poslovil, muzejska 
animatorka pa bo otroke 
popeljala po interaktivni 
razstavi Hermanov bonton. 

Več: www.muzej-nz-ce.si, 
03 428 64 28, 
informacijska@mnzc.si 

Četrtek, 15. september

19.00 Galerija AQ GCC, umetniška četrt Celje
DAŠA VINŠEK IN KARIN VRBEK V AQ GCC 
Novo šolsko leto v Galeriji 
AQ GCC bo uvedla razstava 
dveh mladih umetnic: Daše 
Vinšek, nekdanje dijakinje 
umetniške gimnazije na 
GCC, in Karin Vrbek. 

Več: https://www.gcc.si/, 
03 428 57 00, info@gcc.si 

Petek, 16. september

17.00 Muzej novejše zgodovine Celje
POZDRAV ŠOLARJEM 
Voden ogled po razstavi Hermanov 
bonton in interaktivno raziskovanje. 
Vabljeni otroci 1. triletja osnovne šole 
in njihovi starši. Vstop prost.

Več: www.muzej-nz-ce.si, 
03 428 64 28, 
informacijska@mnzc.si 
 

Nedelja, 18. september

11.00 Pokrajinski muzej Celje, Knežji dvor
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI CELEIA – MESTO 
POD MESTOM 

Razstavišče Celeia – mesto pod mestom 
je doslej največja predstavitev ostankov 
rimske Celeie »in situ«. Sprehodite se 
z nami med starodavnimi zidovi in po 
tlakovani rimski cesti ter občudujte 
ohranjene rimske freske in marmorne kipe, 
ki pričajo o bogati zgodovini mesta.

Cena: 4.00 EUR 
Več: www.pokmuz-ce.si/sl/aktualno/, 

03 428 09 62, muzej@pokmuz-ce.si 
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Petek, 23. september

19.00 Galerija sodobne umetnosti
IZA PAVLINA, SAMOSTOJNA RAZSTAVA
Z večmedijsko razstavo, ki 
jo v veliki meri sestavljajo 
nova dela, umetnica Iza 
Pavlina vabi k premisleku 
sodobnega časa nenehnih 
tveganj in prestopanja 
meja (od uničevanje okolja, 
jedrskih in digitalnih groženj 
do razvrednotenja dela) ter 
družbe, ki je s proizvajanjem 
izrednih razmer ustvarila svet, ki ga zaznamujejo strah, 
zaskrbljenost in negotova prihodnost.

Več: www.csu.si, centersodobnihumetnosti@celje.si

Nedelja, 25. september

11.00 Pokrajinski muzej Celje, Stara grofija
JAVNO VODSTVO PO KULTURNOZGODOVINSKI 
RAZSTAVI S CELJSKIM STROPOM 
Znameniti Celjski strop, 
ki krasi dvorano Stare 
grofije, dopolnjuje bogata 
ambientalno opremljena 
umetnostnozgodovinska 
razstava, ki v intimnem 
vzdušju prikazuje urejeno 
zbirko pohištva, slik, grafik, 
kipov, posodja, orožja ter 
drugih “mičnih drobnarij”. 
Vabljeni! 

 Cena: 4.00 EUR 
Več: https://www.pokmuz-ce.si/sl/aktualno/, 

03 428 09 62, muzej@pokmuz-ce.si 
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mal
Informacije o programu sproti 
osvežujemo na spletni strani 

www.kinometropol.org.

Hvala za razumevanje 
in vabljeni v 

Mali Union (Celjski dom).
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17.septembra 2022, ob 18.00 napovedujemo premiero

ROBIN HOOD 

Slobodan Obradović

predstava za otroke, krstna uprizoritev

Srbskega dramaturga Sloboda na 
Obradovića je v otroštvu očaral film 
Dogodivščine Robina Hooda z Errolom 
Flynnom v naslovni vlogi,

v katerem je Robin Hood upodobljen kot dobrodušen, vesel in pravičen 
odpadnik iz Sherwoodskega gozda, spreten lokostrelec in šarmer,
ki se upira zlobnemu vladarju Johnu, se bori za pravice in boljše 
življenje revežev in omreži srce prelepe lady Marian. Njegova 
dramatizacija je zabavna zgodba o Robinovih junaštvih iz časov, ko 
so ljudje še slavili čast in pogum. Dobri kralj Rihard Levjesrčni s svojo 
vojsko odide na križarsko vojno. Oblast prevzame njegov častihlepni 
in okrutni brat princ John. Ta za potrebe novoustanovljene vojske 
poviša davke in pleni po kraljestvu. Požiga domove, krade in pobija. 
Robin Hood in njegov oče se ne pridružita njegovi vojski, temveč 
se s somišljeniki zatečeta v Sherwoodski gozd, kjer napovejo vojno 
pogoltnim nasilnežem in obljubijo, da bodo pomagali vsem pomoči 
potrebnim in v kraljestvo vrnili red, mir in blaginjo. To je romantična in 
nevarna zgodba o pravilih in kršenju pravil, o pravici do državljanske 
nepokorščine.
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Vabljeni k vpisu abonmajev 
v sezoni 2022/23
Jeseni bo potekal vpis abonmajev za stare abonente od 1. do 
vključno 6. septembra 2022, za nove abonente pa od 7. do vključno 
10. septembra. V tem času bo gledališka blagajna odprta od 9.00 do 
12.00 in od 15.00 do 18.00, v soboto pa od 9.00 do 12.00.

 Abonma vključuje pet premiernih uprizoritev, tri na Velikem in dve 
na Malem odru ter gostujočo predstavo po izbiri. Izbirate lahko med 
šestimi različnimi abonmaji in unovčite številne ugodnosti. Ker v 
gledališče ne zahajamo sami, temveč v družbi svojih najdražjih,
nudimo novim abonentom 20 % popusta ob nakupu drugega 
abonmaja.

Cena abonmaja znaša 80 evrov, plačate pa ga lahko na tri obroke.

Ves svet je oder, doživite ga!

23.septembra 2022, ob 19.30 napovedujemo premiero

ŽALOSTINKE IZ SRCA EVROPE 

Kristian Smeds

monodrama, prva slovenska uprizoritev
v koprodukciji s I sadsongskomplex:fi I  

Smeds je za izhodišče poetične dramske 
predloge Žalostinke iz srca Evrope (2007) 
vzel roman F. M. Dostojevskega Zločin in 
kazen (1866). Vendar pa Smedsa bolj kot
filozofska in moralna dimenzija upravičenosti zločina, občutek krivde, 
priznanja zločina ter sprava zanima vprašanje obstrancev v sodobni 
Evropi. Prostitutke, pijanci, morilci, ljudje z družbenega dna - to je svet, 
pred katerim si tudi današnja bogata in bleščeča Evropa zatiska oči 
in ki zaradi rastoče revščine vse glasneje opozarja nase. Žalostinke so 
poetična igra o lepoti, ljubezni in upanju.
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Gledališki trg 5, 3000 Celje
blagajna@slg-ce.si 
+386 (0)3 42 64 208

Gledališče
Celje

september 2022





Pridržujemo si pravico do 
spremembe programa.
Več o programu na 
www.tehnopark.si

Tehnopark Celje
Gubčeva ulica 1 • 3000 Celje

03 828 20 93
infotehnopark@celje.si

Tehnopark
Celje
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Delavnice

LEGOROBOTIKA
Iz Lego kock bomo sestavljali robotke, se jih naučili programirati in jim 
dajati posebne naloge. Med igro se bodo prepletale
znanosti, tehnike, inženirstva, umetnosti in matematike.

Termini:

vsak četrtek: 
1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9. in 29. 9. (15.15 –16.45)
in vsako soboto: 
3. 9., 10. 9., 17. 9. in 24. 9. (10.30 –12.00)

Cena: 13 € / 1 obisk
             48 € / 4 obiski
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PROGRAMIRANJE ROBOTA PHOTON
Robotu Photon določimo različne naloge, ki jih mora izvesti na talnem 
poligonu. V aplikaciji Photon EDU izberemo starosti primeren programski 
vmesnik (Photon Draw, Photon Badge, Photon Blocks, Photon Code ali 
Scratch).

Termini:

vsako soboto: 
3. 9., 10. 9., 17. 9. in 24. 9. (ob 11.00 in 15.00) 
vsako nedeljo: 
3. 9., 10. 9., 17. 9. in 24. 9. (10.30 –12.00)

Cena: v sklopu ogleda Tehnoparka Celje.
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ZNANSTVENI ŠOV – TA NORA ZNANOST
Zanimivi znanstveni poskusi 
za vse starosti.

Termini:

vsako soboto: 
3. 9., 10. 9., 17. 9. in 
24. 9. (ob 12.15)
vsako nedeljo: 
4. 9., 11. 9., 18. 9. in 
25. 9.  (ob 12.15)

Cena: v sklopu ogleda 
 Tehnoparka Celje.

september 2022

Prijave zbiramo en dan pred izvedbo, do 16. ure
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neZMOŽNOST POBEGA (soba pobega)
Z Almo Karlin, pomembno ustvarjalko, 
pisateljico, poliglotko in svetovno 
popotnico se odpravite na pot »okrog 
sveta«, rešite uganke in s skupnimi močmi 
pobegnite iz Tehnoparka. Razbite tabuje 
čudakinje, nemškutarke, lezbijke in 
pohabljenke ter Almi končno povrnite 
notranji mir in poskrbite, da ne bo nikdar 
več pahnjena v pozabo.

Termini:
vsako nedeljo: 
4. 9., 11. 9., 18. 9. in 
25. 9.  ob 11.00

Cena: v sklopu ogleda Tehnoparka Celje
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CELE KUHA
Skrivnostna večerja: MURDER MYSTERY

Interaktivna delavnica, kjer vsak posameznik igra svoj lik, katerega 
ozadje in podatki so strogo tajni. Udeleženci se zberejo na večerji, kjer s 
spoznavanjem drugih likov, zasliševanjem in sklepanjem, skušajo razrešiti 
primer umora. Nadenite detektivski klobuk in najdite »morilca«!

Termini: četrtek, 8. 9. ob 17.30 
četrtek, 15. 9. ob 17.30 

Cena: 67 € / osebo 

(min. št. prijavljenih: 10, 
max. št. prijavljenih: 16). 

Možna je tudi prijava za skupine 
(min. št. prijavljenih 8 oseb).

Prijave zbiramo najmanj 
en teden pred dogodkom.

Kam v torek na poletni večer?
Pridruži se nam in se prepusti nevsakdanji 
izkušnji v virtualni resničnosti, tekmuj v 
hitrostnem poligonu z robotom Photonom, 
vstopi v orjaški milni mehurček, izdelaj 
svoj slime in sodeluj pri različnih STEAM 
ustvarjalnih delavnicah.

Termini:

vsak torek: 
6. 9., 13. 9., 20. 9. in 27. 9. 
(16.00–19.00) 
na ploščadi pred 
Tehnoparkom Celje

Cena: brezplačno

AKVAPONIKA-  predavanje
Predstavitev koncepta delovanja akvaponičnega rastlinjaka kot 
dobre prakse trajnostne pridelave hrane prihodnosti, primerne za 
gospodinjstva, velike sisteme, kmetije, organizacije. 

Predavanje bo izvedel Tim Laznik, ki se ukvarja z akvaponiko 
profesionalno. Študij je zaključil z magistrskim delom z naslovom Ocena 
podjetniške priložnosti akvaponike 
in nato v ribogojnici na 
Stranicah pri Vojniku vzpostavil 
akvaponični sistem.

Termin: 21. 9. ob 10.00

Cena: brezplačno
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OSKRBNIK HIŠNIH ŽIVALI - predstavitev poklica
Hišni ljubljenčki (hišne živali) potrebujejo za dobro počutje bližino 
človeka, veliko gibanja, igre in ustrezno nego, česar jim njihovi lastniki v 
današnjem hitrem tempu vsak dan težko zagotovimo. Zato je oskrba 
hišnih živali perspektiven poklic in sanjska služba za vse, ki imate radi 
živali in ste usposobljeni za to.

Delavnico bo izvedla Simona Šalej, 
univ. dipl. biologinja, predavateljica v 
programih Usposabljanj za oskrbnike 
hišnih živali.

Termin: 21. 9. ob 15.00

Cena: brezplačno
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KRONOTERM – predstavitev podjetja
Kronoterm d.o.o. iz Gomilskega je visoko razvito inovativno tehnološko 
podjetje na področju zelene energije pri proizvodnji toplotnih črpalk. 

Na predstavitvi aktualnih znanstvenih dosežkov nam bodo predstavniki 
podjetja Kronoterm d.o.o. praktično predstavili:
• princip, delovanje in razvoj inovativnih izvedb toplotnih črpalk, 

glavne elemente toplotne črpalke, izvedbe toplotnih črpalk (zrak/
voda, voda/voda, zemlja/voda, hibridne toplotne črpalke, hlajenje s 
pomočjo toplotne črpalke),

• prednosti ogrevanja z geotermalno toplotno črpalko.

Udeleženci bodo imeli tudi možnost 
iz prve roke pridobiti informacije o 
možnostih zaposlitve in štipendiranja 
in priložnosti razvoja poklicne kariere v 
podjetju Kronoterm d.o.o..

Termin: 22. 9. ob 13.00

Cena: brezplačno

KDO JE NAJBOLJŠI V LOČEVANJU ODPADKOV?
Zabavno, vodeno tekmovanje v ločevanju odpadkov z interaktivno 
razlago in s smešnimi prikazi primerov nepravilnega ločevanja 
odpadkov. Zmagovalec prejme simbolično nagrado.

Tekmovanje bo vodila predstavnica podjetja Simbio d.o.o., družba za 
ravnanje z odpadki Celje.

Termin: 22. 9. ob 11.00

Cena: v sklopu ogleda Tehnoparka Celje

KAKO PRAVILNO PRIPRAVITI ČAJ?
Na delavnici nam bo Jasna Kalan, iz zeliščarske kmetije Kalan, praktično, 
v profesionalni kuhinji Tehno parka Celje, predstavila številne koristne 
napotke, nepravilnosti in mite pri pripravi zeliščnih čajev.

Ali ste vedeli, da lahko z različno pripravo zelišč izvlečete iz suhe droge 
povsem druge učinkovine?

Termin: 23. 9. ob 9.00

EVROPSKI TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
(21. 9. – 26. 9. 2022)

Cena: brezplačno
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MODNA REVIJA »DRUGA MODNA MUHA« - 
vintage in second hand oblačila

Modna revija vintage mode in oblek iz druge roke 
(second hand) trgovinice Druga modna muha iz Celja.

Termin: 23. 9. ob 11.00

Cena: v sklopu ogleda parka

REvital KREATIVNA TRAJNOSTNA USTVARJALNICA
Kreativna trajnostna delavnica REvital ustvarjalnica otrokom spodbuja 
domišljijo, prinaša nova znanja, hkrati pa omogoča ustvarjal-no 
druženje in okoljsko ozaveščanje. Otroka vzpodbudi, da krepi svoje 
notranje potenciale in s tem osebnostno raste in se zabava. Na delavnici 
bodo otroci pod vodstvom vodnikov spoznavali različne tehnološke 
postopke ponovne uporabe stvari, vključno s šiva-njem na šivalni stroj.
Ker želimo pokazati, kako enostavno je možno v domačih gospodinjstvih 
zmanjšati količino odpadkov vas povabimo, da otroci s sabo prinesete 
kakšen kos odsluženega oblačila, odejice, posteljnine ali nakita in s 
skupnimi močmi mu bomo dali novo funkcijo. S tem bo vaš odslužen 
predmet dobil novo življenje.

Kaj bomo ustvarjali?
Iz odsluženega tekstila in nakita bomo 
izdelovalo unikatna kazala za knjigo, 
toaletne torbice, talismane in lovilcev 
sanj, igračko ali rutko za hišnega 
ljubljenčka, unikatno elastiko za čop.

Termini:

21. 9., 22. 9., 
23. 9., 24. 9., 
25, 9, 
ob 11.00

Cena: v sklopu ogleda parka

TRAJNOSTNO NAKUPOVANJE V TEHNO ŠTACUNI
Izvedba iger vlog – interaktivnega nakupa 
v didaktični Tehno štacuni pod vodstvom 
vodnika.

Obiskovalci boste spoznali tveganja 
nakupovalnih navad, pomen higienskih 
navad v trgovini z živili, trajnostno 
organizacijo nakupovanja, ravnanje z živili 
v trgovini in doma. Naučili se boste brati 
deklaracije in izbirati zdrava certificirana 
živila (ekološka, veganska, vegetarijanska, 
brez GSO, biodinamična, slovenska 
kakovost, izbrana kakovost,…

Termini: 21. 9., 22. 9., 23. 9., 24. 9., 25, 9, od 10.00 do 17.00

Cena: v sklopu ogleda Tehnoparka Celje

TRAJNOSTNA MODA – VINTAGE IN SECOND HAND 
OBLAČILA – RAZSTAVA

Razstava  je namenjena ozaveščanju 
o pomenu trajnostnega nakupovanja 
vintage in second hand oblačil. Na razstavi 
boste spoznali kako modni kosi iz druge 
roke podpirajo trajnostno naravnanost in 
kakšna je razlika med vintage in socond 
hand modnimi kosi.

Termini: 21. 9., 22. 9., 23. 9., 24. 9., 
25, 9, od 10.00 do 17.00 

Cena: v sklopu ogleda Tehnoparka Celje
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ČEBELARSTVO – predstavitev poklica
Udeleženci delavnice bodo imeli priložnost pridobiti informacije in 
razpravljati, zakaj je  pomembno, da s svojim ravnanjem ne porušimo 
ravnotežja v naravi; zakaj bi izumrtje čebel imelo za človeštvo uničujoče 
posledice; zakaj se čebele danes pogosto izgubljajo in ne najdejo 
poti nazaj v panj; katere poklice opravljajo čebele; inteligenca čebel 
in življenje v čebelji družini; kako lahko vsakdo izmed nas pripomore k 
preživetju čebel.

Na delavnici bomo uporabljali 
predvsem sluh, vid, tip, vonj in okus ter 
video predstavitve. Udeleženci bodo 
imeli možnost sodelovanja, aktivnega 
komentiranja za krepitev zanimanja za 
pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti. 

Delavnico bo izvedel čebelar Ladi 
Gmajner.

Termin: 30. 9. ob 10.00

Cena: brezplačno

KVIZ – PET SVOBOŠČIN ŽIVALI
Zabavno in razburljivo iskanje odgovorov namenjeno vsem 
zainteresiranim obiskovalcem parka in morda prav vam uspe postati 
odgovoren skrbnik živali. 

Kviz te bo popeljal po petih postajah Tehnoparka, kjer boš sam ali 
v skupini raziskoval pet svoboščin živali: odsotnost lakote, žeje in 
podhranjenosti; odsotnost bolečin, poškodb in bolezni; preprečevanje 
strahu in neugodja; možnost izvajanja živalski vrsti značilnega vedenja; 
zagotovitev primernega okolja, predvsem bivalni pogoji, ki nudijo 
zavetje in udoben prostor za počitek.

Kljub temu, da bodo naloge zabavne, komične narave, je namen 
ozaveščanja o zagotavljanju dobrobiti živali dosežen, kajti kviz je zanimiv 
način učinkovitega približevanja informacij o živalih. Bolje, kot poznamo 
potrebe živali, večji bo interes in usposobljenost, da zagotovimo njihovo 
dobro počutje.

Zmagajo najbolj iznajdljivi in za nagrado prejmejo darilce ter priznanje 
Odgovoren skrbnik živali.

Termin: 30. 9. od 10.00 do 22.00

Cena: v sklopu ogleda Tehnoparka Celje

DAN ZNANOSTI V TEHNOPARKU CELJE – 
30. 9. 2022
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KAJ VSE BI MORAL VEDETI O ZOONOZAH?
Interaktivna delavnica za otroke, družine in odrasle s praktično 
prezentacijo preventivnih ukrepov v izogib okužbam z zoonozami pri 
rokovanju s hišnimi živalmi.

Namen delavnice je ozaveščanje o preventivi v izogib okužbam z 
zoonozami ter o potencialnih posledicah okužb za človeka ali za hišno 
žival. Zoonoze so namreč nalezljive bolezni, ki se iz živali, prenašajo na 
človeka in druge živali in predstavljajo več kot 60% nalezljivih bolezni 
pri človeku. Nekatere zoonoze so pri hišnih ljubljenčkih in pri otrocih 
razmeroma pogoste, zato je nujno, da vsakdo, ki skrbi ali na kakšen drug 
način pride v stik s hišno živaljo pozna možne načine prenosa zoonoz, 
katerih povzročitelji so bakterije, virusi, glive in zajedavci. Z nepravilnim 
rokovanjem hišne živali pridejo v telo človeka preko okuženih rok, z 
vdihovanjem, preko kože, preko okuženih žuželk. Otroci so na te okužbe 
še posebej dovzetni, zato je ključno njihovo ozaveščanje že v otroštvu.
Udeleženci bodo imeli možnost praktičnega preizkušanja preventivnih 
ukrepov.

Termin: 30. 9. ob 11.00 in 17.30

Cena: brezplačno

kREativna DOGajalnica
Kreativna trajnostna delavnica otrokom spodbuja domišljijo, prinaša 
nova znanja, hkrati pa omogoča ustvarjalno druženje in okoljsko 
ozaveščanje. Otroka vzpodbudi, da krepi svoje notranje potenciale 
in s tem osebnostno raste in se zabava. Na delavnici bodo otroci pod 
vodstvom vodnikov spoznavali različne tehnološke postopke ponovne 
uporabe stvari, vključno s šivanjem na šivalni stroj.
Ker želimo pokazati, kako enostavno je možno v domačih gospodinjstvih 
zmanjšati količino odpadkov vas povabimo, da otroci s sabo prinesete 
kakšen kos odsluženega oblačila, odejice, posteljnine ali nakita in s 
skupnimi močmi mu bomo dali novo funkcijo. S tem bo vaš odslužen 
predmet dobil novo življenje.

Na delavnici bomo iz rabljenega 
tekstila izdelovali interaktivne igračke 
za kužke in muce: kost iz blaga, vlečka, 
mačjelovka, vlečka hobotnica.

Izdelke boste lahko odnesli domov ali 
jih donirali društvu za zaščito živali. 

Delavnica bo izvedena v sodelovanju 
s prostovoljci društva Animal Angels 
Slovenija, društvo za pomoč živalim 
sveta in njihovim skrbnikom.

Termin: 30. 9. 
ob 14.00 in 17.00

Cena: brezplačno
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PUSTOLOVŠČINE GOSENICE FANI – 
literarno znanstvena delavnica

Literarna znanstvena delavnica za otroke in družine, katero bo izvedel 
mladi avtor slikanice Pustolovščine gosenice Fani, Kristjan Veber.

Kristjan Veber je skozi študentsko 
delo spoznal in usvojil vsebine 
znanstvenih eksponatov 
Tehnoparka Celje in skozi 
to znanje ustvaril čudovito 
zgodbo ter dva nova lika, ki 
sta oživela v Tehnoparku Celje. 
S Pustolovščinami gosenice 
Fani bo Kristjan skozi slikanico 
otrokom približal termine iz fizike 
in matematike s katerimi se 
srečujejo v vsakdanjem življenju in 
jim namignil, da je poznavanje le 
teh zelo uporabno v vsakdanjem 
življenju. Z likom Ane bo otrokom 
približali radovedno človeško 
plat, ki nas pripelje do najlepših 
spoznanj, 

Gosenica Fani pa predstavlja učečo se popotnico, ki je zelo podobna 
celjski ikoni Almi Karlin. Fani je humoren lik, ki se naenkrat pojavi v sobi 
male Ane in ji pove o svojih dogodivščinah, ki jih je doživela po svetu. 
Mala Ana, ki si želi postati znanstvenica pa……..kaj? Otroci, boste izvedeli 
na delavnici.

Termin: 30. 9. ob 18.00

Cena: brezplačno

PASJE »SLAŠČICE« ZA KATERE JE VREDNO DATI 
TAČKO – kulinarična delavnica

Ker si naši hišni ljubljenčki zaslužijo najboljše, bomo v dve urni kulinarični 
delavnici spoznavali, kako pripraviti zdrave in preproste pasje priboljške: 
piškotke, mufine in sladoledke.
Kar bomo spekli in skreirali na kulinarični delavnici, boste lahko odnesli 
domov in z njimi razveselili vaše živalske prijatelje. Priboljški bodo povsem 
naravni, zdravi, brez konzervansov, umetnih barvil, ojačevalcev okusa in 
laktoze. 

Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec in to pri živalih še posebej drži. 
Rojstni dan kužka z rojstnodnevno pasjo slaščico lahko izkoristimo za 
čudovito praznovanje in ustvarjanje nepozabnih spominov

Termin: 30. 9. ob 19.00

Cena: 8 eur/osebo 
Obvezna je predhodna prijava.



Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
Več o programu na www.muzej-nz-ce.si 

Muzej novejše zgodovine 
Celje – MnZC
Prešernova ulica 17
 3000 Celje
03 428 64 28
informacijska@mnzc.si

Vse fotografije so iz Arhiva MnZC.

Čudoviti svet fotografije                   
Muzejska učna ura v Fotoateljeju in galeriji Pelikan.

Termin: 7.9.2022 
(9.00)

Cena:
2 EUR/ OŠ otroka.
Za skupine, predhodne prijave.
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Hermanov kulturni teden – izdelovanje družabne igre      
Hermanova družinska ustvarjalnica. 

Termin: 11.9.2022 
(16.00)

Cena na otroka:
1,50 EUR (plača samo 
ustvarjalnico), 
odrasli: 5 EUR/osebo.

Bonton pri mizi                           
Hermanova otroška ustvarjalnica ob občasni razstavi Hermanov 
bonton. 

Termin: 13.9.2022  
(9.00)

Cena:
Vstopnina 2 EUR (predšolski 
brezplačno) + ustvarjalnica 
1,5 EUR na osebo.
Za skupine, predhodna 
najava. 

Album za počitniške fotografije
Fotografska ustvarjalnica v Fotoateljeju in galeriji Pelikan.

Termin: 21.9.2022 
(9.00)

Cena:
Vstopnina 2 EUR 
(predšolski brezplačno) + 
ustvarjalnica 1,5 EUR na osebo.
Za skupine, predhodna najava. 
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Urbani sprehod po mestu     
Za skupine OŠ in SŠ.

Termin: 22.9.2022 
(9.00)

Cena:
40 EUR na skupino.
Predhodne prijave.
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Športni bonton        
Hermanova otroška ustvarjalnica ob razstavi Hermanov bonton.

Termin: 23.9.2022 
(9.00)

Cena:
Vstopnina 2 EUR 
(predšolski brezplačno) + 
ustvarjalnica 1,5 EUR na osebo.
Za skupine, predhodna najava. 

Etnodetektivi - Življenje v Celju nekoč in danes    
Terensko raziskovanje mestnega jedra in samostojno delo v muzeju. 
Primerno za 3. razred OŠ.

Termin: 30.9.2022 
(9.00)

Cena:
Vstopnina 3 EUR na osebo. 
Za skupine, predhodna najava. 
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Kozjanska ustvarjalnica  
Po ogledu gostujoče razstave Živi svet Kozjanskega parka bomo 
ustvarjali na temo vsebin razstave. Dnevi Evropske kulturne dediščine.

Termin: 29.9.2022  
(9.00)

Cena:
Za OŠ skupino je udeležba 
brezplačna.
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Sreda, 07. september

18.00 Celjska kulturnica, Gledališki trg 4
DELAVNICA PROZE CELJSKE ZGODBE 
Celjske zgodbe gredo v drugo fazo. 
V delavnici se soočamo s temeljnimi izzivi pisanja proze: 
Ne opisuj, pripoveduj 
Ne moraliziraj in poučuj, temveč pusti bralcem, 
naj uživajo v branju 
Dialogi so pogon pripovedi 
...

Več: http://cld.si, 040 642 356, 
celjsko.literarno@outlook.com 

Sobota, 10. september

Celjski mladinski center
IZMENJAVA 4YOUTH 
V prostorih Celjskega 
mladinskega centra bo od 10. 
9. 2022 do 17. 9. 2022 potekala 
izmenjava v sklopu projekta 
4Youth, ki naslavlja problematiko 
aktivne participacije mladih.

Več: 040 756 009, 
info@mc-celje.si 
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Nedelja, 18. september

17.00 Celje
ZAČETNI TEČAJ ARGENTINSKEGA TANGA V CELJU 
Vabljeni v Celje na začetni tečaj argentinskega tanga 
z začetkom v nedeljo, 18. septembra, ob 17. uri. Za lažjo 
organizacijo tečaja in zaradi omejitve števila plesnih 
parov se, prosimo, predhodno prijavite na info@
tangoembracecelje.si ali s SMS na 070 718 640 (Larisa).

Več: www.tangoembracecelje.si, 070 718 640, 
info@tangoembracecelje.si 

Torek, 20. september

10.00 Celjski mladinski center
IZDELOVANJE NAKUPOVALNIH VREČK IZ 
RECIKLIRANEGA MATERIALA 
V sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki traja od 16. 
8. 2022 do 22. 8. 2022, bomo 20. 9. 2022 v dopoldanskih 
urah v prostorih Celjskega mladinskega centra izdelovali 
nakupovalne vrečke iz recikliranega materiala.

Več: 040 756 009, info@mc-celje.si

Četrtek, 22. september

18.00 Celjski mladinski center
IZDELAVA NARAVNE KOZMETIKE 
V sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki traja od 16. 
8. 2022 do 22. 8. 2022, bomo 22. 8. 2022 v popoldanskih 
urah v prostorih Celjskega mladinskega centra izdelovali 
naravno kozmetiko.

Več: 040 756 009, info@mc-celje.si 
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Zavod za kulturne prireditve in 
turizem Celeia Celje
Tel.: 03 42 87 930, 03 42 87 941
e-pošta: zavod.celeia@celje.si

Turistično informacijski center Celje
Tel.: 03 428 79 36
e-pošta: tic.celje@celje.si

Mestna občina Celje
Kontaktna oseba: Anica Šepetavc
Tel.: 03 42 65 664
e-pošta: anica.šepetavc@celje.si

Pokrajinski muzej Celje
Kontaktna oseba: Nataša Žmaher
Tel.: 03 42 80 950
e-pošta: info@pokmuz-ce.si

Muzej novejše zgodovine Celje
Kontaktna oseba: Melanija Grahovac
Tel: 03 428 64 10
e-pošta: tajnistvo@mnzc.si

Osrednja knjižnica Celje
Kontaktna oseba: Polonca Bajc Napret
Tel.: 03 426 17 61
e-pošta: polonca.bajc@knjiznica-celje.si
Kristian Koželj
Tel.: 03 426 17 04
e-pošta: kristian.kozelj@knjiznica-celje.si

Slovensko ljudsko gledališče Celje
Kontaktna oseba: Urška Vouk
Tel.: 031 670 957
e-pošta: urskavouk@gmail.com

ZKD Celje
Kontaktna oseba: Živko Beškovnik
Tel.: 031 309 303
e-pošta: zkd.celje@gmail.com

JSKD OI Celje
Kontaktna oseba: Tomaž Črnej
Tel.: 03 426 06 30
e-pošta: oi.celje@jskd.si

Zgodovinski arhiv Celje
Kontaktna oseba: Borut Batagelj
Tel.: 03 428 76 40
e-pošta: borut.batagelj@zac.si

Branibor d. o. o.
Kontaktna oseba: Davor Vodišek
Tel: 031 732 373
e-pošta: dogodki@branibor.com

DZU Filter
Mestni kino Metropol
Kontaktni osebi: Samo Seničar in Borut
Kramer
Tel.: 031 32 44 00

AQ galerija
Kontaktna oseba: Robert Hutinski
Tel.: 040 629 870
e-pošta: hutinski@gmail.com

Fundacija Elan Vital
Kontaktna oseba: Dragica Pavšek - Guzej
e-pošta: dragica.pavsek@gmail.com

Krog za naravno življenjsko pomoč
Kontaktna oseba: Dragica Pavšek - Guzej
e-pošta: dragica.pavsek@gmail.com

Železarski muzej Štore
Kontaktna oseba: Slavica Glavan
Tel.: 03 425 88 00
e-pošta: ic.store@siol.net

Dom sv. Jožef Celje
Kontaktna oseba: Miha Lokovšek
Tel.: 059 073 800
e-pošta: info@jozef.si

BODI BODI (Joga smeha)
Kontaktna oseba: Romana Strašek
Tel.: 041 264 468
e-pošta: romana@bodibodi.si

Celjske lekarne
Kontaktna oseba: Tadeja Kopač Vidmar
e-pošta: tadeja.kopac@ce-lekarne.si
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Organizatorji dogodkov v Celju

Slovensko društvo Hospic, OO Celje
Kontaktna oseba: Alenka Križnik
Tel.: 031 669 088
e-pošta: detabuizacija@hospic.si, 

celje@hospic.si

KD Ronda
Kontakt: Alja Ferme
Tel.: 031 328 443
e-pošta: alja@milonguera.si

Gimnazija Celje – Center
Kontakt: Gregor Deleja
Tel.: 03 428 57 00
e-pošta: info@gcc.si

Hiša kulture Celje
Kontaktna oseba: Matija Kovač
Tel.: 041 708 945
e-pošta: info@hisakulture.si

SOCIO – večgeneracijski center
Kontaktna oseba: Renata Podlinšek Knez
Tel.: 05 917 64 25, 051 222 966
e-pošta: info@socio-rcmd.si

Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
Kontaktna oseba: Elizabeta Strenčan
e-pošta: elizabeta.strencan@hvu.si

Glasbena šola Celje
Tel.: 03 492 57 34

Celjski mladinski center
Kontakt: Senta Jevšenak
Tel:. senta.jevsenak@mc-celje.si

Umbra
Kontaktna oseba: Damjana Brumec
Tel.: 041 252 502
e-pošta: info@umbra.si

Turistično in kulturno društvo Celje
Kontaktna oseba: Vesna Golner
Tel.: 03 492 6920
e-pošta: info@td-celje.si

OŠ Lava Celje
Tel.: 03 425 09 00

Plesni forum Celje
Kontaktna oseba: Gordana Stefanovič
Erjavec
e-pošta: plesniforum.goga@celje.si

Kulturno Društvo Smeško
Kontaktna oseba: Damir Kolarič
Tel.: 031 448 207
e-pošta: kdsmesko@gmail.com

Špital za prjatle
E-pošta: spital.celje@gmail.com

KUD Festival Izrekanja
Kontaktna oseba: Kristian Koželj
Tel.: 040 689 138
E-pošta: festivalizrekanja@gmail.com

Metro SR, zavod za prostor
Savinjske regije
Tel.: 03 4900 409
E-pošta: mojca@urbanisti.com

Citycenter Celje
Kontaktna oseba: Nena Horvat
e-pošta: nena.horvat@city-center.si

Društvo za osebno in duhovno rast
Magičnost gibanja
Kontaktna oseba: Ajša Svetlin
e-pošta: svetlin.ajsa@gmail.com

Antika knjigarna in antikvariat Celje
Tel.: 03 490 89 90
e-pošta: antika.book@siol.net

Inštitut E-Art
Kontaktna oseba: Luka Železnik
Tel.:041 579 260
e-pošta: luka.zeleznik@gmail.com

Škratovo lutkovno gledališče Celje
Kontaktna oseba: Breda Stepan
e-pošta: breda.stepan@gmail.com
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KD Mešani komorni pevski zbor Celje
Kontaktna oseba: Irena Rehar
Tel.: 031 776 362
e-pošta: irena.rehar1@gmail.com 

Klub KLUG
Kontaktna oseba: Dolores Ponoš
e-pošta: dolores.ponos@gmail.com

KD Pihalni orkester Celje
Kontaktna oseba: Andrej Karner
e-pošta: pihalni.orkester.celje@gmail.com

Mešani pevski zbor Celeia Celje
Kontaktna oseba: Andrej Božiček
Tel.: 041 673 319
e-pošta: andrej@adm-adria.eu

Kulturno umetniško društvo ABOMO –
Abomo umetniški kolektiv
Kontaktna oseba: Anka Rener Kremžar
e-pošta: kudabomo@gmail.com

Kulturno društvo Ronda
Kontaktna oseba: Alja Ferme
E- pošta: alja@milonguera.si

Vocal BK Studio
Kontaktna oseba: Boštjan Korošec
e-pošta: info@vocalbkstudio.com

Društvo Mešani pevski zbor Orfej
Kontakt: Alenka Tacol
E-posta: alenka.tacol@guest.arnes.si

Orkester Akord
Kontaktna oseba: Marjan Šeško
e-pošta: marjan.sesko@branibor.com

Celjski Plesni Orkester »ŽABE«
Kontaktni osebi: Roman Fonda, Goga

Fonda
e-pošta: info@colorstudio.si
KD Celjski Godalni Orkester
Kontaktna oseba: Nenad Firšt
e-pošta: nenad.first@celje.si

Zavod Fokus
Kontaktna oseba: Matej Gorjup
e-pošta: info@celjefokus.si

Matija Plevnik
e-pošta: matijaplevnik@yahoo.com

Hana in Špela Vodeb
e-pošta: vodeb.hana@gmail.com

Citrus Fritolin d.o.o.[KJ1]
Kontaktna oseba: Andreja Krajnc
Tel.: 051 716 373
e-pošta: info.citruss@gmail.com

Klub študentov občine Celje
Kontaktna oseba: Tadej Perčič
e-pošta: percic.tadej@gmail.com

Kulturno-plesno društvo
SQUAD 'N' EFFECT
Kontaktna oseba: Dejan Gregl
e-pošta: dejan.gregl@gmail.com

Zgodovinsko društvo Celje
Kontaktna oseba: dr. Marija Počivavšek
e-pošta: info@zdc.si

Medobčinsko društvo prijateljev
mladine Celje
Kontaktna oseba: Dragica Poznič
e-pošta: mdpmcelje1@gmail.com

Društvo za glasbeno gledališče
Slovenije
Kontaktna oseba: Miha Firšt
e-pošta: miha.first@hisakulture.si

Mark Požlep
e-pošta: markpozlep@yahoo.com

Tehno park Celje 
Tel.: 03 828 20 93 
e-pošta: tehnopark@celje.si
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Organizatorji dogodkov v Celju

KUD 567
Kontaktna oseba: Miha Peperko
e-pošta: mihapeperko@gmail.com

Pevsko društvo Collegium vocale Celje
Kontakt: Bernarda Preložnik Kink
e-pošta: bernarda.preloznik@gmail.com

Pevsko društvo upokojencev Celje
Kontaktna oseba: Olga Nezman
e-pošta: olga.nezman@gmail.com

Zavod za vas Živim
Kontaktna oseba: Barbara Jost
e-pošta: pum@salve.si

Gostilna Stari pisker
e-pošta: gstari.pisker@gmail.com

Mestna tržnica
Kontaktna oseba: Boštjan Jelenko
e-pošta: bostjan.jelenko@simbio.si

Metro SR
Kontaktna oseba: Mojca Furman Oman
e-pošta: mojca@metro-sr.org

Društvo za novo umetnost
Kontaktna oseba: Kristian Koželj
e-pošta: za.novo.umetnost@gmail.com

Novi tednik in Radio Celje
Kontaktna oseba: Simona Brglez
e-pošta: simona.brglez@radiocelje.com

ORIP
Kontaktna oseba: Inga Ulokina
e-pošta: inga.ulokina@gmail.com

Društvo za medkulturno sodelovanje
Kontaktna oseba: Darja Grdina
Tel.: 031 761 341
e-pošta: darja.grdina@siol.net

Finkram d. o. o.
Kontaktna oseba: Kristijan Mlinar
e-pošta: kristijan.mlinar@FINKRAM.SI

Društvo Sarai (Sara Krajnc)
Kontaktna oseba: Sara Krajnc
e-pošta: sara.krajnc1@gmail.com

KUD Galiarda
Kontakt: Barbara Suša
e-pošta: susa.barbara@gmail.com

Društvo krog
Kontaktna oseba: Mihaela Žveglič
e-pošta: drustvo.krog@gmail.com

Mednarodno motociklistično društvo
VAGABUND international
Kontakt: Boris Pratnekar
e-pošta: info@bikersworld.si

KUD Ljubečna
Kontaktna oseba: Miha Železnik
e-pošta: kud.ljubecna@gmail.com

KUD Igen - hiša umetnosti Celje
in plesni teater Igen
Kontaktna oseba: Jasna Cerar
e-pošta: igen@igen.si

Društvo Druga Zgodba
Kontaktna oseba: Helena Korošec
Tel.: 041 484 418
e-pošta: info@drugazgodba.si

Celjsko literarno društvo
Kontaktna oseba: Bojan Ekselenski
http://cld.si (društvo)
E-mail: celjsko.literarno@outlook.com
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Preizkusite VR TELESKOP – 
pogled v zgodovino Celja s pomočjo 
tehnologije virtualne resničnosti!
Lokacija: Zgornja grajska ploščad 
in Ploščad nad Friderikovim stolpom!

Novo doživetje 
na Starem 

gradu Celje!
Organizatorji si pridružujejo pravico do 
spremembe programa.

Več informacij na TIC Celje, Glavni trg 17,
tel.: 03 42 87 936, tic.celje@celje.si, 
ter pri posameznih organizatorjih 
prireditev.

»Dogodki so javni. Zavod Celeia Celje, 
Krekov trg 3, 3000 Celje bo dogodke 
fotografiral/snemal. Slike in posnetki 
bodo objavljeni na spletnih straneh, 
v promocijskih materialih in ostalih 
medijih, ki jih uporablja Zavod Celeia 
Celje za promocijo.«

SPREMLJAJTE NAS NA

Celje - knežje mesto

www.celje.si 

www.visitcelje.eu

Visit Celje



www.celje.si


