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Sanje o zelenem…
Pred dobrim letom so se v Celjskem mladinskem centru rodile sanje.
Ne kakršnekoli sanje, ampak sanje o zelenem.
Sanje, da želimo tudi mi po svojih močeh počasi, a vztrajno dvigovati raven ekološke 
in kulturne osveščenosti. 
V času socialnih in ekonomskih stisk je to težka naloga.
To je čas, ko si tega ne bi smeli privoščiti. Ali pač?
Z majhnimi koraki, z majhnimi dogodki, z majhnimi dejanji in velikim srcem vseh vas, 
ki pri tem sodelujete. 
Da prispevamo tudi mladi droben košček ekologije in kulture v celjski mozaik 
življenja. Da bo to vplivalo na nastanek še boljših dogodkov, da bodo vzklile še 
boljše in bolj razsežne pozitivne odločitve kot so naše.
Mladi smo znak, mladi smo smerokaz.

Res je, nismo spektakularni, nimamo žarometov, nimamo velikih odrov, genialnih 
rešitev in čarobne paličice, ki bi očistila zrak, spremenila mesto v kisikovo oazo in 
vse ljudi spodbudila, da razmišljajo v duhu ekologije in kulture. Imamo pa morebiti 
dva dni, 22. in 23. maj, ko želimo opomniti drug drugega, da se moramo vsi skupaj 
truditi prispevati k lepši in bolj zeleni prihodnosti našega mesta, zato tudi ime 
festivala: Naredimo Celje Zeleno.

Naredimo Celje Zeleno nosi program na štirih temeljih:
prvega smo poimenovali reciklirana umetnost, 
drugega zbiralne akcije, tretjega osveščanje in izobraževanje 
ter četrtega kultura. Odvija se na 4 različnih lokacijah:
na Krekovem trgu, mestni tržnici, v Celjskem mladinskem centru in na 
Šmartinskem jezeru.
 

Napovednik izdal: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, 
informiranje in šport 
Napovednik uredila: Maja Podjed in Glorjana Veber
Vodja programa 
Naredimo Celje zeleno:  Klemen Sagadin
Zanj:  Glorjana Veber
Oblikovanje:  MediaIdea
Tisk:  Grafika Gracer d.o.o.
Naklada:  2.000 izvodov
Leto:  2015

Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do
spremembe programa. Dodatne informacije so na voljo
pri organizatorjih prireditev.
Če želite prejeti NAREDIMO CELJE ZELENO v elektronski obliki
pišite na naslov info@mc-celje.si.
Dodatne informacije na www.mc-celje.si.
 



Na KREKOVEM TRGU vas bodo pričakale: Zelena avenija, Reciklirna ulica in 
Pesniška instalacija Zlata kletka, medtem ko bomo v vse to, brez odra, posegli s 
kulturnim programom mladih. Torej se vidimo na Krekovem trgu v petek, 22. maja 
med 10. in 19. uro, v soboto, 23. maja pa med 10. in 17. uro. 

V ATRIJU CELJSKEGA MLADINSKEGA CENTRA vas bo presenetila instalacija 
francoske umetnice Anouck Faure, ki ne bo kjerkoli, ampak točno nad vsemi nami. 
Pod njo si boste lahko ogledali tudi fotografsko razstavo Zavoda Fokus Črno na 
belem. Pod okriljem Kluba študentov občine Celje se bodo zbirala stara kolesa: še 
uporabna se bodo obnovila za nadaljnjo rabo, za odslužena pa bo poskrbljen odvoz 
v Regionalni center za ravnanje z odpadki. 

V soboto, 23. maja se bo na MESTNI TRŽNICI prvič predstavila Odprta kuhna iz 
Ljubljane, ki ponuja edinstveno priložnost preizkušanja tradicionalne slovenske in 
mednarodno raznolike kulinarike. Teknilo nam bo! Več tisoč nas bo!

A gremo dalje! V soboto, 23. maja bomo odprli novo točko za druženje Brkati som 
na Šmartinskem jezeru, ki jo je za vse nas skrbno zasnovala in postavila Mestna 
občina Celje. Odprtje bodo pospremili koncert skupine Jam Fuzz, razstava risb 
francoske umetnice Anouck Faure in slastni domači prigrizki.

Naredimo Celje Zeleno – 22. in 23. maj!

Skupaj.

Glorjana Veber, direktorica Celjskega mladinskega centra
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RECIKLIRNA ULICA 
je USTVARJALNA
ULICA!

Krekov trg
22. maj, od 10.00 do 19.00 in 23. maj, 

od 10.00 do 17.00 

Odprli jo bomo na Krekovem trgu. 

Na njej se bodo s svojimi deli predstavili celjski vzgojno-izobraževalni zavodi. 

Na njej bosta v živo ustvarjala tudi Miha Kaučič in Bori Zupančič. 

V dogajanje na naši ulici bosta »posegla« še gospod Ekorg 

in Herman Lisjak z Uredimo Hermanovo gredico in Hermanovim gozdom.

Reciklirna ulica bo zares polno ustvarjalna! 



Skrivnostna
ZELENA AVENIJA

Krekov trg 
22. maj, od 10.00 do 19.00 in 23. maj, 

od 10.00 do 17.00 

Se ti bo razkrila na veliki ploščadi Krekovega trga proti izhodu k železniški postaji.

Naši partnerji ti bodo predstavili zelene tehnologije in postopke reciklaže in 
ponovne uporabe, v okviru E-transformerja (ZEOS, ravnanje z električno in 
elektronsko opremo, d.o.o.) pa se bodo zbirale tudi izrabljene baterije, varčne 
sijalke in e-odpadki. Sodelovanje so potrdili še Vodni agent, Šolski center Celje 
v sodelovanju z Zelenim programom Cinkarne Celje, Center ponovne uporabe, 
ZPO Celje d.o.o. (električna kolesa), Šolski Center Celje (električni avto), 
Fakulteta za logistiko Celje, Liviplant, in E-comp. 



ZLATA KLETKA 
TE ZAČARA!

Krekov trg
22. maj, od 10.00 do 19.00 in 23. maj, 

od 10.00 do 17.00

Zlata kletka je inovativna pesniška instalacija. 
Kako izgleda in kako deluje?
Zelo čudno: sestavljena je iz štirih lesenih hišk. 
Podobne so ptičjim, a imajo slušalke. Boš preizkusil?
Nadeni si slušalke in prisluhni pesnikom in pesnici: 
Juretu Jakobu, Aljažu Koprivnikarju, Tonetu Škrjancu in Glorjani Veber. 
Tokrat sta v simbiozi ekologija in literatura! 
Naj te sredi mestnega vrveža v višave ponese poezija!
Je mogoče!

Avtorica projekta: Glorjana Veber. Lesni oblikovalec: Aleš Slemenšek. 
Zvočna obdelava: Matej Sušnik. Projekt je nastal v sodelovanju 
z Društvom slovenskih pisateljev.

Društvo slovenskih pisateljev

Avtor fotografij: MATJAŽ OČKO



KRAJINSKA POLITIKA 
SLOVENIJE – PRIMERI 
DOBRE PRAKSE

Krekov trg
22. maj, od 10.00 do 19.00 in 23. maj, 

od 10.00 do 17.00

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS)  je ob 20-letnici svojega 
delovanja in ob 40-letnici študija krajinske arhitekture v Sloveniji pripravilo razstavo 
Krajinska politika Slovenije – primeri dobre prakse. Otvoritev je bila novembra 
2013 v Hiši arhitekture v Ljubljani.

Namen razstave je na primerih dobre prakse na področju urejanja krajine v Sloveniji 
pokazati, da je s kakovostnim in prizadevnim strokovnim delom mogoče dosegati 
boljše prostorske rešitve. Razstava želi v času pričakovanih sprememb okoljske in 
prostorske zakonodaje prispevati k povečanju zavedanja o nujnosti vzpostavitve 
učinkovite krajinske politike v Sloveniji in k iskanju rešitev za probleme, s katerimi 
se člani društva in drugi prostorski načrtovalci srečujejo na vseh ravneh in področjih 
svojega strokovnega delovanja.



Petkova KULTURNA 
AKCIJA na Krekovem 
trgu!

Krekov trg
22. maj, od 11.00 do 14.00 in 23. maj, 

od 10.00 do 13.00

Dogajanje na Zeleni aveniji in Reciklirni ulici Krekovega trga bo popestreno z 
zanimivim kulturnim programom. 

V petek ga bodo aktivirali: 
plesni studio Igen z odlomkom iz predstave Smeško med črkami ali plesna 
abeceda, BK Vocal studio, citrarka Vanessa Vrečič iz Osnovne šole Ljubečna, 
večna plesalka in raziskovalka Tara Shakti, ki pravi, da ples življenja ustvarjamo 
skupaj, The Šlagers, vokalno inštrumentalna zasedba dijakov, ki so stalnica 
najbolj odmevnih kulturnih prireditev Gimnazije Celje – Center, in Plesna skupina 
Gimnazije Celje Center.



Sobotna KULTURNA 
AKCIJA na Krekovem 
trgu!

Krekov trg
Sobota, 23. maj, od 10.00 do 13.00 

Sobotni kulturni program bodo aktivirali:

Swing Rookies, plesna skupina nadobudnih, energije in idej polnih ljubiteljev 
swinga, sledili jim bodo Elektrijani, ki so se ustanovili pod mentorstvom Band 
Manije, iz gibalno-plesnega centra Zgibanka, kjer pravijo, da imamo ples v sebi, 
saj se z njim rodimo, se bodo predstavili otroci. Z nami bosta tudi mladi harfistki 
Dominika in Bea, ki bosta zaigrali zaigrali po 2 skladbi, s katerima sta letos osvojili 
srebrno in zlato priznanje na državnem prvenstvu TEMSIG ter na mednarodnem 
prvenstvu Svirel. In pa The Groovers oz. z drugimi besedami: kritika sistema in 
družbe ter mladostniška ljubezen v vabljivih, žanrsko raznovrstnih ritmih. In še prava 
umetniška poslastica: Federmeister!



V soboto na Krekovem trgu
v kulturni akciji

FEDERMEISTER 

Pod imenom Federmeister se od leta 
2012 na glasbeni in gledališki sceni 
pojavlja Primož Oberžan, metamehanik 
in dolgoletna gonilna sila kolektiva 
The Stroj. Kakor v svojem matičnem 
bandu, Federmeister tudi v solističnih 
nastopih uporablja različna tolkala in 
elektromehanske inštrumente lastne 
izdelave s katerimi udarno, inovativno 
in brezkompromisno premika glasbene 
meje ter ruši predsodke v glavah 
poslušalcev. Federmeister zadnji 
dve leti redno nastopa z glasbeno 
predstavo Odpadnik, sodeluje z 
režiserjem Janom Cvitkovičem v 
filmskih in gledaliških projektih ter 
končuje s snemanjem solo albuma z 
delovnim naslovom Fail Better.

RECIKLIRNA ULICA 
je USTVARJALNA
ULICA!

Atrij MCC
22. in 23. maj, od 
10.00 do 19.00 
Ne veste kam s starim kolesom? 
Pripeljite ga v atrij Celjskega 
mladinskega centra, kjer jih bodo 
prevzeli predstavniki KŠOC-a. Tiste, 
ki bodo še uporabni, bodo obnovili 
in pripravili za nadaljnjo uporabo, 
za tiste, ki so svoje kilometre že 
odslužili, pa bodo priskrbeli odvoz 
v Regionalni center za ravnanje z 
odpadki. 
Če kolesa sami ne morete pripeljati 
na zbirno mesto, bo zato poskrbel 
KŠOC. Glede prevzema na terenu 
se lahko dogovorite s klicem na 
številko 040 471 110. 



IZRABLJENE 
BATERIJE, VARČNE 
SIJALKE IN 
E-ODPADKI

Krekov trg (pri E-transformerju)
22. maj, od 10.00 do 19.00 in 23. maj, 

od 10.00 do 17.00 

»E-transformer« je multimedijsko vozilo opremljeno z fotovoltaično elektrarno, ki za-
došča vsem porabnikom električne energije v vozilu in je nameščeno na strehi vozila. 
V notranjosti je predstavljen celoten proces zbiranja in ravnanja z E-odpadki in od-
padnimi baterijami. S pomočjo multimedijskih pripomočkov, razstavnih eksponatov 
boste pobližje spoznali s sestavo ter vplivi tovrstnih odpadkov na okolje in zdravje 
ljudi. 

Pred E-transformerjem bo nameščen zabojnik, kamor lahko prinesete odpadne ba-
terije, varčne sijalke in druge E-odpadke (manjši odpadni električni in elektronski 
aparati). 



INSTALACIJA 
DREVO-MREŽA

Atrij MCC
22. in 23. maj, od 10.00 do 19.00
V MCC-ju se bo odprla nenavadna instalacija Anouck 
Faure! 

Anouck Faure se je rodila na Novi Kaledoniji, vendar živi 
in ustvarja v Parizu. Pri delu jo vedno znova navdihujejo 
kaotične pokrajine rojstnega otoka, njegovi temačni 
tropski gozdovi, zašiljena gorovja in bes oceanov. Prek 
instalacij, risb, skulptur in drugih projektov vstopa v 
dialog s primarnim, svétim, s svetom narave in duha. 

Skulpture, ki jih umetnica ustvarja iz žice, so hkrati 
drevo in mreža, njihova končna podoba pa se prilagaja 
okolju v katerem nastajajo. Njihova zračna prepletena 
forma uteleša navdih, upodablja naravo, drevesa in reke 
pa tudi organske strukture, kot so ožilje in živčni sistem.

Razstava Zavoda 
FOKUS: ČRNO NA 
BELEM

Atrij MCC
22. in 23. maj, 
od 10.00 do 19.00
Gre za razstavo fotografij, ki so jih na 
pobudo organizatorja izbrali fotografi 
ekipe Zavoda FOKUS. Razstava 
prikazuje drugačen pogled na Celje 
in odkriva lokacije, mimo katerih se 
sprehajamo vsak dan. Dnevna rutina 
zakriva pogled na točke, nekdaj 
ponos Celja, ki sčasoma spreminjajo 
svojo podobo. S tem želijo ozaveščati 
Celjane in jih spodbuditi, da vsak po 
svoje oblikujejo lepše, zeleno Celje. 
Torej: Črno na belem. 

Avtor fotografije: arhiv Zavoda FOKUS



Odprta kuhna
v Celju!

Mestna tržnica
23. maj, od 10.00 do 20.00 

Odprta kuhna je priljubljena prehranska tržnica, ki med svoje stojnice privablja 
gurmane in kulinarične (avan)turiste. Obiskovalcem od blizu in daleč že tretje 
leto zapored ponuja edinstveno priložnost preizkušanja številnih tradicionalno 
slovenskih jedi in mednarodnih specialitet z najrazličnejših koncev sveta, ki jih 
pripravljajo restavracije s celotne Slovenije. Odprta kuhna, prejemnica nagrad 
Sejalec in Jakob, je sinonim za druženje, začinjeno z okušanjem odličnih kulinaričnih 
specialitet. 

Odprta kuhna se bo v Celju prvič predstavila v soboto, 23. maja 2015, v knežje 
mesto pa se bo vračala vsako drugo soboto. 

Foto: Arhiv Odprte kuhne (Odprta kuhna Ljubljana)



Nov kotiček za 
druženje: 
BRKATI SOM

Brkati som,
Šmartinsko jezero 

(pri igralnem parku Šmartinsko jezero)
23. maj, ob 17.00

Mestna občina Celje je poskrbela, da k vam prihaja novo, drugačno, okusno, 
osvežilno, navdihujoče, zabavno - duši in brbončicam! Za vse nas je nareč ob 
Šmartinskem jezeru zasnovala in postavila Brkatega soma, medtem ko bomo mi 
poskrbeli, da bo Brkati som zaživel, da bo poln bogatih informacij ter kulturnih 
doživetij. Naše prvo druženje ob Šmartinskem jezeru bodo pospremili koncert 
skupine Jam Fuzz, razstava risb francoske umetnice Anouck Faure in domače 
dobrote. Vstop prost.
Zakaj Brkati som?
Predvenetski popotniki so boga slavili kot ribo. Velikanski Brkati som je bil tisti 
dobrotnik, ki je ljudi ločil od živali ter jih spremenil v svoje oči in orodje na površini 
zemlje. Obstajal je ritual, ko so ljudje novorojenčke nekaj tednov po rojstvu namočili 
v jezersko vodo. Priplaval je Brkati som, se jih dotaknil in obenem vanje prenesel 
del svoje duše. Običaja se je prijelo ime „somu krasti dušo“. V tistem trenutku se je 
v očeh malih človečkov ukresala iskra in spregledali so. Obstajalo je verovanje, da je 
som predal v uporabo svojo dušo in modrost ljudem, v temnih jezerskih 
globinah pa na varnem plava le njegovo telo, v katerega se vračajo duše 
umrlih in čakajo na novo rojstvo.  

Fotografija: Arhiv MOC

Foto: arhiv  MOC

Foto: Matjaž Očko



Razstava PRIMA 
MATERIA

BRKATI SOM,
Šmartinsko jezero
23. maj, ob 17.00
Francoska umetnica Anouck bo del 
svojega ustvarjanja predstavila tudi 
na razstavi ob Šmartinskem jezeru, 
kjer bo na ogled postavila risbe, ka-
terih navdih je našla v temačnih trop-
skih gozdovih svojega rojstnega otoka 
Nove Kaledonije. 

Koncert 
JAM FUZZ

BRKATI SOM,
Šmartinsko jezero
23. maj, ob 17:30
Odprtje Brkatega soma, nove točke za 
druženje ob Šmartinskem jezeru, ki jo je za 
vse nas skrbno zasnovala in postavila Me-
stna občina Celje, bo pospremil koncert 
skupine Jam Fuzz, ki se spogledujejo tako 
z bluesom, rockom, popom kot tudi s funk 
in elektronskimi elementi. V raznolik glas-
beni repertoar poleg priredb vpletajo av-
torsko glasbo, ki je njihov najpomembnejši 
atribut. Skladbe izvajajo tako v angleškem 
kot v slovenskem jeziku. Avtorske skladbe 
poslušalca popeljejo od melanholičnih 
bluesovskih, do sladkavo-sanjavih balad, 
pa do žagajočih reefov in funky poskočnic. 
Vstop prost. 




