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PRAZNIK S PRETEKLOSTJO.
ZANJO SO ZASLUŽNI
NAŠI PREDNIKI,
CELJSKI KNEZI
IZ LETA 1451.
PRAZNIK S SEDANJOSTJO
IN PRIHODNOSTJO.
ZANJU JE ODGOVOREN
DANAŠNJI ROD
CELJANK IN CELJANOV.

priznanja mestne občine celje
BRONASTI
CELJSKI GRB
ANSAMBEL
VITEZI CELJSKI

Vsak človek se vsaj enkrat na leto odene v praznične barve – na
svoj rojstni dan. Dan, ki je rezerviran za to, da smo zadovoljni,
nasmejani in ponosni. Dan, ko si želimo, da bi nas obdajali tisti,
ki zaznamujejo naša življenja in jih imamo radi. Dan za izvirna
darila, lepe želje, nove sanje in načrte.
Nič drugače ni, ko ima rojstni dan vse mesto. V mesecu aprilu
praznuje Celje, ki se tudi letos veseli na mnogo načinov, saj imamo
naše mesto najraje pisano in živahno.
Pestrost in bogastvo življenja v Mestni občini Celje soustvarjajo
pogumni, delovni, nadarjeni in ustvarjalni ljudje. Posamezniki in
skupine, ki se ne bojijo izzivov, temveč jih z vnemo premagujejo.
Nekaterim se bomo tudi letos za izjemno darilo mestu, za
ustvarjanje, ki bo ostalo zapisano v mnogih zgodbah knežjega
mesta, še posebej zahvalili na osrednji slovesnosti ob prazniku
Mestne občine Celje, 11. aprila.
Še nepopisano knjigo prihodnosti našega mesta bodo letos že 16.
zapored sooblikovali mladi, ki so ponovno ustvarili galerijo na
prostem. Tokrat Celje krasijo panoji, s katerimi so mladi želeli
predstaviti svojo šolo, vrtec ali drugo ustanovo na poseben način.
Njihova unikatna darila vsem nam za občinski praznik zdaj lahko
občudujete, ko se sprehajate ali peljete skozi mesto.
In v Celju vsekakor je kaj občudovati. Želimo si seveda, da bi bilo
mesto za svoje prebivalce in obiskovalce še bolj prijazno in privlačno.
Ker ob različnih prelomnicah, tudi ob rojstnem dnevu, radi kujemo
načrte in sprejemamo odločitve, je eden od ciljev, ki si jih je za leto
2012 zadalo Celje, začetek prenove starega mestnega jedra. Tudi
temu smo namenili del številke Mestnega časopisa, ki je pred vami.
Verjamemo, da se nove podobe veselite. Celje vsekakor se.
V prijaznih, toplih mesecih, ki so pred nami, vas želimo povabiti
tudi na Stari grad, ki zdaj že dve leti sije v novi podobi ter privablja
z bogatimi vsebinami in veličastnim okoljem.
Prepričani smo, da boste v dneh okoli praznika Mestne občine
Celje, ko knežje mesto sije v mavričnih barvah, našli kaj, kar
vam bo polepšalo pomladne dni in vam dalo občutek, da ste tudi
sami pomemben del velikega praznovanja. Saj to je vendar smisel
rojstnega dne: da se veseli čim več prijateljev.
Drage Celjanke, dragi Celjani!
Naj rojstni dan našega mesta tudi v vas zbudi praznične občutke.
Vabim vas, da v čim večji meri izkoristite pestro ponudbo dogodkov
in vam ob prazniku Mestne občine Celje, 11. aprilu, iskreno čestitam.
Vse najboljše, drago Celje!
Bojan Šrot
župan Mestne občine Celje

April je za Mestno občino Celje
poseben mesec. Mesec, ki je še
posebno živahen, pester, kulturno bogat in pomladno
pisan. 11. aprila Celje letos praznuje že 561 let od podelitve
mestnih pravic. Zato je dogajanje v tem času posebej
raznoliko. Praznovanju mestne občine se pridružijo različna
društva, zavodi, podjetja in institucije in pripravijo številne
prireditve. Mlade povabimo k razmišljanju o Celju in ti svojo
domišljijo na velikih panojih razstavijo po vsem mestu.
Praznik mestne občine obeležimo tudi s slavnostno
osrednjo prireditvijo, na kateri se s priznanji zahvalimo
tistim, ki so življenju v knežjem mestu dali poseben pečat.
Tako želimo poudariti, da cenimo njihovo delo, prizadevanja
in trud.
11. april je zagotovo dan, ko še posebej glasno povemo,
da imamo radi Celje, da radi živimo in ustvarjamo v svojem
mestu in da smo nanj ponosni. Vsaj enkrat na leto naj se to
jasno sliši in vidi, saj imamo za veselje zares veliko razlogov.

BRONASTI CELJSKI GRB
PETER ZAVERŠEK
Za večletno delo v gostinstvu
in uspešno vodenje Gostilne
Francl iz Zagrada

Vabimo vas, da skupaj v čim večjem številu praznujete tudi
vi in da mestu ob Savinji skupaj zakličemo »vse najboljše!«.
SREBRNI CELJSKI GRB
DUŠAN KONDA
Avtorji fotografije: Matej Gorjup, Nik Jarh, Anja Rak

Vse najboljše, drago Celje!

Za izjemne rezultate in
večkratne uspehe na
glasbenem področju
ter za predstavljanje
celjske kulturne
ustvarjalnosti na
področju narodnozabavne glasbe doma
in v tujini

Za njegovo uspešno delo
pri razvoju in delovanju
Kajak kanu kluba NIVO
Celje ter za aktivno
vključevanje kluba v
življenjsko okolje soseske

SREBRNI
CELJSKI GRB

BRONASTI
CELJSKI GRB
ZAVOD FOKUS

Za ustvarjalne in
inovativne aktivnosti, ki
vplivajo na razvoj sodobne
avtorske fotografije

PROSTOVOLJNO
GASILSKO DRUŠTVO
LJUBEČNA

SREBRNI
CELJSKI GRB

Za aktivno delovanje
v celotni celjski regiji
in širše ter za pomoč
tistim, ki reševanje
v gorah nujno
potrebujejo

ČASTNI
MEŠČAN
CELJA
DR. IVAN STOPAR
Iskrene čestitke, dr.
Stopar. Zaupajte nam,
kakšni občutki prevevajo
moža, ki je v svojem
življenju prejel veliko
različnih priznanj za svoje delo in ki se mu je danes mesto Celje
poklonilo z nazivom častni meščan Celja?
»Človek je resnično vesel prav vsakega priznanja. Če pa je to priznanje
priznanje skupnosti, v kateri živiš in delaš toliko let, je slednje še toliko
bolj dragoceno. Osebno v tem priznanju vidim priznanje za petdeset
let svojega dela, od katerega je bil večji del povezan s Celjem, čeprav je
tema, ki sem ji posvetil svoje življenje, precej širša, povezana z obema
delovnima področjema, kastelologijo in vedutologijo. Če se ozrem
nazaj, lahko danes zagotovo rečem, da je prihod v Celje spremenil mojo
življenjsko pot. Pred tem sem se ukvarjal s prevajanjem, novinarstvom,
celo s filmsko kritiko, kar ve le malo ljudi. V Celje sem prišel na delovno
mesto, ki me je čakalo v takrat na novo formiranem Zavodu za
spomeniško varstvo. To je čas, ko so me pritegnili kulturno-zgodovinski
spomeniki tega prostora, o katerih sem v preteklosti veliko slišal in bral,
a jih do tistega trenutka nisem imel možnosti tudi v živo spoznati. Eden
izmed prvih izzivov, s katerim sem se soočil v mestu ob Savinji, so bila
prizadevanja za obnovo starega celjskega gradu, najbolj prepoznavne
srednjeveške razvaline na Slovenskem, domovanja grofov Celjskih.
Takrat na začetku me je sila presenetilo, da v množici literature različnih
avtorjev ni bilo nobenega dela, ki bi poglobljeno preučevalo stavbno
zgodovino gradu. Dolgo časa je namreč veljala teza, da je grad nastal
v poznem 13. ali pa celo v 14. stoletju in da je več ali manj iz enega
liva, šele nove raziskave pa so pokazale, da sega njegova zgodovina
vse do 12. stoletja, dograjevali pa so ga do 16. stoletja. V štirih stoletjih
svoje zgodovine je doživel izjemno veliko sprememb, ki pa so po novem
načinu preučevanja postale razvidne in so danes tako tudi splošno
znane.
S prihodom v Celje sem začel intenzivno spoznavati tudi samo mesto
in njegovo preteklost. Svoja spoznanja sem tako strnil v besedilu, ki
danes velja za eno prvih povojnih biografij o mestu Celju. Z bivanjem v
mestu ob Savinji je prav tako povezan tudi nastanek knjige Stare celjske
upodobitve, ki je prva knjiga s tovrstno tematiko v slovenskem prostoru.
Sledila ji je knjiga Ljubljanske vedute, ki so se ji v zadnjih letih pridružile
še monografije o drugih slovenskih mestih, dela drugih avtorjev.
Ponosen sem, ker so stavbno-zgodovinske raziskave, ki so se pričele prav
na Starem gradu Celje, pripeljale do raziskovanja splošnih zakonitosti
grajskega razvoja, ki jih je bilo mogoče aplicirati na raziskavo grajskih
stavb v celotnem slovenskem prostoru.

Za dolgoletno
požrtvovalno delo in
učinkovito zaščito,
reševanje in pomoč
pri naravnih in drugih
nesrečah

GORSKA REŠEVALNA
SLUŽBA – POSTAJA
CELJE
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BRONASTI CELJSKI GRB

KRISTALNI CELJSKI GRB

PROF. BARBARA
ARLIČ KERSTEIN

SUZANA VURUNIĆ

Za večletno kulturno-umetniško
ustvarjanje in izjemne dosežke
dekliškega pevskega zbora
Gimnazije Celje – Center doma in
v tujini

Za odličnost v celotnem
študijskem obdobju
enopredmetnega študijskega
programa geografije

Še vedno delam, ustvarjam, preučujem. Če bo vse po sreči, bo že letos
izšla knjiga, ki bo predstavila vedutno gradivo 19. stoletja za celotno
Slovenijo.
Prav tako se do današnjega dneva nisem odrekel sistematičnemu
preučevanju Celja.
Če bo vse teklo tako, kot si želimo, bo Pokrajinski muzej Celje še letos,
najverjetneje jeseni, izdal knjigo Dediščina knežjega Celja, kjer bo
osrednja beseda tekla o celjskih ustvarjalcih in njihovi vlogi v širšem
slovenskem prostoru.«
Naslednje leto, 1. januarja, bo minilo natanko 50 let od prihoda
dr. Ivana Stoparja v Celje, ki v tem mestu še vedno živi, dela,
raziskuje, ustvarja. Ko ga poslušaš, kako vzneseno pripoveduje o
svojem življenju in delu, se ti zazdi, da vse svoje življenje sledi reku
carpe diem in se tudi danes, morda celo ta trenutek, strastno in
predano loteva raziskovanja njemu ljubih tem.

program prireditev ob prazniku MOC

april

od 2. do 6. aprila
od 16.00 dalje

ponedeljek, 2. april
15.30

četrtek, 5. april
14.00

petek, 6. april
9.00 do 11.00
10.00 do 14.00
ob 14.00

sobota, 7. april
10.00
sobota, 7. april
11.00
torek, 10. april
18.00

sreda, 11. april
8.00 do 12.00

sreda, 11. april
11.00

sreda, 11. april
19.00

sreda, 11. april
19.00

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE – AVLA 2. 		
NADSTROPJA
DESETLETJE POSLIKAV VELIKIH PANOJEV OB 		
PRAZNIKU MESTA
(razstava fotografij dosedanjih poslikav)
IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
GOLOVEC CELJE (KEGLJIŠČE)
14. ODPRTO PRVENSTVO VETERANOV/		
VETERANK »CELJE 2012«
OBMOČNA KEGLJAŠKA TEKMOVALNA 		
SKUPNOST CELJE
OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
JAVNA PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH 		
NALOG
Osnovna šola Hudinja

četrtek, 12. april
19.00

od petka, 13., do
nedelje, 15. aprila
8.00 in 18.00
petek, 13. april
11.00

petek, 13. april
18.00

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
JAVNA PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH 		
NALOG
Osnovna šola Hudinja
SVETOVNI DAN ZDRAVJA
NARODNI DOM – strokovni posvet
ODER NA GLAVNEM TRGU – promocija 		
zdravja
SAVINJSKO NABREŽJE DO VISEČEGA 		
MOSTU – medgeneracijski pohod
Več na www.celje.si
JZ Socio in Mestna občina Celje
CELJSKA KOČA
Proglasitev NAJ POHODNIKA ZA LETO 2011
TRC Celje – Celjska koča
KNEŽJI DVOREC CELJE – STARI GRAD CELJE
1. TEK CELJSKIH KNEZOV
AD Kladivar Celje
NA ŠPICI (sotočje Savinje in Ložnice pri 		
letnem kopališču)
TEK OB SAVINJI
Športna zveza Celje
IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
GRŠKA VAS NA IV. OSNOVNI ŠOLI CELJE
(delavnice v okviru priprav na Evropsko 		
vas 2012 in 50- letnico šole)
IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

sobota, 14. april
7.00 –14.00

sobota, 14. april
9.00

sobota, 14. april
8.00

sobota, 14. april
14.30

17.00

VRTEC ANICE ČERNEJEVE – ENOTA SONCE, 		
KAJUHOVA 5
DVIG EKO ZASTAVE
VRTEC ANICE ČERNEJEVE
IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
PESEM, KI SEŽE V SRCE IN V NJEM OSTANE 		
…(recital domoljubne in ljubezenske 		
poezije – mestu in šoli za praznik)
IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

sobota, 14. april
18.00

TRG CELJSKIH KNEZOV
DVIG TOPLOZRAČNEGA BALONA OB PAZNIKU 		

MOC
Balonarski klub Vojnik
sreda, 11. april
19.30

poslikava panojev ob prazniku MOC
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NARODNI DOM
OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU 		
MESTNE OBČINE CELJE S PODELITVIJO 		
NAJVIŠJIH PRIZNANJ MOC
Mestna občina Celje
(vstop z vabili)

20.00

nedelja, 15. april
od 10.00– 20.00

NARODNI DOM
VRTILJAK – barviti večer z mladimi 		
ustvarjalci programa predšolska vzgoja
Gimnazija Celje - Center
LETALIŠČE LEVEC (predvidoma)
15. BALONARSKI FESTIVAL IN TEKMA LZS
Balonarski klub Vojnik
CELJSKI DOM
ISKRE NADARJENOSTI
ŠOLSKI CENTER CELJE, Srednja šola za 		
storitvene dejavnosti in logistiko
CELJSKA KOČA
Razglasitev rezultatov natečaja za 		
najboljšo kratko 				
zgodbo z naslovom MOJI SPOMINI NA 		
CELJSKO KOČO
TRC Celje Celjska koča v sodelovanju
z NT & RC

VRTEC ANICE ČERNEJEVE, ENOTA HRIBČEK

ponedeljek, 16. april
16.00–19.00
torek, 17. april
16.00–19.00

sreda, 18. april
19. uri

ŠMARTINSKO JEZERO (pri Ribiškem domu 		
Brezova)
RIBIŠKO TEKMOVANJE V LOVU S PLOVCEM 		
ZA POKAL MESTNE OBČINE CELJE
Ribiška družina Celje
ŠMARTINSKO JEZERO
4. humanitarni tek/hoja v boju proti 		
debelosti
Več na www.celje.si
JZ Socio in Mestna občina Celje
PRI MOSTU ČEZ SAVINJO (RAZVOJNI 		
CENTER)
11. POHOD PO POTEH CELJSKIH GROFOV
Planinsko društvo Grmada
PRAGA (ČEŠKA), Staro mesto in katedrala 		
sv. Vida, Hradčani
Začetek Barbarinega sprevoda 			
srednjeveških skupin iz 			
Slovenije in Češke
po praškem Starem mestu preko 		
Karlovega mosta do Hradčanov
Svečana sveta maša v spomin kraljici 		
Barbari Celjski v katedrali sv. Vida na 		
Hradčanih
mašuje celjski škof msgr. dr. Stanislav
Lipovšek (sveta maša 			
bo v slovenskem jeziku);
TURISTIČNO DRUŠTVO CELJE , ŠKOFIJA		
CELJE, MESTNA OBČINA CELJE, 			
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE ob 			
sodelovanju z AKADEMIJO ZA GLASBO iz 		
Ljubljane in KUD-om GALIARDA CELJE
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
ODPRTJE RAZSTAVE OBRAZI OPERETE – ob 		
zaključku mednarodnega projekta JUMUM
Zaključna slovesnost s predstavitvijo 		
kratke operete USANJANO ŽIVLJENJE
mladega celjskega skladatelja
Leona Firšta
Muzej novejše zgodovine Celje
GOLOVEC CELJE (KEGLJIŠČE)
DRŽAVNO PRVENSTVO VETERANOV/		
VETERANK – KZS
OBMOČNA KEGLJAŠKA TEKMOVALNA 		
SKUPNOST CELJE

četrtek, 19. april
8.00–12.00

četrtek, 19. april
16.00

petek, 20. april
9.00–16.00

petek, 20. april
12.00

petek, 20. april
12.30–17.30

sobota, 21. april
od 10.00– 20.00

nedelja, 22. april
9. 00

VRTEC TONČKE ČEČEVE, ENOTA HUDINJA

CELJSKI DOM
WALDORFSKI DNEVI OB PRAZNIKU MOC
WALDORFSKA ŠOLA CELJE
CELJSKI DOM
WALDORFSKI DNEVI OB PRAZNIKU MOC
WALDORFSKA ŠOLA CELJE
Levstikova dvorana Osrednje knjižnice Celje
dokumentarni film NA POTI PRIDE VSE 		
NAPROTI . Film režiserja Bojana Laboviča, 		
ki je nastal v koprodukciji Studia Legen 		
in zavoda MARIBOR 2012 – Evropska 		
prestolnica kulture, spremlja življenjsko 		
zgodbo Celjana, literarnega zgodovinarja, 		
dramaturga, bibliotekarja, prevajalca in 		
publicista dr. BRUNA HARTMANA.

Mladi
šestnajstič
poslikali velike
plakatne
panoje ob
prazniku
Mestne občine
Celje

VRTEC ZARJA CELJE

VRTEC DANIJELOV LEVČEK

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

II. OSNOVNA ŠOLA

III. OSNOVNA ŠOLA

IV. OSNOVNA ŠOLA

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA CELJE

OSNOVNA ŠOLA LAVA

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA

ŠOLSKI CENTER CELJE – Srednja šola za 		
gradbeništvo in varovanje okolja
USTVARJALNE DELAVNICE ZA 			
OSNOVNOŠOLCE ŠOLSKI CENTER CELJE
IGRIŠČE II. OSNOVNE ŠOLE
POSAVČEK – SKRB ZA VARNOST V PROMETU 		
S PREDSTAVITVIJO GASILCEV, POLICISTOV IN 		
REŠEVALCEV
Vrtec Anice Černejeve
GLAVNI TRG (ali dvorana Narodnega 		
doma)
FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA
Celjski mladinski center in Mestna občina 		
Celje
PLOŠČAD PRED I. GIMNAZIJO V CELJU
PREDSTAVITEV DELOVANJA IN OPREME 		
SLOVENSKE VOJSKE
I. GIMNAZIJA V CELJU
ŠPORTNO IGRIŠČE PRI I. GIMNAZIJI V CELJU
NOGOMETNI TURNIR VETERANOV (8 EKIP) V 		
POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA IN V 		
SPOMIN NA GENERALA RUDOLFA MAISTRA
I. GIMNAZIJA V CELJU

5

GOLOVEC CELJE (KEGLJIŠČE)
DRŽAVNO PRVENSTVO VETERANOV/		
VETERANK – KZS
OBMOČNA KEGLJAŠKA TEKMOVALNA 		
SKUPNOST CELJE
TELOVADNICA ŠD GABERJE CELJE
NAMIZNOTENIŠKI TURNIR ZA VETERANE – 		
49. FRENKOV
IN BOŽIČEV MEMORIAL
Športno društvo Gaberje

poslikava panojev ob prazniku MOC
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Program
kulturnih
prireditev
OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA

I. GIMNAZIJA V CELJU

APRIL 2012
CELJE
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Ponedeljek, 2. april

ŠCC - SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN KEMIJO

ŠCC - SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO IN MEHATRONIKO

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

9.00 - 12.00 OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – program za
otroke – knjižnica pri Mišku Knjižku na
Muzejskem trgu
APRILSKI KNJIŽNI JEDILNIK: Resnična zgodba
o Rdeči kapici, volčji sadni solati in še kaj!
Za predšolske otroke ter 1. in 2. razred OŠ
»kuhata« Ida in Mojca.
OKC

Torek, 3. april
9.00 - 12.00 OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – program za
otroke – knjižnica pri Mišku Knjižku na
Muzejskem trgu
APRILSKI KNJIŽNI JEDILNIK: Resnična zgodba
o Rdeči kapici, volčji sadni solati in še kaj!
Za predšolske otroke ter 1. in 2. razred OŠ
»kuhata« Ida in Mojca.
OKC

ŠCC - GIMNAZIJA LAVA

SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO CELJE

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE

18.00

Celjsko literarno društvo

18.00

ŠCC - SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE

20.00

21.00

ZAVOD SALEZIANUM OE PUM CELJE

OKC

17.00 in 19.00 CELJSKI DOM – Krekov trg 3
PÉSEMCA – Območna revija otroških in
mladinskih pevskih zborov v organizaciji
Območne izpostave JSKD Celje. Nastopili
bodo otroški in mladinski zbori osnovnih ter
srednjih šol Mestne občine Celje ter občin
Dobrna, Štore in Vojnik.
Vstop prost.
JSKD OI Celje

CELJSKI MLADINSKI CENTER

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER CELJE

GALERIJA NIKA IGNJATIČA - DRUŠTVO OTROCI OTROKOM

KNEŽJI DVOREC CELJE – STARI GRAD CELJE
1. TEK CELJSKIH KNEZOV S CILJEM NA STAREM
GRADU CELJE
Tek, ki ga AD Kladivar Celje organizira v
sklopu prireditev ob prazniku Mestne občine
Celje, bo povezal dve za mesto pomembni
zgodovinski lokaciji: Knežji dvorec in Stari
grad Celje. Tek se bo pričel pri Knežjem
dvorcu v središču mesta, od koder bo
tekače pot vodila skozi historični del mesta
proti Staremu gradu Celje, kjer bo tudi cilj
teka, udeleženci pa bodo deležni krajšega
kulturnega programa s podelitvijo priznanj.

AD Kladivar Celje

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE, KNEŽJI DVOREC
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI
CELEIA – MESTO POD MESTOM

Cena vodstva: 2 EUR.
PMC

PLESNI FORUM CELJE
KONCERT: KOSTA IN KITARZANI

Razstava bo na ogled do 8. 5. 2012.
Več na www.zelezarski-muzej.si.
Galerija Železarskega muzeja Štore

21.00

BRANIBOR CLUB
STAND UP: PEDJA BAJOVIĆ s predstavo STOJE
ali v izvirniku S NOGU
Bio-geografska stand up komedija, ki navduši.

Vstop prost.
Branibor club

Petek, 6. april
18.00

30 let na glasbeni sceni
Brane Mihajlović Kosta je celjski kitarist
in eden redkih, ki v slovenskem prostoru
obvladajo t.i. slide tehniko igranja akustične
in resofonične kitare. V svoji karieri je
sodeloval z mnogimi znanimi imeni: Radom
Šerbedžijo, Perom Lovšinom … Koncert ob
trideseti obletnici delovanja bo obogatil z
vrsto glasbenih gostov.

KVARTIRNA HIŠA
OTVORITEV RAZSTAVE AKADEMSKEGA
KIPARJA VASILIJA ČETKOVIĆA – VASKA

Cena vstopnice: 13 EUR. Predprodaja in prodaja
vstopnic: Plesni forum Celje.
Plesni forum Celje

»Skulpture malih dimenzij Vasilija
Četkovića Vaska so unikatna umetniška
dela, ustvarjena v kiparjevem zanosu
in predanosti izbranemu ciklusu, ko se
Četković izrazi do skrajnih meja lastne
umetniške moči. Morda nas zavedejo
skupne slogovne značilnosti in podobni
kiparski nagovori, vendar ostaja Četković
dosleden pri oblikovanju in modeliranju v
glini ali mavcu, izrezovanju in rezbarjenju
v lesu, sestavljanju konstrukcij iz različnih
materialov, vlivanju tekočega aluminija
in izdelavi vsakega kipa, objekta ali
strukturalnega telesa na drugačen način …«
(iz teksta Franca Obala)

Sreda, 4. april

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

11.00

18.00

GALERIJA ŽELEZARSKEGA MUZEJA – Teharje
pri Celju
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE
TOSKANA, IRSKA IN LONDON V OBJEKTIVU,
Draga Cerovška.

MERCATOR CENTER CELJE
NASTOP FOLKLORNE SKUPINE Z
LJUDSKIMI GODCI

Mercator center Celje

OKC

Abonma CGO in izven.
Celjski godalni orkester

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE

10.00

11.00

STOLNA CERKEV SV. DANIJELA
KONCERT: CELJSKI GODALNI ORKESTER
Dirigent: Nenad Firšt

9.00 - 12.00 OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – program za
otroke – knjižnica pri Mišku Knjižku na
Muzejskem trgu
APRILSKI KNJIŽNI JEDILNIK: Resnična zgodba
o Rdeči kapici, volčji sadni solati in še kaj!
Za predšolske otroke ter 1. in 2. razred OŠ
»kuhata« Ida in Mojca.

Sobota, 7. april

9.00 - 12.00 OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – program za
otroke – knjižnica pri Mišku Knjižku na
Muzejskem trgu
APRILSKI KNJIŽNI JEDILNIK: Resnična zgodba
o Rdeči kapici, volčji sadni solati in še kaj!
Za predšolske otroke ter 1. in 2. razred OŠ
»kuhata« Ida in Mojca.

Prodaja vstopnic: Eno uro pred predstavo v
KUD »Zarja« Trnovlje – Celje. Informacije in
rezervacije na tel. št.: 030 307 007 in
po e-pošti:rezervacije@kud-zarja.si,
www.kud-zarja.si.
KUD »Zarja« Trnovlje – Celje

SREDNJA ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNO UMETNOST

Vstop prost. Prostovoljni prispevki zaželeni.
Celjski mladinski center

Četrtek, 5. april

Vstop prost. Več na: www.glasbena-sola-celje.si.
Glasbena šola Celje

KULTURNI DOM KUD »ZARJA« TRNOVLJE-CELJE
GLEDALIŠKA KOMEDIJA
V. Möderndorfer: Limonada slovenica
Režija: Cvetka Jovan – Jekl
Igra: Gledališki ansambel KUD »Zarja«
Trnovlje – Celje
Limonada slovenica je satirična komedija, ki
na zabaven, smešen in hkrati malce zloben
način razkriva večno aktualno politiko ter
rivalsko, egoistično in zahrbtno igro njenih
akterjev v boju za oblast.
Zaključena predstava za I. gimnazijo v Celju

MLADINSKA KNJIGA MESTNA KNJIGARNA CELJE
PREDSTAVITEV KNJIGE FOJBE
dr. Jožeta Pirjevca
Gost predstavitve dr. Jože Pirjevec, avtor
velike slovenske uspešnice Tito in tovariši,
bo predstavil svojo novo knjigo Fojbe, ki
jo je napisal v sodelovanju s priznanimi
slovenskimi in italijanskimi zgodovinarji.
Knjiga Fojbe pobojev ne zanika, jih
ne opravičuje, ampak jih postavlja v
zgodovinski kontekst. Dr. Pirjevec bo na
literarnem večeru predstavil nastanek knjige
in se pri tem dotaknil tudi njene vsebine.

Brez očal, seksi akustičen džuboks kvartet
iz Polzele.

Mladinska knjiga Mestna knjigarna Celje

16.00 in 18.00 GLASBENA ŠOLA CELJE – koncertna dvorana
JAVNI NASTOP UČENCEV OD 4. DO 8.
RAZREDA

17.00

DVORANICA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV
CELJE – Gregorčičeva 6
PREDSTAVITEV LITERARNEGA USTVARJANJA
pesnice, pisateljice in kantavtorice
Nine Novak Oiseau.

Razstava bo na ogled do 30. 4. 2012.
Turistično društvo Celje

20.00

CELJSKI MLADINSKI CENTER – kavarna
R'n'R mineštra: Grozdje, celjski godci in
akustičen džuboks kvartet Brez očal
Na osmi dan je bog ustvaril rock, teden ima
sedem dni; računica je preprosta. Petek je
začetek tedna in v MCC kavarni je ta dan
rezerviran za pravo rock n' roll zabavo.
Nastopili bosta zasedbi Grozdje – celjski
godci, ki skrbijo za našo zabavo in plesno
rekreacijo že skoraj dve desetletji ter

Torek, 10. april
20.00

MESTNI KINO METROPOL
GLASBENI METROPOL
BALŽALORSKY / DRAŠLER TRIO
Jazz koncert

Cena vstopnice: 10 EUR. Predprodaja in prodaja
vstopnic: Mestni kino Metropol.
DZU Filter

Sreda, 11. april
15.00

GLASBENA ŠOLA CELJE – koncertna dvorana
JAVNI NASTOP SREDNJE STOPNJE: 1. in 2.
letniki, komorne skupine

Vstop prost. Več na: www.glasbena-sola-celje.si.
Glasbena šola Celje

17.00

GLASBENA ŠOLA CELJE – koncertna dvorana
JAVNI NASTOP SREDNJE STOPNJE: 3. in 4.
letniki

Vstop prost. Več na: www.glasbena-sola-celje.si.
Glasbena šola Celje

17.00

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – program za
otroke – knjižnica pri Mišku Knjižku na
Muzejskem trgu
PRAVLJICA PRI MIŠKU KNJIŽKU; pravljične
dogodivščine z Mojco.

OKC

Četrtek, 12. april

v tunizijski hrani, ki jo bodo pod mentorstvom
Srečka Leška pripravili dijaki SŠGT, na voljo
bodo primorska vina Gorazda Batagelja.

9.00 - 12.00 OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – program za
otroke – knjižnica pri Mišku Knjižku na
Muzejskem trgu
APRILSKI KNJIŽNI JEDILNIK: Resnična zgodba
o Rdeči kapici, volčji sadni solati in še kaj!
Za predšolske otroke ter 1. in 2. razred OŠ
»kuhata« Ida in Mojca.

Cena vstopnice: 10 EUR na osebo vključuje 3
hode, pijačo dobrodošlice in degustacijo vin.
Zaradi omejenega števila miz so potrebne
predhodne rezervacije na e-naslov:
info@mc-celje.si ali
na tel. št.: 03 490 87 40, 040 756 009.
Celjski mladinski center in Srednja šola za
gostinstvo in turizem Celje

OKC

18.00

MLADINSKA KNJIGA MESTNA KNJIGARNA CELJE
PREDSTAVITEV KNJIGE Evalda Flisarja
To nisem jaz
Avtor knjige Čarovnikov vajenec bo tokrat
predstavil svojo najnovejšo knjigo, ki temelji
na njegovi avtobiografiji. Knjigo sestavlja
cela vrsta potopisnih in doživljajskih
ter filozofskih fragmentov, avtorjevih
razmišljanj, vtisov. Rezultat je duhovita,
inventivna in bogata proza.
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – gost v
Besednici pod knjižnično kavarno
Robert Simonišek, pesnik, pisatelj,
pripadnik mlade srednje generacije
slovenskih literarnih ustvarjalcev. Konec leta
2011 je izdal tudi doktorsko razpravo pod
naslovom Slovenska secesija. Z gostom se
bo pogovarjal Marijan Pušavec.

9.00 - 12.00 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
POMLADNI OTROŠKI BOLŠJI SEJEM
Vstop prost.
MNZC

11.00

18.00

NARODNI DOM CELJE
VRTILJAK – Prireditev ob prazniku Mestne
občine Celje prinaša barvit večer z mladimi
ustvarjalci programa predšolska vzgoja na
Gimnaziji Celje-Center.

Vstop prost.
Razstava bo na ogled do 29. 9. 2012.
Hiša kulture Celje v sodelovanju z Muzejem
novejše zgodovine Celje

20.00

Vstop prost.
Več na: www.gcc.si, e-pošta:gimnazija.celjecenter@guest.arnes.si, tel.št: 03 428 57 00.
Gimnazija Celje-Center

19.30

SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK EVROPSKEGA
GLASBENO-MUZEALSKEGA PROJEKTA JUMUM
SLOVENSKA PREMIERA KRATKE OPERETE
USANJANO ŽIVLJENJE mladega celjskega

skladatelja Leona Firšta. V glavnih vlogah:
Tanja Rupnik, sopran; Matjaž Stopinšek, tenor;
Slavko Sekulić, bas; Kvintet Gamma z gosti
Dirigent: Simon Dvoršak

Častni pokrovitelj: Mestna občina Celje. Projekt
sofinancira Evropska unija (program Culture
2007-2013).
Vstop prost. Več na www.muzej-nz-ce.si,
www.hisakulture.si, tel.: 041 708 945.
Hiša kulture Celje v sodelovanju z Muzejem
novejše zgodovine Celje

Petek, 13. april

18.00

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – program za
otroke – knjižnica pri Mišku Knjižku na
Muzejskem trgu
LUTKOVNA PREDSTAVA: Zaljubljeni žabec;
nastopili bodo člani Kulturnega društva
Smeško z mentorico Anito Požin.
OKC
MLADINSKA KNJIGA MESTNA KNJIGARNA CELJE
PREDSTAVITEV KNJIGE Uroša Lipuščka
Sacro egoismo
Pisatelj, novinar in dolgoletni dopisnik
nacionalne televizije bo predstavil svojo
najnovejšo knjigo Sacro egoismo.

18.30

19.30

CERKEV SV. JOŽEFA
VESPERAE JOSEPHINAE

GLASBENA ŠOLA CELJE – koncertna dvorana
VEČER MADŽARSKE GLASBE
Predstavlja se pianistični oddelek Glasbene
šole Celje.

CELJSKI DOM – Krekov trg 3
KONCERT GM ODER
Za GM Oder in izven.

Cena vstopnice: 5 EUR. Predprodaja in prodaja
vstopnic: TIC Celje, Krekov trg 3, tel.: 03 42 87
936, 03 49 25 081, e-pošta: tic@celje.si.
Zavod Celeia Celje

19.30

CELJSKI MLADINSKI CENTER - kavarna
OKUSI IN DOŽIVETJA SVETA: TUNIZIJA
Postanite del edinstvenega doživetja, ki vam
ga ponuja obisk prvega izmed pomladanskih
trojčkov Okusi in doživetja sveta. Pridružite
se dogodku in z Andrejem Morovičem skupaj
odpotujte v Afriko. Tokrat boste lahko uživali

Cena vstopnice: 7 EUR. Predprodaja in prodaja
vstopnic: Plesni forum Celje.
Plesni forum Celje

CERKEV SV. MARTINA TEHARJE
»PREBUJENJE« - letni koncert mešanega
pevskega zbora Celjsko pevsko društvo pod
vodstvom Špele Florjanič.
Solisti: Maja Majcen, Anže Gračner in
Peter Gojkošek.
Pomladni koncert vas bo popeljal v posvečene
prostore in na pomladne travnike ...

20.00

10.00

HOTEL EVROPA
KULINARIČNI VEČER
Brbončice boste lahko razvajali s pestrimi
spomladanskimi okusi svežih špargljev.

LOCAL
LOCALCOOLTURA: DoT

9.00

KULTURNI DOM KUD »ZARJA« TRNOVLJE-CELJE
GLEDALIŠKA KOMEDIJA
V. Möderndorfer: Limonada slovenica
Režija: Cvetka Jovan – Jekl
Igra: Gledališki ansambel KUD »Zarja«
Trnovlje – Celje

9.00 - 12.00 II. OSNOVNA ŠOLA CELJE
INSTALACIJA 7500 RDEČIH TULIPANOV

CELJSKI DOM – Krekov trg 3
GLEDALIŠKE VIZIJE – Regijsko srečanje
mladinskih gledaliških skupin.

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – čajanka v
Besednici pod knjižnično kavarno
KNJIŽNA ČAJANKA v okviru bralne značke
za odrasle Z branjem do zvezd. Čajanko bo
vodila bibliotekarka Ida Kreča.
NARODNI DOM CELJE
POMLADNI KONCERT Mešanega mladinskega
pevskega zbora I. gimnazije v Celju.

NARODNI DOM CELJE
DOBRODELNI KONCERT
ORKESTER AKORD
Dirigent: Matjaž Brežnik
Sodeluje: Akademski pevski zbor Celje, p.v.
Sonje Pavlič Čendak
Solisti: Galja Gorčeva, sopran; Nataša Zupan,
sopran; Dada Kladnik, mezzosopran; Matjaž
Stopinšek, tenor; Valentin Enčev, bariton in
Anja Bukovec, violina
Na koncertu boste lahko prisluhnili
odlomkom iz Bizetove opere Carmen,
Smetanove Prodane neveste ter arijam,
duetom in ansamblom iz operet Vesela

Vstop prost.
Local v sodelovanju s Hišo kulture Celje

Ob dnevu Zemlje bodo učenci II. OŠ
simbolično zasadili 7500 rdečih tulipanov
iz odpadne embalaže. Dogodek je odziv na
problem odpadne embalaže in onesnaženje
okolja z njo.

Sobota, 21. april
10.00

MERCATOR CENTER CELJE
POZDRAV POMLADI
Gostuje: KUD Ljubečna

Instalacija bo na ogled do 27. 4. 2012.
II. OŠ Celje

Mercator center Celje

11.00

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE, KNEŽJI DVOREC
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI
CELEIA – MESTO POD MESTOM

Cena vodstva: 2 EUR.
PMC

19.15

DOM SV. JOŽEF CELJE
KONCERT ZBOROVSKE GLASBE:
VOX GAUDIOSA
Glasbeni gostje tokrat prihajajo iz Japonske.

Vstop prost. Zaželeni so prostovoljni prispevki.
Dom sv. Jožef

19.30

Cena vstopnice: 5 EUR (dijaki, študentje), 8
EUR (ostali). Prodaja vstopnic: Tajništvo I.
gimnazije v Celju, tel. št.: 03 428 65 50, e-pošta:
info@prvagim.si ter eno uro pred koncertom v
Narodnem domu Celje.
I.gimnazija v Celju

21.00

II. OŠ Celje

19.30

CELJSKI DOM – Krekov trg 3
G. Strniša: Žabe
Režija: Luka Marcen
Igrajo: Nika Korenjak, Žiga Deršek in Luka
Marcen, člani Mladinskega gledališča Hiše
kulture Celje

Cena vstopnice v predprodaji: 4 EUR (mladi),
8 EUR (člani DLUC, upokojenci), 10 EUR
(ostali) in 4 EUR (mladi), 10 EUR (člani DLUC,
upokojenci) ter 13 EUR (ostali) na dan predstave.
Prodaja vstopnic: Kopirnica Tomi, Gubčeva 8,
tel.: 03 49 30 500, e-pošta: kopirnica@t-2.net.
Več na: www.hisakulture.si ter na
tel. št.: 041 708 945.
Hiša kulture Celje

Četrtek, 26. april
9.00

DVORANA I. OSNOVNE ŠOLE CELJE –
Kosovelova 14
LUTKARIJE IN VRAGOLIJE – XIV. Regijsko
srečanje lutkovnih skupin celjske regije

20.00

20.00

OKC

19.30

PLESNI FORUM CELJE
KORPUS-KOReografska Platforma
Ustvarjalcev I. del, Projekt Hiša

CELJSKI DOM – Krekov trg 3
PREMIERA GLEDALIŠKE IGRE
G. Strniša: Žabe
Režija: Luka Marcen
Igrajo: Nika Korenjak, Žiga Deršek in Luka
Marcen, člani Mladinskega gledališča Hiše
kulture Celje

Cena vstopnice v predprodaji: 4 EUR (mladi),
8 EUR (člani DLUC, upokojenci), 10 EUR
(ostali) in 4 EUR (mladi), 10 EUR (člani DLUC,
upokojenci) ter 13 EUR (ostali) na dan predstave.
Prodaja vstopnic: Kopirnica Tomi, Gubčeva 8,
tel.: 03 49 30 500, e-pošta: kopirnica@t-2.net.
Več na: www.hisakulture.si ter
na tel. št.: 041 708 945.
Hiša kulture Celje

BRANIBOR CLUB
STAND UP VEČER: DOMAGOJ PINTARIĆ in
DALIBOR GRBIČ – DAPACH
V okviru Korpusa, ki ga že peto leto ob
Svetovnem dnevu plesa organizirajo v Plesnem
forumu Celje, se bodo s plesnim projektom
Hiša v Celju občinstvu prvič predstavile mlade
umetnice Kaja Teržan in Tamara Polanc iz
Škofje Loke ter Annu Ronkainen iz Finske.

OKC

MESTNI KINO METROPOL+ FOTO
GLASBENI METROPOL
ZORAN PREDIN & COVERLOVER

9.00 - 12.00 OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – program za
otroke – knjižnica pri Mišku Knjižku na
Muzejskem trgu
APRILSKI KNJIŽNI JEDILNIK: Resnična zgodba
o Rdeči kapici, volčji sadni solati in še kaj!
Za predšolske otroke ter 1. in 2. razred OŠ
»kuhata« Ida in Mojca.

SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER CELJE
SMC-jam: srečanje SMC bendov

Vstop prost.
Branibor Club

9.00 - 12.00 OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – program za
otroke – knjižnica pri Mišku Knjižku na
Muzejskem trgu
APRILSKI KNJIŽNI JEDILNIK: Resnična zgodba
o Rdeči kapici, volčji sadni solati in še kaj!
Za predšolske otroke ter 1. in 2. razred OŠ
»kuhata« Ida in Mojca.

Torek, 24. april

Več informacij na tel. št.: 031 486 554.
Salezijanski mladinski center Celje

Zborovodja: Tomaž Marčič.

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE
V SVETU TIŠINE?
Prireditev ob 20. Zelenem dnevu in dnevu
Zemlje je preplet avtorskih kreacij s področja
poezije, plesa in petja, ki so nastale v
sodelovanju med učenci II. OŠ Celje in dijaki
Gimnazije Celje - Center.

Vstop prost.
JSKD OI Celje

OKC

19.30

18.00

Cena vstopnice: 5 EUR. Predprodaja in prodaja
vstopnic: Plesni forum Celje.
Plesni forum Celje

Ponedeljek, 23. april

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – program za
otroke – knjižnica pri Mišku Knjižku na
Muzejskem trgu
PRAVLJICA PRI MIŠKU KNJIŽKU; pravljične
dogodivščine z Mojco.

OKC

NARODNI DOM CELJE
KONCERT Mešanega pevskega zbora Orfej
Celje, p.v. Monike Lojen

Vstop prost.
JSKD OI Celje

18.00

17.00

MERCATOR CENTER CELJE
MISIJA EVROVIZIJA V MERCATORJU

PLESNI FORUM CELJE
KORPUS – KOReografska Platforma
Ustvarjalcev II. del
Projekt Dvomine
V drugem delu Korpusa se bosta z avtorskim
projektom predstavila April Veselko,
plesalka Plesne Izbe Maribor in kontrabasist
Žiga Golob.
Strokovno vodstvo: Snježana Premuš.
Produkcija: Plesna Izba Maribor.
Predstava je prefinjen plesno-zvočni dialog
med telesom, kontrabasom in njunima
nosilcema.

GLASBENA ŠOLA CELJE – koncertna dvorana
NASTOP NADSTANDRADNIH PROGRAMOV:
jazz, elektronske klaviature, bas kitara

Vstop prost. Več na: www.glasbena-sola-celje.si.
Glasbena šola Celje

Mercator center Celje

18.00

Rezervacije in informacije na tel. št.: 03 42 69
000 ali po e-pošti: info@hotel-evropa.si.
Hotel Evropa

21.00

16.00

Nedelja, 22. aprila

Vstop prost.

Četrtek, 19. april

Ponedeljek, 16. april

20.00

19.00

Vstop prost. Več na: www.glasbena-sola-celje.si.
Glasbena šola Celje

19.30

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE – dvorana pod
Celjskim stropom, Muzejski trg 1
Ta ljubezen med teboj in menoj je prosta
kakor pesem; plesni recital poezije ob
svetovnem dnevu knjige in minuli 150-letnici
rojstva ter 70-letnici smrti indijskega
pesnika Rabindranatha Tagoreja.
Nastopajo: Člani Ljubiteljskega gledališča
Teharje Celje in plesalci KUD Harlekin –
društvo za umetnost plesa

Ljubiteljsko gledališče Teharje

MOHORJEVA DVORANA – Prešernova 23
MOHORSKI VEČER
Kulturno-izobraževalni večer.

Prodaja vstopnic: Eno uro pred predstavo v
KUD »Zarja« Trnovlje – Celje. Informacije in
rezervacije na tel. št.: 030 307 007 in po
e-pošti: rezervacije@kud-zarja.si,
www.kud-zarja.si.
KUD »Zarja« Trnovlje – Celje

Vstop prost. Več na: www.hisakulture.si,
www.jozef.si ter na tel. št.: 041 708 945.
Dom sv. Jožef in Hiša kulture Celje

19.00

Celjska Mohorjeva družba

19.00

Glasbo za projekt je prispeval celjski glasbenik
mlajše generacije Gašper Piano. Izhodišče
projekta je novela slovenskega pisatelja Ferda
Godine »Hišica nad progo« in »Človek, ki bi bil
rad drugim enak«.
Večer prinaša poseben vpogled v plesni
pristop k literaturi, ki pred gledalca postavlja
cel spekter še neraziskanih možnosti
scenskega izraza.

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
SREČANJE Z JAPONSKO OTROŠKO KULTURO
IN USTVARJALNOSTJO
Dogodek se odvija ob razstavi Moj rojstni dan.

MNZC

Mladinska knjiga Mestna knjigarna Celje

Nedelja, 15. april

OKC

Orgelski koncert ob prazniku Mestne občine
Celje z madžarskim gostom Pétrom Kövárijem.

9.00

Vstop prost.
MePZ Orfej

Prodaja vstopnic: Eno uro pred predstavo v
KUD »Zarja« Trnovlje – Celje. Informacije in
rezervacije na tel. št.: 030 307 007 in po
e-pošti: rezervacije@kud-zarja.si,
www.kud-zarja.si.
KUD »Zarja« Trnovlje – Celje

19.15

17.00

19.30

KULTURNI DOM KUD »ZARJA« TRNOVLJE - CELJE
GLEDALIŠKA KOMEDIJA
V. Möderndorfer: Limonada slovenica
Režija: Cvetka Jovan – Jekl
Igra: Gledališki ansambel KUD »Zarja«
Trnovlje – Celje

9.00 - 12.00 OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE – program za
otroke – knjižnica pri Mišku Knjižku na
Muzejskem trgu
APRILSKI KNJIŽNI JEDILNIK: Resnična zgodba
o Rdeči kapici, volčji sadni solati in še kaj!
Za predšolske otroke ter 1. in 2. razred OŠ
»kuhata« Ida in Mojca.

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK EVROPSKEGA
GLASBENO-MUZEALSKEGA PROJEKTA JUMUM
ODPRTJE RAZSTAVE OBRAZI OPERETE

Petek, 20. april

Sreda, 18. april

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE, KNEŽJI DVOREC
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI
CELEIA – MESTO POD MESTOM

Cena vodstva: 2 EUR.
PMC

OKC

19.00

Vstop prost.
Ustanova Mali vitez

Sobota, 14. april

Mladinska knjiga Mestna knjigarna Celje

19.00

vdova Franza Leharja in Netopir Johanna
Straussa ml.

Koncert za sladokusce.

Cena vstopnice: 15 EUR. Predprodaja in prodaja
vstopnic: Mestni kino Metropol in TA Palma.
DZU Filter

Sobota, 28. april
10.00

MERCATOR CENTER CELJE
TOLKALNA SKUPINA ŠUS IZ ŽALCA SE
PREDSTAVI

Mercator center Celje

11.00

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE, KNEŽJI DVOREC
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI
CELEIA – MESTO POD MESTOM

Cena vodstva: 2 EUR.
PMC

Sreda, 25. april

Sobota, 30. april

9.00

20.00

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
MUZEJSKA UČNA URA: SPOZNAJMO MESTO
CELJE SKOZI OBJEKTIV FOTOGRAFA PELIKANA

MNZC

KAJAK KLUB »NIVO« CELJE – NA ŠPICI
TRADICIONALNO KRESOVANJE

Kajak kanu klub »Nivo« Celje

POSEBNI DOGODKI
7. FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA
Petek, 20. april 2012 ob 11.00 uri
na Glavnem trgu v Celju

OBIŠČITE PIKNIK VASICO ZELEN’DOL,
PRAVLJIČNO OAZO OB ŠMARTINSKEM JEZERU
ZELEN’DOLOVE DRUŽINSKE DOGODIVŠČINE V APRILU

Se vidimo v Zelen’dolu,
daleč proč od
ponorelega sveta!
Sobota, 7. april ob 14.00
PO STOPINJAH
PIŠČANČKA POLDIJA!
Velikonočni družinski
pohod! Zbirno mesto:
Zelen’dol
Ponedeljek, 9. april ob 14.00
PIŠČANČEK POLDI IŠČE VELIKONOČNI ZAKLAD. Mu
prideš pomagat?
Sobota, 14. april ob 14.00
MINUTA ZA PRAVLJICO
Sobota, 21. april od 14. do 15.00
CVETLIČNE DELAVNICE

V Celjskem mladinskem centru v okviru Informacijske
točke Evropske komisije Europe Direct Savinjska in v
sodelovanju z Mestno občino Celje že sedmo leto po
vrsti pripravljajo praznovanje prostovoljstva.

Sobota, 28. april ob 14.00
MINUTA ZA PRAVLJICO

Podelitev bo spremljal kulturni ter glasbeno-plesni
program, v katerem bodo sodelovale organizacije, ki
so prijavljale svoje prostovoljce in druge. Posamezne
organizacije bodo predstavile svoje dejavnosti in
delo tudi na stojnicah.

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 2012

OD PONEDELJKA 16. APRILA
DO SOBOTE 21. APRILA 2012

Ponedeljek, 2. april
19.30

M. McDonagh OBDLANJENJE V SPOKANU
Abonma po posebnem razporedu in izven
Oderpododrom

19.30

E. Lubitsch KO SEM BIL MRTEV
Abonma Premiera in izven

Sobota, 7. april
19.30

E. Lubitsch KO SEM BIL MRTEV
Abonma Sobota in izven

Torek, 10. april
19.30

E. Lubitsch KO SEM BIL MRTEV
Abonma Torek večerni in izven

Sreda, 11. april

19.30

4. - 8. 4.

E. Lubitsch KO SEM BIL MRTEV
Abonma Četrtek večerni in izven

19.30

E. Lubitsch KO SEM BIL MRTEV
Abonma Petek večerni in izven

Sobota, 14. april
17.00

E. Lubitsch KO SEM BIL MRTEV
Abonma Sobota popoldanski in izven

Sreda, 18. april
19.30

Več informacij na tel.št.: 031 751 780 ali na
www.eventkoca.si.

V. Möderndorfer NEŽKA SE MOŽI
Gostuje: Slovensko narodno gledališče
Drama Ljubljana
Dnevi komedije po Dnevih komedije
Izven abonmaja

TADEJ TOŠ V ŽIVO
Dnevi komedije po Dnevih komedije
Izven abonmaja

ANTIKA KNJIGARNA IN ANTIKVARIAT VABI K OBISKU
KNJIŽNE TRŽNICE PRED MESTNIM KINOM METROPOL,
vsak dan od 10.00 do 17.00
MOHORJEVA DRUŽBA VABI NA OBISK V MOHORJEVO
DVORANO – Prešernova 23, kjer boste lahko kupovali
knjige Celjske Mohorjeve po ugodnejših cenah.
K obisku vabljeni vsak dan od 9.00 do 17.00, v
soboto od 8.00 do 12.00

Po P. Turriniju MAKS SEKS ŠOP ali
Ni meja za pimpeka
Gostuje: Narodni dom Maribor
Dnevi komedije po Dnevih komedije
Izven abonmaja
Organizator si pridržuje pravico do spremembe
programa.

GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI CELJE

GALERIJA VOLK – Ozka ul. 2

RAZSTAVA DUBA SAMBOLEC
POROČILO STANJA št. 2 /SITUATION REPORT No.2
Razstava bo na ogled do 26. 4. 2012.

PRODAJNA RAZSTAVA likovnih del iz stalne zbirke. Dela
so naprodaj od 20 EUR naprej.
Razstava bo na ogled do 30. 4. 2012.

LIKOVNI SALON CELJE

GALERIJA ŽELEZARSKEGA MUZEJA – TEHARJE PRI CELJU

RAZSTAVA DUBA SAMBOLEC
POROČILO STANJA št. 2 / SITUATION REPORT No.2
Razstava bo na ogled do 26. 4. 2012.

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA TOSKANA, IRSKA IN LONDON V
OBJEKTIVU, Draga Cerovška.
Razstava bo na ogled od 5. 4. do 8. 5. 2012.
OSNOVNA ŠOLA CELJE

STALNE RAZSTAVE

SPOMINSKA SOBA »Ukradeni otroci«
Razstava je na ogled po dogovoru. Kontaktna oseba:
Saša Remsko.

NEVARNA METODA

Stalna arheološka razstava in etnološka zbirka – do
nadaljnjega zaprti.

11. - 15. 4.

(A dangerous
method, VB, 2011)
Biografska drama

PLANET BLOW

13. 4. ob 21.00

(ZDA / Francija, 2011)
Dokumentarni
Vstop prost.

DOLGE POČITNICE
(Slovenija, 2011)
Dokumentarni

18. in 25. 4. ob 20.00

SRAMOTA

(Shame, VB, 2011)
Drama

MED MANO, TABO IN BOGOM
(Slovenija, 2011)
Kratki igrani film

Lapidarij
Kulturna in umetnostnozgodovinska razstava
Celeia – mesto pod mestom, Knežji dvorec Celje, ogled so
možni samo za najavljene skupine oz. ob predhodni najavi.

20. 4. ob 21.00

RAZSTAVA AKADEMSKEGA KIPARJA
VASILIJA ČETKOVIĆA – VASKA
Razstava bo na ogled od 6. do 30. 4. 2012.
DOM SV. JOŽEF CELJE

OBČASNA ARHEOLOŠKA RAZSTAVA
Kelti na Celjskem.
Razstava bo na ogled do konca aprila.

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE

STALNA DOPOLNJENA RAZSTAVA
PRILAGOJENA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE OSEBE
»Od gotike do historizma po korakih.«

OBČASNA RAZSTAVA Alma M. Karlin – Iskanje svoje poti,
avtorja mag. Vladimirja Šlibarja.
Razstava bo na ogled do 31. 12. 2012.
STALNE RAZSTAVE IZVEN MUZEJA:

19. - 22. 4.

KVARTIRNA HIŠA

OBČASNA ARHEOLOŠKA RAZSTAVA
Svetišča paleolitskih lovcev – Potočka zijavka in Divje babe.
Razstava bo na ogled do preklica.

OBČASNA RAZSTAVA Drobec iz muzejske zbirke
beloprstene keramike.
Razstava bo na ogled do preklica.

Etnološka zbirka Šmid, Planina pri Sevnici 37; Ogled
možen po predhodnem dogovoru na tel. št.: 031 272
892. Rifnik in njegovi zakladi, Ul. skladateljev Ipavcev
17, Šentjur. Ogled možen po predhodnem dogovoru na
tel. št.: 041 660 091. Muzejska zbirka Šentjur, Cerkvica
sv. Leopolda, Loka pri Žusmu, najava ogleda na tel. št.:
041 381 434. Potočka zijalka, razstavišče Firšt, Logarska
dolina 1, z možnostjo ogleda jame po predhodnem
dogovoru. Schwentnerjeva hiša, Muzejska zbirka
Vransko, Vransko 25 – ogled možen po predhodnem
dogovoru. Depo Kočije Leber, Muzejska zbirka
Dobrna, Dobrna – Stara konjušnica – ogled možen po
predhodnem dogovoru.
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

RAZSTAVA POSTNI CIKLUS JANE VIZJAK
Razstava bo na ogled do 8. 4. 2012.
V. RAZSTAVA LITERARNIH GLASIL SLOVENSKIH
OSNOVNOŠOLCEV V OKVIRU XXV. ROŠEVIH DNEVOV
2012, ki so bila izbrana na natečaju za najboljša
literarna glasila slovenskih osnovnošolcev.
Razstavo je pripravil JSKD RS v sodelovanju s svojo OI
Celje ter ob pomoči Osrednje knjižnice Celje in Osnovne
šole Frana Roša Celje.
Razstava bo na ogled do 30. 4. 2012.
II. OSNOVNA ŠOLA CELJE
INSTALACIJA 7500 RDEČIH TULIPANOV
Instalacija bo na ogled od 23. do 27. 4. 2012.
GALERIJA MERCATOR CENTER CELJE
RAZSTAVA DEL Neje Likar.
Razstava bo na ogled od 4. do 17. 4. 2012.
RAZSTAVA MANDAL, ki so jo pripravili udeleženci tečaja
risanja mandal na Univerzi za III. življenjsko obdobje.
Razstava bo na ogled od 18. 4. do 9. 5. 2012.
Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe
programa.
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STALNI RAZSTAVI

Sreda, 25. april
19.30

GALERIJA »NIKO IGNJATIČ« CELJE –Na okopih 2/ b
RAZSTAVA del Slavice Trstenjak iz Luč
Razstava bo na ogled do 7.4. 2012.

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE

6. - 8. 4.

Sobota, 21. april
19.30

RAZSTAVE

(Slovenija, 2011)
Eksperimentalna drama
Vesna za najboljši film,
najboljšo režijo in najboljšo fotografijo – Festival
slovenskega filma, Portorož 2011

ARCHEO

M. McDonagh OBDLANJENJE V SPOKANU
Abonma po posebnem razporedu in izven
Oderpododrom

Petek, 13. april

PESTRA IZBIRA IZVIRNIH ZELEN’DOLOVIH
ROJSTNODNEVNIH TEMATIK NA SVEŽEM ZRAKU IN OB
OGNJIŠČU …

(Eu cand vreau
sa fluier, fluier,
Romunija, 2010)
Drama

Petek, 6. april

Četrtek, 12. april

VSAKO NEDELJO V MESECU APRILU MED 14.00
IN 16.00 IZŽREBAJTE SVOJ POPUST ZA NAJEM
PIKNIKgrillKOČE!

MESTNI KINO METROPOL
ČE ŽELIM ŽVIŽGATI, ŽVIŽGAM

19.30

Praznovanje je namenjeno promociji in razvijanju
prostovoljnega dela na Celjskem, osveščanju
javnosti o aktivnostih, ki jih izvajajo prostovoljci, in
zahvali prostovoljcem za vse ure, ki so jih namenili
prostovoljstvu.
Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja
vsem nominiranim prostovoljcem in nagrade Naj
prostovoljcem leta 2011, s čimer se želijo nosilci
projekta prostovoljcem javno zahvaliti in jih nagraditi
za njihovo nesebično delo.
Natečaj je bil izveden med prostovoljci Mestne
občine Celje, ki so delovali na prostovoljnem
področju v letu 2011.

SLOVENSKO LJUDSKO
GLEDALIŠČE CELJE

OČI IN UŠESA BOGA
(Slovenija, 2012)
Dokumentarni

PARADA

(Srbija, 2011)
Komična drama

27. - 29. 4.

27. - 29. 4.

Živeti v Celju
Zobozdravstvena zbirka

PRIZORIŠČA

Občasne razstave:

ŽIVA ZGODOVINA NA STAREM GRADU CELJE

Občasna razstava v Otroškem muzeju Hermanov brlog
»Moj rojstni dan«.
Razstava bo na ogled do 31. 12. 2012.

OD APRILA DO OKTOBRA, vsako soboto in nedeljo
Nepozabno
doživetje zgodovine na Starem gradu Celje!
grad Celje
Stari

Občasna razstava »Savinjski pust«.
Razstava bo na ogled do 1. 4. 2012.
Občasna razstava Obrazi operete.
Razstava bo na ogled od 14. 4. do 29. 9. 2012.
Dislocirani enoti MUZEJA NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
STARI PISKER
SPOMINSKA SOBA »Stari Pisker«

ŠKRAT NIKO
RDEČI SLON

Animirani film
Vstop prost.

28. 4. ob 16.00

Organizator si pridržuje pravico do spremembe
programa. Več na www.kinometropol.org.

STEKLENI FOTOGRAFSKI ATELJE JOSIPA PELIKANA
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA Josip Pelikan
(1885-1977) KRONIST
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
RAZSTAVA MESTA IN TRGI OB ŠTAJERSKO-HRVAŠKI
MEJI / GRADOVI I TRGOVIŠTA NA HRVATSKO-ŠTAJERSKOJ
GRANICI
Razstava bo na ogled od 15. 3. 2012.
GALERIJA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE
RAZSTAVA likovnih del (olja in akvareli na platno) del
Matica Kosa.
Razstava bo na ogled do 30. 4. 2012.

vključena v osnovno vstopnino za Stari grad
grad na Slovenskem, ne le po površ
največjijesrednjeveški
JeAnimacija
Celje ( 2 EUR / oseba). V primeru slabega vremena se
zgodovinskem pomenu. V 14. stoletju
svojem
po
tudi
ampak
animacije ne bodo
izvajale.
rezidenca grofov Celjskih (kasneje knezov), ki so ga večkrat
Po smrti Ulrika II. Celjskega v Beogradu preide v last Habsbu
Lastniki gradu so ga skozi stoletja uničevali, obnova gradu,
pričela pred 18 leti, se počasi zaključuje. V letošnjem letu se
prireditev.
zgodila kopica
gradu
Več informacij
na TIC izjemnih
Celje, Krekov
trg 3,
tel.: 03 42 87 936, 03 49 25 081,
tic@celje.si, www.celeia.info
ter pri organizatorjih prireditev.

stari grad celje

stari grad celje
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Izmenjajta si poročna prstana
v objemu grajskih zidov

Izkoristite dan – doživite Stari grad Celje!

ali ste vedeli …
... da je bil projekt EU skupine
Mestne občine Celje »Celjski včeraj
in jutri: Stari grad« izbran za najboljši
projekt Savinjske regije za leto 2010.
Kot eden izmed treh projektov je bil
nato nominiran za dodelitev Slovenske
regionalne nagrade za leto 2010 in je
od Službe Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno
politiko dobil 3.000 € za pripravo in
izvedbo multimedijske predstavitve na
Slovenskih regionalnih dnevih 2011
v Lipici. Nad promocijskim filmom,
ki so ga posneli v multimedijskem
centru Srednje šole za strojništvo,
mehatroniko in medije Celje, so bili v
Lipici navdušeni.

13

Prepletanje mnogih zgodb in mitov o življenju ene najpomembnejših srednjeveških rodbin
v Evropi vabi obiskovalce k odkrivanju Starega gradu Celje. Ljubezen, tragedije, ljubosumje,
poroke in vojne so le nekateri od motivov, ki jih ljudska beseda obuja še danes. Na Starem
gradu Celje se ob številnih prireditvah vračamo v obdobje srednjega veka in obujamo spomin na
mogočne Celjske.
Stari grad Celje, ki so ga Vovbržani postavili nad starim trškim jedrom v drugi polovici 12. ali v
začetku 13. stoletja, je po izumrtju rodbine prešel v roke gospodov Žovneških. Ti so po selitvi v
mesto na sotočju Savinje in Voglajne spremenili ime v Celjske, grad pa pričeli urejati v udobno
stanovanjsko rezidenco.
Predvsem v času Hermana II. Celjskega, ko grofje dosežejo vrhunec svoje slave, se uspešno
vmešavajo v evropski politični vrh in se povezujejo z najpomembnejšimi plemiškimi rodbinami
takratnega časa. Sigismund Luksemburški jih leta 1436 povzdigne v državne kneze. Dvajset let
kasneje se s smrtjo zadnjega moškega potomca celjske rodbine, Ulrika II. Celjskega, konča eno
najpomembnejših obdobij naše zgodovine.

V objemu hribov, skrivnostne zgodovine
in večne ljubezni leži največji grad na
Slovenskem, nekdanje domovanje rodbine
grofov Celjskih. Šepet večne ljubezni
Friderika II. in Veronike Deseniške je še
vedno slišati v pišu vetra, ki zavija med
zidovi mističnega Starega gradu Celje.
Potrdita Vajino ljubezen z zaobljubo in s
poroko na kraju, kjer se sodobnost prepleta
s preteklostjo in na ta način ohranita Vajin
poročni dan v lepem in nepozabnem
spominu!
Izbirata lahko med dvema poročnima
protokoloma, za Vaju pa z veseljem
ustvarimo tudi takšnega, ki bo popolnoma
sledil Vajinim željam:
Lahko se odločita za klasično poroko na
najlepši točki gradu – na razgledni ploščadi,
od koder so se razgledovali in se sprehajali
že mogočni grofje Celjski.
Poseben šarm in duh preteklosti sta odliki
grajske poroke, kjer se obredu pridruži
grofovski par. Njegova visokost Herman
II. Celjski Vama zaželi srečo v skupnem
življenju, Barbara Celjska pa Vama nakloni
nekaj modrih nasvetov in lepih misli. Da je
vzdušje res grajsko, poroko oplemenitita
še srednjeveški ples ter glasba in čar
srednjeveške pravljice se lahko začne.
Dovolite nam, da Vaju popeljemo v grajsko
pravljico na Starem gradu Celje!

Postanite vitez Celjski

... da lahko na gradu obiščete tudi
Barbarin kotiček, ki se ponaša s
pestro ponudbo najkvalitetnejše
ročno izdelane kozmetike. Na voljo
so vam tudi izdelki štirih slovenskih
samostanov, katerih ustanovitelji
oziroma dobrotniki so bili Celjski
(vrhunska vina, penine in žganjice
iz kartuzije Pleterje, izdelki iz Grajske
lekarne samostana Stična, pregrešno
dobra čokolada samostana Olimje,
mistični likerji iz Žičke kartuzije).
... da je v letu 2011 Stari grad Celje
obiskalo več kot 70.000 obiskovalcev.
... da je Stari grad Celje od junija do
avgusta eno od prizorišč Poletja
v Celju, knežjem mestu. Najbolj
prepoznavni prireditvi na gradu sta
podelitev Veronikine nagrade za
najboljšo pesniško zbirko leta ter
tradicionalna srednjeveška prireditev
Dežela Celjska vabi.

Slava, moč in vzvišenost še vedno živijo na Starem
gradu Celje. Poštenost, pogum in odločnost
so vrline, ki so viteze Celjske spremljale skozi
stoletja. Povzdignite se in podoživite preteklost s
sedanjostjo, občutite moč in slavo viteštva.
Pričaramo vam slavnostni trenutek s Hermanom
II. in njeno visokostjo Barbaro Celjsko, njunimi
podložniki, praporščakom, grajskim osebjem.
Da bo vse skupaj še bolj slavnostno, vam bodo
zaplesali še grajski plesalci.
Programe izvaja Zavod Celeia Celje, vse gostinske
storitve pa TRC Celje d.o.o. Pomembna informacija
za bodoče mladoporočence: poroko je potrebno
predhodno prijaviti na Upravni enoti Celje s
priloženim soglasjem, ki vam ga izstavi Zavod Celeia
Celje.

Vabljeni na grajsko pojedino
... da je po legendi Friderikov stolp dobil ime
po Frideriku, ki ga je oče Herman II. zaradi
neodobravanja poroke z Veroniko Deseniško dal
zapreti prav v ta obrambni stolp.
... da je investicija “Celjski včeraj in jutri: Stari
grad” 2008 – 2010 zajemala tri vsebinsko povezane
sklope: ureditev dostopa do Friderikovega stolpa
z večnamenskim stopniščem, ureditev potrebne
infrastrukture za prireditve in turistične obiskovalce
ter gradbeno sanacijo Friderikovega stolpa. Celotna
vrednost investicije je bila 1.662.342 €, sofinanciranje
iz evropskih sredstev pa v vrednosti 899.786,06 €.

Življenje v utrdbah in gradovih je bilo surovo ter
neizprosno, utripalo je od danes do jutri.
Gostoljubje in zabava sta bili v rokah gospodarja gradu,
njegovih hotenj, želj in osvajalske sle.
Vabimo vas na izjemno doživetje razkošnih pojedin, ki
jih poleg cvetja, dišavnih zelišč in razkošno okrašene
posode bogati zakladnica okusov pripravljene hrane
po starodavnih receptih. Grajsko pojedino dopolnimo
z izbrano vinsko kapljico ali odlično medico, ljubiteljem
brezalkoholnih pijač postrežemo s šabeso. Za lepoto pa
vam vsekakor priporočamo vodo iz grajskega vodnjaka.
Med kulinaričnim doživetjem vas bodo zabavali glumači,
trubadurji in zabavljači z raznimi akrobatskimi veščinami in
ognjenimi spektakli. Še posebno gospode bodo s svojimi
plesi očarale mične grajske dame, prikazi viteških bojnih
veščin pa bodo obed začinili s ščepcem nevarnosti.

stari grad celje

DEŽELA
CELJSKA VABI
na srednjeveško
prireditev zadnji
vikend v mesecu
avgustu
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Krekov trg

Prenova mestnega jedra se bo začela na Krekovem trgu, ki je načrtovan kot reprezentativna
površina. Območje se zapre za promet, ukine čakalna mesta za taksije ter s tlakovanjem
poudari ambient. Trg se razširi in poenoti v enotno površino, tlakuje s tonalitnimi ploščami, v
katere se položi mrežasti vzorec iz tonalitnih kock. Z novo osrednjo potezo tlaka v enotnem
vzorcu se trg doživljajsko poenoti ter s predvidenima fontanama ustvari predprostor
dominantnima objektoma.

Iz grajskega hriba se bo v daljave
videl sij treh zvezd, ki bodo sijale
prav tako močno kot v času
mogočnih Celjskih. Stari grad
Celje bo v znamenju grajske
gospode, vitezov in njihovih
dam. Prepletala se bo ljubezen
na konici meča, pomešana s
smehom in solzami dvornih
dam ter njihovih vitezov. Nebo
bodo osvetljevale spektakularne
ognjene predstave, vse to in
še več vas bo, ob glasnem
bobnenju bobnov, popeljalo
nazaj v čase celjskih grofov.

Mestna občina Celje želi s prenovo javnih površin
staremu mestnemu jedru vrniti njegovo privlačnost
in reprezentativnost. Mestno jedro bo tako postalo
še bolj prijazno do pešcev in bo klicalo k druženju,
srečevanju in sprehajanju po ulicah in trgih.
Prešernova, Stanetova in Lilekova ulica
Pri zasnovi se ohranja zgodovinski način
razlikovanja vozne površine in površine za
pešce. Liniji med pasovoma sledita liniji
oboda ulice oz. poteku fasad. Sredinski del
tlaka je strukturiran s tonalitnimi kockami,
zunanja pasova pa sta tlakovana z večjimi
ploščami. Na stiku obeh glavnih ulic se v
tlaku ohranja prenovljen motiv zvezde.

Obratovalni čas:
vsak dan v letu, tudi ob nedeljah in
praznikih.

NEPOZABNO
DOŽIVETJE ŽIVE
ZGODOVINE NA
STAREM GRADU
CELJE vsako soboto
in nedeljo od aprila
do oktobra
Stari grad Celje je največji
slovenski grad, ki obiskovalcem
ponuja možnost, da z obiskom
postanejo del »žive« zgodovine
in na popotovanju po časovni osi
spoznajo marsikatero skrivnost,
povezano z življenjem mogočne
rodbine Celjskih.
Animacijska ekipa vsako soboto
in nedeljo (razen ob posebnih
dogodkih in prireditvah)
obiskovalcem gradu predstavlja
grajski način življenja. V
avtentičnem okolju enega
najmogočnejših slovenskih
gradov se obiskovalci lahko
mečujete z vitezi, streljate
z lokom, se spogledujete z
grajskimi princesami, kramljate z
grajskimi prebivalci, ustvarjate v
delavnicah …
Animacija je vključena v osnovno
vstopnino za Stari grad Celje (2
EUR na osebo).
V primeru slabega vremena se
animacije ne bodo izvajale.
Kontakt:
TIC Stari grad Celje, Cesta na grad
78, Celje, 03 544 36 90,
stari.grad@celje.si,
www.grad-celje.com
Stari grad Celje je tudi na
Facebooku.

Celjani se radi pohvalimo s svojo veličastno
zgodovino in bogato kulturno dediščino. Ponosni
smo na svojo preteklost, hkrati pa ambiciozno
zremo v prihodnost. V mestu smo v preteklih
letih naredili veliko – uredili smo infrastrukturo,
sistematično in trajnostno rešujemo mnoga za
mesto pomembna vprašanja in odgovarjamo na
nove izzive. Eden takšnih je tudi ureditev mestnega
jedra.

Trg pri tržnici

Zasnova trga pri tržnici temelji na ideji
moderne atraktivne urbane zelene površine,
ki je vertikalno strukturirana in intenzivno
ozelenjena. Izvede se lahka konstrukcija iz
jeklenih nosilcev in vrvi, po katerih se vzpenjajo
plezalke in popenjavke. Jeklena konstrukcija
nadomešča manjkajoči objekt na vogalu
Linhartove in Savinove ulice. Del trga je
namenjen gostinskemu vrtu, del pa je odprt
in prehoden, namenjen otroški igri, dodatnim
tržničnim dejavnostim ali manjšim prireditvam.
Občutenje trga se poveča z vodnim motivom
v obliki vodne stene pod obstoječim divjim
kostanjem.

Trg pred Metropolom

Zasnova Trga pred Metropolom
omogoča organizacijo plesnih, glasbenih,
literarnih in filmskih dogodkov. Podest
je tlakovan z enakim tlakom kot trg na
osnovnem nivoju. Obstoječe platane,
ki niso v zdravem stanju in ki s svojimi
kompaktnimi krošnjami utesnjujejo trg,
se nadomesti z novimi, ustreznejšimi
drevesnimi vrstami dreves že odrasle
velikosti s prosojnejšimi krošnjami. Pod
krošnjami dreves se ustvari ambient za
posedanje na širokih lesenih stopnicah.
Obstoječa fontana se prestavi, dvignjen
plato se od fasad razširi proti sredini ulice
ter se koristi za potrebe gostinskih vrtov
in prireditev.

Projekti za celovito obnovo starega mestnega
jedra so že pripravljeni. Območje projektiranja
obsega Krekov in Glavni trg, Prešernovo, Stanetovo,
Savinovo in del Lilekove, Linhartove, Gubčeve in
Razlagove ulice. Nove ureditve zajemajo obnovo
dotrajanih javnih odprtih površin, zamenjavo tlakov,
zamenjavo dreves, obnovo javne razsvetljave in
dela urbane opreme, pripravo priključnih mest in
prireditvenega odra. Predvidena je tudi sočasna
zamenjava dotrajane komunalne, energetske in
telekomunikacijske infrastrukture.
Za del izvedbe je Mestna občina Celje že pridobila
sofinanciranje na Javnem pozivu za sofinanciranje
projektov iz naslova prednostne usmeritve
“Regionalni razvojni programi” razvojne prioritete
“Razvoj regij” operativni program krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
za obdobje 2010-2012. Gre za projekt Obnova
dela starega mestnega jedra v Celju, ki zajema
območje dela Prešernove, Stanetove, Lilekove,
Savinove in Linhartove ulice ter Krekovega trga.
Predvidena vrednost investicije je 4.4 milijona eur,
sofinanciranje iz evropskih sredstev pa 2.5 milijona
eur.
Investicija, ki je opisana spodaj, bo predvidoma
zaključena v letu 2013.

Glavni trg

Glavni trg dobi značaj umetniškega in zgodovinskega
trga. Na Glavnem trgu se ohranja historična ambientalnost
s prenovo tlaka in z urbano opremo (historičnih svetil).
Osrednji element ostaja Marijino znamenje, ki je poudarjeno
z nivojsko razliko v tlaku, ki lahko deluje tudi kot podlaga
za gostinske vrtove. Ohranja se trodelna zasnova tlaka.
Prostor se na tem delu osvetljuje s historičnimi kandelabri
s svetilkami na podlagi zahteve Zavoda za varstvo kulturne
dediščine. Ohranja in dopolni se obstoječi drevored, kjer
se pod drevesnimi krošnjami ustvarja mikroambient za
gostinske vrtove.

Del celotnega projekta, katerega avtor je Ljubljanski urbanistični zavod, je
tudi prenova in ureditev trga pri tržnici, Glavnega trga, trga pred Metropolom
in Prešernove ulice. Termin izvedbe je odvisen od razpoložljivih sredstev
Mestne občine Celje in uspešnosti prijave na razpise za evropska sredstva.

Med Celjani zelo priljubljena Celjska koča
predstavlja idealno lokacijo za aktivno
preživljanje prostega časa. Od pomladi do
jeseni je odlična izbira pohodnikov in kolesarjev,
pozimi pa navdušuje vse ljubitelje smučanja
in sankanja. Za adrenalinska doživetja poskrbi
spust po bobkart stezi. Najmlajši se zabavajo v
Ekosmrkolandiji – atraktivnem otroškem igrišču
ob hotelu. Gozdarska, gobarska in horoskopska
pot so urejene poti, namenjene tudi spoznavanju
narave.
V restavraciji Celjska koča pripravljajo domače
slovenske jedi in pri tem kot dobavitelje
vključujejo pridelovalce iz lokalnega okolja.
V hotelu je skupaj 70 ležišč. Novost letošnjega
leta so tako imenovane družinske sobe, ki so zelo
priljubljene pri družinah z manjšimi otroki.

Hotel Celjska koča, Restavracija Trač
in Kavarna Veronika na Starem gradu
so del gostinskega podjetja TRC Celje
d.o.o., katerega lastnik je Mestna občina
Celje.
Kontakt:
Hotel Celjska koča***, Pečovnik 31,
Celje, recepcija: 059 070 400,
info@celjska-koca.si
Restavracija Trač, Mariborska 7,
Celje, 059 231 050
Kavarna Veronika, Cesta na grad 78,
Celje, 03 548 17 19

V Restavraciji Trač, pri
hotelu Štorman, postrežejo
gostom z odličnimi
in cenovno ugodnimi
malicami, kosili in jedmi po
naročilu, pripravijo pa tudi
pogostitve za zaključene
skupine. Malice dostavljajo
tudi na delovno mesto.
Izvajajo tudi catering za
manjše in večje družbe.
Obratovalni čas: od
ponedeljka do petka od 9.
do 17. ure.
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V Kavarni Veronika
na Starem gradu
Celje postrežejo s
pijačami in napitki
ter sladicami tudi po
starih grajskih receptih.
Zelo priljubljene so
srednjeveške pojedine,
ki jih na srednjeveški
način postrežejo
v kavarni ali na
prostem med grajskim
obzidjem.
Obratovalni čas:
vsak dan v letu, v času
odprtja gradu.

