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32poletna razglednica knežjega mesta šmartinsko jezero

Poletni čas največkrat izkoristimo za vse tisto, za kar nam med 

letom primanjkuje časa. V hitrem življenjskem tempu si premalokrat 

vzamemo trenutke zase, za svoje najbližje in prijatelje. Tudi 

marsikateri dogodki in novosti v mestu odbrzijo mimo nas, čeprav 

je celjska turistična ponudba vse bolj pestra in se v Celju resnično 

veliko dogaja na vseh področjih. Mesto ob Savinji nam za letošnjo 

poletno sprostitev pripravlja veliko novega in nam na dlani ponuja 

pisano paleto prireditev.

Izjemnemu prireditvenemu ambientu Mestne plaže ob Savinjskem 

nabrežju, ki domiselno povezuje reko in travnato površino in se 

smiselno vključuje vse do nove Osrednje knjižnice Celje, se je letos 

pridružila še Plaža ob jezeru. Z razgibano obalo in zanimivo okolico 

je privlačna točka, ki jo z vsemi njenimi danostmi razvijamo v 

celovit in atraktiven turistični produkt. V objemu Starega gradu si 

lahko ogledate koncerte, komedije,  postanete lahko tudi del »žive« 

zgodovine in na popotovanju po časovni osi spoznate marsikatero 

skrivnost Celjskih. Če želite občutiti grajski utrip, obiščite naš celjski 

ponos, kjer bomo s prenovo Friderikovega stolpa kmalu zaključili 

projekt Celjski včeraj in jutri: Stari grad. 

Za vse, ki so željni rekreacije, sprehodov v naravi ali morda 

adrenalinskega spusta po bobkart stezi, je prava izbira Celjska koča. 

Vsekakor je tudi CELEIA – mesto pod mestom, v Knežjem dvorcu v 

središču mesta, ambient, ki nikogar ne pusti ravnodušnega, zato si 

ga je vredno ogledati.

Letošnje Poletje v Celje, knežjem mestu 2010 ponuja za vsak okus 

nekaj. Celjankam in Celjanom ter obiskovalcem prinaša kopico 

zanimivih dogodkov za vse starostne skupine: koncerte, lutkovne 

in cirkuške predstave, animacijske delavnice, ulično gledališče, kino 

pod zvezdami in še marsikaj. Ob raznovrstni prireditveni ponudbi 

si vzemite čas tudi za celjske turistične bisere, nad katerimi boste 

zagotovo navdušeni.

Naj bo letošnje poletje priložnost za poletno razglednico iz knežjega 

mesta ter brezskrbne in novih doživetij polne počitnice!

Bojan Šrot

župan

Spoštovane Celjanke, 
cenjeni Celjani!

Zgodba Šmartinskega jezera pri Celju je »zelena« 
zgodba. Idilična narava okolice okrog jezera kar kliče 
po obisku.  Celjani smo  že od nekdaj radi zahajali 
na jezero, v zadnjem letu pa še posebej – varna in 
urejena peš pot od cerkve Sv. Duha do jezera je vsak 
dan bolj polna – številni sprehajalci, rekreativni tekači, 
kolesarji kot tudi štirinožni prijatelji so na poti k 
istemu cilju – na Šmartinsko jezero.

Zakaj je jezero tako privlačna destinacija? Samo 
nekaj minut od središča mesta Celje, kjer v službi 
preživljamo tako ali drugače stresen delovnik, lahko 
najdemo sprostitev. Šmartinsko jezero nam to s 
svojo urejenostjo, prijaznostjo in neokrnjeno naravo 
vsekakor omogoča. Še več – jezero postaja tudi 
vedno bolj obiskana turistična oz. izletniška točka. Vse 
generacije se na jezeru dobro počutijo. Mlade družine 
z otroci uživajo ob jezeru in vožnji s pedolinom, za 
»velike« otroke pa je vsekakor zabavna učna pot ob 
peš poti okoli jezera – življenje v vodi je mogoče 
spoznavati s prebiranjem številnih informacijskih tabel 
ob poti.  Če v jezeru opazite senco, ki je celo podobna 
ribi na sliki – zabava za družino zagotovljena!

Pikniki in ostala druženja v naravi so priljubljena 
oblika preživljanja prostega časa predvsem ob koncu 
tedna. Še posebej če boste na jezero prikolesarili, se 
vam bo počitek na travi ob jezeru vsekakor prilegel. 
Ob jezeru so številni ponudniki, ki oddajajo prostor za 
piknik ali vam ga celo organizirajo v celoti.

O ribah v Šmartinskem jezeru krožijo različni miti 
– vsekakor pa velja, da ribiči z ulovom na jezeru ne 
boste razočarani. Ribolov je na Šmartinskem jezeru že 
od nekdaj priljubljen – ste vedeli, da lahko na jezeru 
doživite tudi  nočni  ribolov? (nakup nočne dovolilnice 
v Ribiškem domu). 

Če vam vožnja s čolnom, kajakom ali pogled na 
velikega soma nista pognala dovolj adrenalina po 
žilah, priporočamo še ZORBING. Se spomnite, ko ste 
bili majhni in ste se kotalili po hribu? Premetavalo vas 
je sem ter tja, malo ste bili potolčeni, ampak namen je 
bil dosežen ... čimbolj uživati. … kotaljenje v ogromni 
žogi, ki se imenuje zorb. Pripete v zorb - med vami 
in stezo je 13 kubikov zraka - vas bodo spustili po 
posebej za zorb urejeni stezi, edini v Evropi z ovinkom! 
Še vedno niste prepričani, ali je Šmartinsko jezero 
pravi izbor za sobotni dan?

Namig: – s kolesom se odpravite do jezera in se 
sprehodite ob jezeru po novo urejeni poti, ki je tudi 
poučna – informacijske table ob poti vas bodo poučile 
o življenju rib v vodah Šmartinskega jezera. S seboj 
ne pozabite vzeti odeje - zelenice ob jezeru so odlična 
lokacija za poležavanje v travi, na soncu ali v senci.  
Če ne boste s seboj prinesli košare za piknik in svojih 
kuharskih dobrot, izkoristite  ponudbo okrog jezera.

Zelena zgodba
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Šmartinsko jezero ponuja možnosti rekreacije in sprostitve tako za domačine kot 
za turiste. Okolica jezera je bila dolgo časa  pretežno neurejena,  potenciali, ki jih je 
območje nudilo, pa neizkoriščeni. Tako je Mestna občina Celje uvrstila projekt »Razvoj 
turističnega območja Šmartinskega jezera z zaledjem« kot prednostni projekt, ki je 
dolgoročno opredeljen s cilji  razvoja turizma, športnih in rekreativnih dejavnosti, 
oživitvi podeželskega zaledja in za to potrebne regijske infrastrukture. 

V letu 2004 je MOC pričela z intenzivnim delom na projektu – za umestitev v Državni 
prostorski načrt je najprej bilo potrebno izdelati projektno nalogo oz. strokovne 
podlage za strategijo prostorskega razvoja tega dela občine. V letu 2005 je nastala 
projektna naloga »Razvojno-programski načrt turističnega območja Šmartinskega 
jezera z zaledjem«, v kateri je bila opredeljena razvojna strategija in razvojni koncept 
območja. Uresničevanje začrtanih ciljev je MOC uresničila s projektom  »Turistično 
območje Šmartinsko jezero: Izgradnja tematskih poti okoli jezera s premostitvijo 
jezera«, za katerega je bila Mestna občina Celje uspešna že  na prvem javnem razpisu  
za prednostno usmeritev Regionalnih razvojnih programov in je pridobila evropska 
sredstva. Izvedba I. faze pešpoti okoli jezera je sedaj že zaključena (v naslednjem letu 
se predvideva izvedba preostalega dela), prav tako je zaključena ureditev kolesarske 
in pešpoti od mesta do Šmartinskega jezera, položen pa je tudi pontonski most čez 
jezero.

Naslednji pomemben korak je sprejem razvojnega načrta v Državnem prostorskem 
načrtu (DPN), ki je že bil javno razgrnjen. Vlada Republike Slovenije naj bi še letos 
potrdila razvojni program območja Šmartinskega jezera v DPNju. S potrditvijo pro-
grama bo namreč območje lahko pritegnilo vlaganje zasebnega kapitala v opredelje-
na območja okrog jezera, namenjena turizmu.

Nadaljujejo  se tudi  aktivnosti na področju ekološke sanacije jezera, spodbujajo se 
aktivnosti, usmerjene v povečanje gostinske, športne in turistične ponudbe ob jezeru 
in zaledju, končni cilj projekta pa je povezati turistično in športno-rekreativno ponud-
bo mesta Celja ter zvišati prepoznavnost regije z atraktivnimi turističnimi produkti.

šmartinsko jezero šmartinsko jezero

Gospa Marta Mikša, mestna svetnica
»Šmartinsko jezero je biser, ki z odločitvami MO Celje vsako leto 
pridobiva na svoji vrednosti. Je v ponos Celjanom in prijeten ter 
zanimiv sprehod za vse generacije, saj je okoli jezera urejenih že 
preko 3 km tematskih poti na temo vode.«

Gospod Zlatko Lukaščik, mestni svetnik
 »Pot ob jezeru je prava poteza, ki bo omogočila popolno 
rekreacijo. Z izgradnjo še preostalih objektov v bližnji prihodnosti 
bo jezero razveseljevalo staro in mlado, upam pa, da tudi vesoljno 
Slovenijo.«

Plaža ob jezeru
»Že od nekdaj sem povezan z vodo in dogajanjem 
ob in na vodi. PLAŽA OB JEZERU mi predstavlja 
izziv in želim si, da jezero zaživi tako med Celjani 
kot tudi ostalimi obiskovalci.« (Aleš Jašarovič)
Ponudba:  gostinska ponudba (pijača, sladoled, 
med vikendi hrana), ustvarjalne delavnice za 
otroke, lutkovne predstave, prireditve za odrasle ...
Odpiralni čas: pon.-pet.: 12.00-20.00, 
sob., ned.: 9.00-20.00
Informacije:  Aleš Jašarovič s.p., Plavalna šola Celje, 
tel.: 041 751 440, e-mail: ales.jasarovic@t-1.si

Pušn šank Pr’ Tini
»Že od malih nog sem si želela imeti svojo 
gostilno. S postavitvijo »pušnšanka« sem 
uresničila svoje otroške sanje.« (Tina Turnšek)
Ponudba: gostinske storitve, najem prostorov za 
piknike, urejena igrala za otroke.
Odpiralni čas: pon.-pet.: 6.00-22.00, 
sob.,ned., prazniki: 7.00-23.00
Informacije: Tina Turnšek, tel.: 041 777 782, 
e-mail:  tina.turnsek@gmail.com

Čolnarna Muzelj
»Z veseljem nadaljujem z družinsko tradicijo 
gostinstva ob jezeru, ki jo je začel moj oče.« 
(Boštjan Muzelj)
Ponudba:  gostinska ponudba (hrana, pijača), 
izposoja pedolinov, čolnov in kajakov, priprava 
piknikov za zaključene skupine, urejena otroška 
igrala, možnost dnevnega počitka (14 postelj kot 
skupno ležišče), ribiške dovolilnice.
Odpiralni čas: vsak dan: 12.00 - 22.00
Informacije: Boštjan Muzelj, tel.: 03 577 74 40, 031 
432 408, e-mail: colnarna.muzelj@siol.net

Roman Kramer, vodja Oddelka za okolje in prostor ter 
komunalo in vodja EU projektne skupine (MOC)  
»Razvoj turističnega območja Šmartinsko jezero je za mesto Celje 
eden izmed večjih investicijskih projektov, ki zahteva ogromno 
kadrovskega kot tudi finančnega napora. Danes  zadovoljno 
ugotavljam, da smo sprejeli pravilno strateško usmeritev  in uspeli 
ustvariti Celjanom, kot tudi turistom prijazno destinacijo, kjer 
radi preživljajo svoj prosti čas. Zato tudi prihodnje aktivnosti z 
urejanjem območja okrog jezera sprejemamo kot nov izziv.«

1. Območje POČITNIŠKI CENTER
2. Območje PRIREDITVENO REKREACIJSKI   
    CENTER
3. Območje JAVNO NARAVNO KOPALIŠČE
4. Območje GOLF IGRIŠČE PREŠNIK
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Razvoj turističnega območja 
Šmartinsko jezero

Mag. Milena Čeko Pungartnik, direktorica Zavoda Celeia Celje in 
Bojan Šrot, župan s predstavniki medijev na ogledu Šmartinskega 
jezera

Vila Frida 
»Uživamo v dobri družbi. Odkar živimo ob jezeru, 
naša hiša Vila Frida postaja priljubljeno zbirališče 
za zaključene skupine.« (Družina Brvar)
Ponudba: oddaja piknik prostora, urejena klet 
za zaključene družbe, organizacija piknika, 
vožnja s čolnom, animacijski program za otroke. 
Organizacija dogodkov za umetniške kolonije 
(Forma Viva ).
Odpiralni čas: po predhodnem dogovoru
Informacije: Grega Brvar, tel.: 041 936 724

VITEZ – Zavod za 
varovanje narave
Ponudba:  najem prikolic  ob jezeru, najem 
prostora za piknik in kampiranje , izposoja 
čolnov, ježa na konju v vodi, park s točkami 
pozitivne energije
Odpiralni čas: po dogovoru
Informacije:  Vitez - Zavod za varovanje narave, 
tel.: 041 578 194

Zorbing  
Ponudba: spust v ZORB žogi
Odpiralni čas: ned.: 15.00 -18.00
Informacije: Ekopool s.p., Emil Koprivc, 
tel.: 041 416 800, e-mail: info@zorb.si, 
www.zorb.si

Skica razvojnega načrta:

Dan na jezeru
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Friderikov stolp, 
Stari grad Celje
Rodbino Celjskih je preživelo mnogo pripovedk in 
legend, ena najbolj znanih je zagotovo tragična 
ljubezenska zgodba Friderika II. in Veronike 
Deseniške. Slednja je svobodomiselno ljubezen 
plačala z življenjem, svojeglavega Friderika II. pa 
je  oče Herman II. zaprl v stolp, danes znan kot 
Friderikov stolp, da si ohladi srce in zbistri razum. 

Z gradbeno sanacijo Friderikovega stolpa se je 
na Starem gradu Celje zaključil projekt  prenove 
»Celjski včeraj in jutri: Stari grad«, ki je v minulih 
letih grad obogatil z večnamenskim stopniščem 
pod Friderikovim stolpom in objektom v 
medzidju, kjer sta lani aprila dobili prostor 
Turistična informacijska pisarna in grajska 
Kavarna Veronika. Vhod v Friderikov stolp je 
prestavljen na mesto prvotnega vhoda v prvem 
nadstropju, do katerega vodi lesen mostovž. V 
notranjosti je vsadek stopnišča iz jekla in kortena. 
Vrh stopnišča se zaključi z izhodom v obliki 
steklenega kubusa, skozi katerega obiskovalec 
dostopa na leseno razgledno ploščad. 

Odprtje prenovljenega Friderikovega stolpa je 
načrtovano za drugo polovico letošnjega leta. 
Tako si bo mogoče grajsko območje, mesto 
in okolico kmalu spet ogledati z edinstvene 
panoramske točke nad mestom – z vrha 
Friderikovega stolpa. 

... da so zidovi Friderikovega stolpa de-
beli skoraj 3 metre. Stolp so pozidali v 1. 
polovici 14. stoletja; mestno veduto torej 
nezgrešljivo zaznamuje že skoraj 700 let.

... da je Friderikov stolp najprej stal izven 
obzidane grajske zasnove, saj je služil kot 
obrambni stolp, ki je imel zato na vrhu 
obrambni hodnik? Kasneje so grajski 
prostor večkrat razširili in obzidali in 
stolp se je znašel znotraj obzidja.

Po legendi naj bi Friderika rešil gotove 
smrti zvesti oproda, ki je skopal podze-
meljski dohod, skozi katerega je Frideriku 
prinašal hrano. V preteklem stoletju se 
je ta rov baje še dobro videl, širok pa je 
bil toliko, da je mogel skozenj splezati 
odrasel moški.

... da je EU projektna skupina Mestne 
občine Celje za projekt »Celjski včeraj in 
jutri: Stari grad« pridobila nepovratna 
sredstva v višini 900.000 EUR?

... da si lahko s stopnišča v zavetju 
Friderikovega stolpa v juliju in avgustu 
ogledate ducat glasbenih in gledaliških 
prireditev, za konec pa 28. avgusta tradi-
cionalno srednjeveško prireditev Dežela 
Celjska vabi?

viri: 
www.moc.celje.si, www.celje.si, A.Stopar: 
Stari grad Celje
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Vadbišče za Golf Celje 
 »Celje kot tretje največje mesto v Sloveniji nima 
golf igrišča ali vadbišča. Bližina mesta in idilična 
lokacija ob Šmartinskem jezeru sta olajšali našo 
odločitev za gradnjo.« (Aljoša Golob)
Ponudba: začasno golf igrišče –  v načrtu imajo še 
gradnjo klubskega objekta in vsaj treh lukenj, na 
katerih bi bilo možno organizirati manjše turnirje 
in tekme za otroke. Uradno otvoritev načrtujejo 
naslednje leto, saj na vadbišču še potekajo 
gradbena dela in je redna vadba motena. Trenutno 
omogoča vadbišče samo vadbo dolgih udarcev. 
So pa seveda vabljeni vsi golfisti in negolfisti, da 
si ogledajo, kako nastaja novo vadišče za golf in 
poskusijo udariti žogico, ki jo udarja več kot 100 
milijonov golfistov po svetu. 

Informacije:  Aljoša Golob, tel.: 031 724 198

Ladjica Jezerska kraljica
Ponudba: gostinske storitve (pijača, sladoled), 
vožnja z ladjico, brezplačni internet, izposoja 
čolnov na vesla, električnega čolna in kanuja.

Informacije: Robert Stepišnik, tel.: 03 492 70 70 
(naročanje skupin), e- mail: robert.stepisnik@
volja.net

Ribiški dom Brezova
Ponudba: gostinske storitve (pijača, sladoled), 
ribiške dovolilnice, nočni ribolov, najem prostorov 
za piknik.
Informacije: g. Zidanšek, tel.št. 03 492 76 40, 
 03 492 76 41, e-mail: ribiska.druzina.celje@t-1.si,
www.ribiskadruzina-celje.si

Učna pot ob jezeru 
Med sprehodom ob jezeru ne spreglejte poučnih 
informacijskih tablic.

Šmarnica d.o.o.o

Ponudba: večnamenski prostor  ob 
jezeru, ležišča (skupna in 5 dvo-
posteljnih sob), letna kuhinja, prostor 
za piknik in za izvajanje delavnic

Informacije:  Alja Roš, tel.: 040 646 480, 
e-mail: aros@siol.net

Okrepčevalnica »Tepež«

Ponudba:  gostinska ponudba (domača 
hrana ), pijača, primeren prostor za 
zaključene družbe

Informacije:  Zinka Tepež, 
tel.: 03 541 30 19, 
e-mail: zinka.tepez@t-1.si

ob
iš

či
te

 tu
di

...

- Šmartinsko jezero je umetno jezero, 
nastalo med 1967 - 1970

- Jezero meri 113 ha jezerske površine, 
dolžina obale: 12,1 km

- Globina jezera: do 15 m

- Dolžina mostu čez jezero: 110 m

- Peš pot okrog jezera meri 3.242 m

- Izgradnja peš poti  se bo nadaljevala 
v prihodnjih letih
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Dan na jezeru
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KOLOFON:
časopis izdal Zavod Celeia Celje 
fotografije: Gregor Katič, Saša Kajžer (Zorb), Jure 
Krajšek (Celeia - mesto pod mestom), oblikovanje: 
R. Počivašek, jezikovni pregled: MP, tisk: Dinocolor, 
število izvodov: 20.000, leto 2010, izdajo časopisa 
je omogočila Mestna občina Celje

Celeia – mesto pod mestom / Nova razsežnost 
odkrivanja bogate dediščine iz časa rimske Celeie

Sprehodite se po največjem delu rimske 
ulice v Sloveniji - senzacionalnem odkritju 
podzemskega antičnega mesta.
ODPIRALNI ČAS: 
tor. – pet.: 10.00 -12.00, 16.00 – 18.00; 
sob.: 10.00 – 12.00 
in po dogovoru
Tel.: 03 42 80 962, 031 612 618
Cena vstopnice: 2 EUR / osebo

Sprehod na Šmartinskem jezeru

Bojan Šrot, župan in Primož Brvar, 
direktor Celjskega mladinskega centra 
na ogledu hostla

“Afrika v Celju”

Otvoritev objekta  MCC HOSTEL
v Celjskem mladinskem centru

Ura pravljic na Mestni plaži

Pokrajinski muzej Celje
Muzejski trg 1
3000 Celje


