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Mesto tisočerih obrazov,
bogastev in doživetij
Raznoliko, kreativno, dinamično, v prihodnost usmerjeno mesto so le nekatere
besede, ki opisujejo naše mesto - mesto ob Savinji. Je mesto z zakladnico
zgodovinskih, kulturnih, gospodarskih, turističnih, športno-rekreacijskih in
še kakšnih dogajanj. Je mesto tisočerih obrazov, bogastev in doživetij, ki jih
mora spoznati, občutiti in izkusiti vsak meščan in obiskovalec.
Tudi letošnji praznik Mestne občine Celje bo prežet z raznolikimi vsebinami,
ki so plod talentov, ustvarjalnosti in prizadevnosti naših občank in občanov.
Mlajša generacija mesta ob Savinji je že 18. leto zapored snovalka velikih
plakatnih panojev, ki so edinstveno darilo vsem nam. Letošnji navdih
zanje je bila 600. obletnica kronanja Barbare Celjske za nemško kraljico.
Kot vemo, je imela v zgodovini Evrope zelo pomembno vlogo, saj je bila ena
najnaprednejših in svobodomiselnih žensk tistega časa.
S svojo vsebino se mestni časopis pridružuje ponosnim spominom,
nepozabnim zgodbam in doživetjem, ki se jim, tako kot vsako leto doslej,
poklonimo ob praznovanju 11. aprila. S podelitvijo celjskih grbov, najvišjih
občinskih priznanj, se bomo na osrednji slovesnosti ob prazniku Mestne
občine Celje zahvalili tistim, ki so v letu 2013 izstopali zaradi svojega znanja,
predanosti, vztrajnosti in uspehov. Želimo, da mestu dajejo neizbrisen pečat
ne le te, ampak tudi mnoge druge uspešne zgodbe občanov, ki presenečajo in
navdihujejo.

Mesto dogodkov

6. - 8. stran
Mesto mladih 		
		ustvarjalcev
		

9. stran		
Mesto veličastne
		zgodovine

10. - 13. stran Mesto vizije in
		prihodnosti
		
		
		
		
		
13. - 14. stran Mesto z zelenim
		srcem

15. stran
Mesta nepozabnih
		doživetij

Občinski praznik bodo počastili številni spremljevalni dogodki, dejavnosti
in prireditve, v mesecu maju pa bo dogajanje v mestu zaznamoval tudi nov
projekt »Mesec športa v knežjem mestu«, ki bo poskrbel za promocijo športno
rekreativnih prireditev in organizirane športne vadbe v Celju.
Drage Celjanke in Celjani,
vabim vas, da se nam pridružite na številnih prireditvah, ki jih pripravljamo
ob prazniku našega mesta. Kajti mesto je vselej del nas in mi smo vsak
trenutek del njegove veličastne zgodbe. Prav zato je praznik Mestne občine
Celje tudi vaš praznik in vam ob tem iskreno in s ponosom čestitam. Hkrati
želim, da imate mesto ob Savinji radi, da se vanj vedno znova in radi vračate
ter da s srcem čutite njegov utrip in novo »preobleko«.
Naj bo Celje vaše mesto tisočerih obrazov, bogastev in doživetij, mesto
prodornih ljudi in mladih ustvarjalcev. Naj bo knežje mesto z jasno vizijo,
svetlo prihodnostjo ter zelenim srcem. In mesto, kjer se vedno nekaj dogaja.

Bojan Šrot,
župan Mestne občine Celje

16. stran
		

Mesec športa
v knežjem mestu

mestni marketing
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mesto prodornih
ljudi
Prejemniki najvišjih priznanj
Mestne občine Celje v letu 2014
Celje ima za sabo 2000 let veličastne zgodovine, ki so jo sooblikovali izjemni
ljudje. Zapustili so nam neprecenljivo dediščino, na katero smo ponosni in nam
hkrati nalaga dolžnost in obvezo, da jo ohranjamo. Ob bok tem izjemnim ljudem
postavljamo tudi naše nagrajence, ki dokazujejo, da je možen še drugačen pogled
na svet. S svojimi dosežki izstopajo iz povprečja in se zavedajo, da je za uspeh
potrebno nekaj več – odgovornost, vztrajnost, ustvarjalnost, trdo delo in volja.
Mesto potrebuje takšne ljudi, da je lahko uspešno in prijetno življenjsko okolje.
Zato je prav, da jih pohvalimo, jim čestitamo in se z njimi veselimo uspehov.

SREBRNI CELJSKI GRB
BRINA ZUPANČIČ

Za prizadevanja pri razvoju glasbenega izobraževanja, dosežke
v ustvarjalni in poustvarjalni glasbeni umetnosti ter bogato
skladateljsko delo, ki pomenijo velik doprinos za kulturo in ugled
Celja doma in v tujini.

SREBRNI CELJSKI GRB
TEREZIJA JAZBEC

Foto Sherpa

Za dolgoletno požrtvovalno humanitarno delo, ki je zaznamovalo
življenje občank in občanov.

ZLATI CELJSKI GRB
dr. ZLATA FELC

Za izjemen prispevek v širjenju znanja o neonatologiji, za dolgoletno udejstvovanje in plodno
delo v izobraževanju zdravstvenega kadra na Visoki zdravstveni šoli v Celju in nenehna
prizadevanja za celostno oskrbo novorojencev v celjski porodnišnici s spodbujanjem dojenja,
ki predstavlja izreden pomen za zdravje matere in njenega novorojenca.

SREBRNI CELJSKI GRB
VIVAPEN, D.O.O.

Za izjemno sposobnost razvijanja inovacij v proizvodnji pisal in
ustvarjanje prodajnih mrež na svetovnih trgih, s čimer podjetje
pridobiva na svoji prepoznavnosti, mestu Celju in Sloveniji pa veča
ugled v svetovnem merilu.

priznanja MOC
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BRONASTI
CELJSKI GRB
MARIJA FRAS

Za izjemne dosežke na
športnem področju, vrhunske
rezultate v kegljanju in za
pogum pri premagovanju ovir v
športnem udejstvovanju.

KRISTALNI
CELJSKI GRB
DIPLOMANTKA
SARA POTEKO

mesto dogodkov
sreda, 2. april,
14.00		

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG VSEH CELJSKIH OSNOVNIH ŠOL
OSNOVNA ŠOLA HUDINJA

sreda, 2. april
		
		
		
		

RAZSTAVA MUZEJSKE SLEDI DO URBANIH OBRTI
Razstava bo na ogled do 28. 5. 2014 (od torka do petka med 9. 		
in 17. uro, ob sobotah med 9. in 13. uro, ob nedeljah med 14. in 18. uro).
STARI PISKER, STEKLENI FOTOGRAFSKI ATELJE JOSIPA PELIKANA,
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

Za odličnost v celotnem
obdobju študija na Fakulteti
za varnostne vede in dosežene
uspehe na različnih področjih.

petek, 4. april,
SVETOVNI DAN ZDRAVJA – STROKOVNI POSVET
9.00–13.30		
NARODNI DOM
		
JZ SOCIO in MESTNA OBČINA CELJE
			
petek, 4. april,
KAVARNA POEZIJE, LITERARNO-EKSPERIMENTALNI PROJEKT
10.30–12.30		
Obiskovalci MCC kavarne bodo lahko s posebnega menija pri
19.00–21.00		
pesniški natakarici brezplačno naročili interpretacijo ponujene poezije.
		
CELJSKI MLADINSKI CENTER

KRISTALNI
CELJSKI GRB
DIPLOMANTKA
EVA JAVORŠEK

petek, 4. april, in
DNEVI OTOKA PAGA
sobota, 5 april
Predstavitev turistične ponudbe otoka Pag
		STANETOVA ULICA
			
petek, 4. april,
SPOMLADANSKI GLEDALIŠKI TROJČEK: ŠAH BRAT (družinska drama)
19.30		
Cena paketa vstopnic za spomladanski gledališki trojček samo 20 EUR. Ob
		
nakupu Trojčka ponujajo 30 % popust pri nakupu vstopnice za uspešnico
		
Boris, Milena, Radko,
		
v torek, 8.4.2014, ob 19.30.
		
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE

Za odličnost v celotnem
obdobju študija na Fakulteti
za varnostne vede in dosežene
uspehe na različnih področjih.

KRISTALNI
CELJSKI GRB
DIPLOMANTKA
NUŠA KOMPLET

Za odličnost v celotnem
obdobju študija na Filozofski
fakulteti v Ljubljani in na
Akademiji za gledališče, radio,
film in televizijo ter dosežene
uspehe na različnih področjih.

KRISTALNI
CELJSKI GRB
DIPLOMANT
MIHA SIMONITTI

Za odličnost v celotnem
študijskem obdobju študija
na Medicinski fakulteti v
Ljubljani in dosežene uspehe
na različnih področjih.

sobota, 5. april,
17. BALONARSKI FESTIVAL
8.00 in 18.00		
LETALIŠČE LEVEC
		BALONARSKI KLUB VOJNIK
sobota, 5. april,
SVETOVNI DAN ZDRAVJA
9.00–11.30		
STARO MESTNO JEDRO (promocija zdravja)
		
SAVINJSKO NABREŽJE, PO MESTNEM GOZDU PROTI PETRIČKU 		
		(medgeneracijski pohod)
		
Več na www.celje.si
		
JZ SOCIO in MESTNA OBČINA CELJE
sobota, 5. april,
9.00		
		
		

6. DOBRODELNI TEK/HOJA ZDRAVO HUJŠAM
ŠMARTINSKO JEZERO CELJE (start pri Pušn šanku Pr’Tini)
Več na www.I-n.si
FUNDACIJA UTRIP HUMANOSTI

sobota, 5. april,
9.00–13.00		
		
		

PORTRETIRANJE V FOTOGRAFSKEM ATELJEJU JOSIPA PELIKANA
S FOTOGRAFSKIMI TEHNIKAMI PELIKANOVEGA ČASA: BORUT PETERLIN
FOTOGRAFSKI ATELJE JOSIPA PELIKANA
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

ponedeljek, 7. april,
17.30		
		
		
		

LITERARNI VEČER: CELJE V BESEDI IN GLASBI
(sodelujejo člani Ljubiteljskega gledališča Teharje, mag. Jana Kvas
in Božena Orožen,prof.)
DVORANA BARBARE CELJSKE
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE, UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

torek, 8. april,
16.00–18.00		
		
		
		
		
		

OTROŠKA DELAVNICA: KRONE CELJSKIH KRALJIC
(ogled razstave Grofje Celjski, spoznavanje grbov plemiških družin, njihovih
domovanj, družabnega življenja, viteštva, izdelava kron …)
Za otroke od 6 do 11 let.
Obvezne najave: muzej@pokmuz-ce.si, info@pokmuz-ce.si,
03 428 0962, 03 428 09 50
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE

torek, 8. april,
17.00		
		
		
		

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE: »MOJI DVE DOMOVINI«
LJUBITELJSKE FOTOGRAFINJE DARJE GRDINA (OŠ Lava letošnje leto v okviru
Evropske vasi spoznava deželo Češko, avtoričino »drugo« domovino.)
AVLA OSNOVNE ŠOLE LAVA
OSNOVNA ŠOLA LAVA

program prireditev ob prazniku MOC

sreda, 9. april,
15.00		
		

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG VSEH CELJSKIH
SREDNJIH ŠOL
ŠOLSKI CENTER CELJE

četrtek, 10. april,
10.30–12.30		
19.00–21.00		
		

KAVARNA POEZIJE, LITERARNO-EKSPERIMENTALNI PROJEKT
Obiskovalci MCC kavarne bodo lahko s posebnega menija pri
pesniški natakarici brezplačno naročili interpretacijo ponujene poezije.
CELJSKI MLADINSKI CENTER

četrtek, 10. april,
18.00		
		
		

PREDSTAVITEV KNJIGE: GROFJE CELJSKI MED ZGODOVINO IN MITOM
AVTORICE ROLANDE FUGGER GERMADNIK
DVORANA BARBARE CELJSKE, KNEŽJI DVOR
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE

petek, 11. april,
10.00		
		
		

PREVENTIVNA AKCIJA: STAROSTNIKI – UDELEŽENCI V CESTNEM PROMETU
KULTURNI DOM LJUBEČNA (teoretični del), CENTER VARNE 		
VOŽNJE LJUBEČNA (praktični del)
POLICIJSKA UPRAVA CELJE, ODDELEK ZA CESTNI PROMET

petek, 11. april,
PLAKATNA RAZSTAVA OB 40-LETNICI SLOVENSKIH AVTOCEST
11.00		
STANETOVA ULICA
		DARS
petek, 11. april,
11.00 in 17.00
		

JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI GROFJE CELJSKI
KNEŽJI DVOR
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE

petek, 11. april,
14.00		
		
		

SLAVNOSTNO ODPRTJE RAZSTAVE OB 20. OBLETNICI
UNIVERZE ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
PLOŠČAD PRED OSREDNJO KNJIŽNICO CELJE
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE

petek, 11. april,
OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU MESTNE OBČINE
19.30		
CELJE S PODELITVIJO NAJVIŠJIH PRIZNANJ MOC
		NARODNI DOM		
		
Mestna občina Celje
		
Vstop z vabili
petek, 11. april,
19.30		
		
		
		

SPOMLADANSKI GLEDALIŠKI TROJČEK: ŽENSKA, KI SEM JI BRAL
(drama o spoznavanju resnice in odpuščanju)
Cena paketa vstopnic za spomladanski gledališki trojček
samo 20 EUR.
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE

sobota, 12. april,
7.00–14.00		
		
		

RIBIŠKO TEKMOVANJE V LOVU S PLOVCEM ZA POKAL
MESTNE OBČINE CELJE
ŠMARTINSKO JEZERO – pri Ribiškem domu Brezova
RIBIŠKA DRUŽINA CELJE

sobota, 12. april,
8.00		
		

14. POHOD PO POTEH CELJSKIH GROFOV
PRI MOSTU ČEZ SAVINJO (RAZVOJNI CENTER)
PLANINSKO DRUŠTVO GRMADA

sobota, 12. april,
9.00		
		

11. TURNIR V ODBOJKI ZA POKAL MESTA CELJA
DVORANA GOLOVEC
ŠPORTNO DRUŠTVO ZMIGAJ SE

ponedeljek, 14. april, PREDAVANJE: SKRIVNO ŽIVLJENJE CEHOV V CELJU
17.30		
PREDAVATELJ: DR. ALEKSANDER ŽIŽEK
		LEVSTIKOVA SOBA
		
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
torek, 15. april,
19.00		
		
		
		

MEETING POINT / PROSTOR SREČANJA
(koprodukcijski plesno glasbeni projekt)
DVORANA CELJSKEGA DOMA
MESTNA OBČINA CELJE, KUD PLESNI FORUM CELJE IN ORKESTER
GLASBENE ŠOLE SINGEN

sreda, 16. april,
ODPRTJE MEDNARODNE RAZSTAVE ŠVICARSKE KONFEDERACIJE
12.00		
»CONSTRUCTIVE ALPS« - arhitekturna razstava mednarodne nagrade za
		
trajnostno gradnjo in prenovo stavb na območju Alp
		
Razstava bo odprta za javnost do 23. 4. od 8.00 do 16.00 na ŠCC, 		
		
od 24. 4. do 15. 5. pa v Muzeju novejše zgodovine Celje.
		
ŠOLSKI CENTER CELJE - SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN 		
		VAROVANJE OKOLJA
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sreda, 16. april,
CELJSKI MATURANT 2014 – RAD IMAM SVOJE MESTO
18.00		
Ulična četvorka celjskih maturantov s kulturnim programom
		
KREKOV TRG, PREŠERNOVA ULICA
		PLESNI VAL CELJE
četrtek, 17. april,
9.00–13.00		
		
		

TEHNIŠKI DAN: »130-LETNA TRADICIJA IN KAKOVOST STA
PRI NAS DOMA«
ŠOLSKI CENTER CELJE – SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE 		
DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO

četrtek, 17. april,
16.00–18.00		
		
		
		
		
		

OTROŠKA DELAVNICA: IZDELAJ PAHLJAČO (ogled razstave
Poti, ogled pahljač, ki jih izdelujejo po svetu 			
in izdelava pahljače)
Za otroke od 6 do 11 let.
Obvezne najave: muzej@pokmuz-ce.si, info@pokmuz-ce.si,
03 428 0962, 03 428 09 50
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE

četrtek, 17. april,
18.00		
		
		

BREZPLAČNO JAVNO VODSTVO PO MEDNARODNI
SKUPINSKI RAZSTAVI Politics Within s kustosinjo razstave Ireno Borić
GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI CELJE
CENTER SODOBNIH UMETNOSTI CELJE

četrtek, 17. april,
19.00		
		
		
		
		
		

ODRTJE MEDNARODNE SKUPINSKE RAZSTAVE Politics
Within. Sodelujoči umetniki: FOKUS grupa, Irwin, Borut 		
Peterlin, Jonas Staal, Hito Steyerl, Nives Serić, IC-98. Kustosinja 		
razstave je Irena Borić, gostujoča v programu Centra sodobne 		
umetnosti Celje Artist in residence. Vstop prost.
GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI CELJE IN LIKOVNI SALON CELJE
CENTER SODOBNIH UMETNOSTI CELJE

sobota, 19. april,
10.00		
		

LILI IN PTICE PRAVICE: gledališka predstava za otroke v izvedbi Talije
HERMANOVO GLEDALIŠČE
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

petek, 18. april,
FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA IN 		
11.00		
RAZGLASITEV NAJ PROSTOVOLJCA 2013
		
ATRIJ CELJSKEGA MLADINSKEGA CENTRA
		CELJSKI MLADINSKI CENTER V 				
		
SODELOVANJU Z MESTNO OBČINO CELJE				
petek, 18. april,
19.00		

ODPRTJE RAZSTAVE PANPHOBIA AVTORICE BOJANE KRIŽANEC
UMETNIŠKA ČETRT – GALERIJA AQ

torek, 22. april,
19.30		
		
		
		

SPOMLADANSKI GLEDALIŠKI TROJČEK:
KRČI (sodobna drama o izkoriščanju posameznika)
Cena paketa vstopnic za spomladanski gledališki trojček
samo 20 EUR.
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE

četrtek, 24. april,
PROJEKT »ZELENO CELJE«, v simbiozi med ekologijo in kulturo
–nedelja, 27. april
KREKOV TRG IN BLIŽNJE ULICE
		
Organizator: CELJSKI MLADINSKI CENTER
		
Pobudnik: SIMBIO, D.O.O., SEKTOR ZA 				
		UREJANJE OKOLJA
petek, 25. april,
10.00–12.00		
		

TEK VOJAKOV PO CELJU
NASTOP GARDE SLOVENSKE VOJSKE IN ORKESTRA SLOVENSKE VOJSKE
TRG CELJSKIH KNEZOV, PREŠERNOVA ULICA

10.00–16.00		
PREDSTAVITEV VOJAŠKE OPREME IN POKLICA DELOVANJA 		
		
IN OPREME SLOVENSKE VOJSKE, POLICIJE IN POKLICNE 		
		GASILSKE ENOTE
		
PREŠERNOVA ULICA, PLOŠČAD PRED KNEŽJIM DVOROM
13.00–17.00		
TRADICIONALNI NOGOMETNI TURNIR V MALEM NOGOMETU
		
ŠPORTNO IGRIŠČE PRI VOJAŠNICI FRANCA ROZMANA STANETA
		
I. GIMNAZIJA V CELJU, MESTNA OBČINA CELJE, SLOVENSKA 		
		
VOJSKA, ENOTE VOJAŠNICE FRANCA ROZMANA 			
		STANETA CELJE
sobota, 26. april
DELAVNICA: EJ, DAJ POVEJ! – IZDELAJTE SI KREATIVNE
11.00		
TRANSPARENTE 			
		
Delavnica za otroke in mladostnike.
		
Več informacij po telefonu: 03 426 51 62 ali preko elektronske
		pošte: maja.hodoscek@celje.si
		
CENTER SODOBNIH UMETNOSTI CELJE – STUDIO GALERIJE SODOBNE
		UMETNOSTI CELJE

mesto mladih
ustvarjalcev
Mestna občina Celje je ob občinskem prazniku
za celjske vrtce, šole in društva pripravila
tradicionalno, že 18. poslikavo velikih oglasnih
panojev, ki bodo med 1. in 15. aprilom v
obliki galerije na prostem krasili mesto Celje.

Vsebinska podlaga letošnjih poslikav je bila
»Barbara Celjska«, ki je imela pomembno vlogo
v začetku 15. stoletja in je slovela po svoji
izobrazbi, lepoti, vzgoji in prodornosti.
Otroci in mladi so pri svojih poslikavah
uporabljali dane akrilne barve in niso smeli
dodajati drugih barv ali lepiti različnih
dodatkov. V pomoč pri izdelavi poslikave jim je
bila skica, ki so jo sami ustvarili in oddali skupaj
s končnim izdelkom – pobarvanim plakatom.

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

VRTEC DANIJELOV LEVČEK

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE

VRTEC TONČKE ČEČEVE - ENOTA CENTER

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

VRTEC ZARJA - ENOTA MEHURČEK

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA
VRTEC ANICE ČERNEJEVE - ENOTA HRIBČEK

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

poslikava panojev ob prazniku MOC

OSNOVNA ŠOLA LAVA

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA

GALERIJA OTROCI OTROKOM - V SODELOVANJU Z OŠ HRUŠEVEC

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

SCC SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE

EKONOMSKA ŠOLA CELJE

I. GIMNAZIJA V CELJU

poslikava panojev ob prazniku MOC
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ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

ŠCC GIMNAZIJA LAVA

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE

CELJSKI MLADINSKI CENTER

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE

DIJAŠKI DOM CELJE

ZAVOD SALEZIANUM OE PUM

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MC CELJE

mesto veličastne zgodovine

mesto veličastne
zgodovine

9

Ko se je Barbara Celjska z možem Sigismundom udeležila
koncila v Konstanci ob Bodenskem jezeru, je Thomas
Prischuch o njej napisal pesem, ki med drugim pravi:

Letošnje leto je leto Barbare Celjske, saj obeležujemo 600 let
od njene izvolitve v enega največjih monarhičnih nazivov v
Evropi. Barbara Celjska je bila sicer kar trojna kraljica - leta 1405
je bila okronana za ogrsko kraljico, leta 1414 za rimsko-nemško
kraljico, leta 1437 pa za češko kraljico. Slovela je po svoji izjemni
lepoti in izobrazbi, pri specifičnih notranjih razmerah pa ji je pomagala njena
ambicioznost. Bila je pokončna ženska, ki je razmišljala in ravnala z lastnim
znanjem in odločnostjo. Vsekakor je bila nekonvencionalna ženska svojega
časa, saj je imela izjemen posluh za gospodarska, politična in finančna
vprašanja, obvladala je veščine diplomacije, zagovarjala nove družbene tokove
in govorila več jezikov. Te
lastnosti, zlasti pa lojalnost
»celjski hiši«, je privzgojila
tudi svoji hčeri Elizabeti.
Velika Celjanka je umrla 11.
julija 1451 in počiva v kraljevi
grobnici v cerkvi sv. Vida v
Pragi.

»Beseda njena mila modra je, brez zlobe;
kraljevsko, knežje lepe njene kretnje.
Z vsem tem mislim Barbaro gospo,
kraljico rimskega cesarstva.
Kraljevsko, knežje krasna sedela je v Konstanci,
v velikem dostojanstvu.
Koncilu poklonila je svoj čas in trud in zanj premagala
je mnogo milj;
v časteh kraljevskih se je izkazala!
Naj Bog ji da svoj blagoslov in skaže milost!«

Barbara Celjska je imela
pomembno vlogo pri
vzpostavljanju miru med
poljsko krono in nemškimi
tevtonskimi vitezi ter pri
zavezništvu med litvansko
kneževino ter poljskim in
ogrskim kraljestvom.
Mnogo let je preteklo, da
se je Barbara prebila bolj v
ospredje zanimanja stroke.
Veliko bolj prepoznavna
je bila Veronika Deseniška,
tragična ljubezen Friderika II.
Slovenski dramski in drugi
umetniki so Veroniki
posvetili kar nekaj del, o
Barbari pa tako rekoč nismo
vedeli nič, prav tako ne o
drugih celjskih dvorjankah,
čeprav so kot kraljice živele
na evropskih dvorih.
Barbaro so sodobniki pogosto primerjali z Venero. Vir: Konrad Kyeser, Bellifortis
(fragment), K 465, 6 v, Oberrhein, prva četrtina 15. stol., papir, kolorirana perorisba,
Budimpešta, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára.

Zgodovinsko odkritje
spominskega
obeležja Barbare
Celjske
v katedrali sv. Vida
na Hradčanih v
Pragi, 6. julij 2013

Ali ste vedeli?
• da je bila Barbara Celjska predstavnica
grofov Celjskih, ki so se povzpeli v kroge
evropskega visokega plemstva;
• da je Velika Celjanka od vseh članov
celjske hiše segla najvišje - bila je nosilka
treh kron;
• da je bila Velika Celjanka verjetno
najbogatejša ženska na Ogrskem in
najverjetneje tudi najbogatejša vdova
(mož ji je poleg večine grajskih posesti
na Ogrskem ter številnih kronskih posesti
zapustil tudi letni davek mesta Nürnberg
in židovski kraljevi davek);
• da po Barbarini strani še živi rod
Celjskih – rodoslovni rezultati raziskave,
objavljene v knjigi avtorice Zvonke
Zupanič Slavec, pričajo, da je njeno
sorodstvo že 20 generacij neprekinjeno;
• da je Turistično društvo Celje skupaj s
Pokrajinskim muzejem Celje in Mestno
občino Celje leta 2013 poskrbelo, da je ob
Barbarinem grobu v katedrali sv. Vida v
Pragi tudi spominska plošča, ki označuje,
kje počiva češka kraljica, rojena Celjanka
Barbara;
• da bo ob 600-letnici kronanja Barbare
Celjske za nemško kraljico v letu 2014
Pošta Slovenije izdala spominsko
znamko, Banka Slovenije pa spominski
kovanec za 2 evra;
• da v spomin na kronanje Barbare Celjske
Pokrajinski muzej Celje organizira vrsto
dogodkov, s katerimi želi v dogajanje
vključiti vse generacije:

20. januar 2014 - predstavitev angleškega izvoda
knjige o Barbari Celjski in ponatisnjene knjige Barbara
Celjska, avtorice mag. Rolande Fugger Germadnik
Maj 2014 - razstava o življenju Barbare Celjske
Povabilo osnovnošolcev k risanju portreta Barbare
Celjske, recital srednjeveških in sodobnih ljubezenskih
pesmi za dijake I. Gimnazije Celje, predavanja na temo
Barbare Celjske za odrasle
26. september 2014 - uradna predstavitev spominske
znamke, izdane ob 600-letnici kronanja Barbare Celjske
6. oktober 2014 - uradna predstavitev spominskega
kovanca.

mesto vizije in
prihodnosti

Kakšna naj bo občina Celje
čez 6 let ali dlje?
Gospodarska razvitost občine pomembno vpliva na blaginjo vseh občank
in občanov. Zavedajoč se tega, je Mestna občina Celje pristopila k izdelavi
Strategije gospodarskega razvoja Mestne občine Celje 2014–2020 in
dokument 11. marca 2014 na seji Mestnega sveta tudi sprejela.
Mestna občina Celje je zaupala izdelavo strategije Območno obrtnopodjetniški zbornici Celje. Pri snovanju strategije so sledili poslanstvu
občine, ki v okviru danih potencialov, prostorskega razvoja in zakonskih
možnosti zagotavlja lokalno infrastrukturo in stimulativno okolje za razvoj
gospodarstva.
Snovanje strategije je vključevalo številne občanke in občane, gospodarske
subjekte v občini ter ostale nosilce javne uprave, šolstva, zdravstva,
komunalnih dejavnosti ipd., ki so bili pozvani k podajanju odgovora na
vprašanje “Kakšna naj bo Mestna občina Celje čez 6 let ali dlje?” Oblikovala
se je vizija, ki odgovarja na to vprašanje:
Mestna občina Celje bo leta 2020 gospodarsko uspešna, turistično
prepoznavna in čim bolj samooskrbna občina priložnosti, ki bo
zagotavljala blaginjo občanom.
Za uresničitev zastavljene vizije bo Mestna občina Celje sledila zlasti štirim
specifičnim ciljem: dvig gospodarske aktivnosti; Celje kot prepoznavna
turistična destinacija; povečati samooskrbo in zagotoviti stimulativno
poslovno okolje. Strategija razvoja gospodarstva Mestne občine Celje je
objavljena na spletnem mestu http://moc.celje.si/.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je ob sprejetju strategije povedal:
»S strategijo razvoja gospodarstva želimo doseči skupne cilje, usmerjene v
razvoj in krepitev gospodarstva, ki bodo prinesli korist obrtnikom, podjetnikom
in vsem prebivalcem občine. Gre za zahteven projekt, ki je nastal v tesnem
sodelovanju med Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje in Mestno
občino Celje. Hkrati gre za eno izmed pomembnejših nalog v Sloveniji, ki
se loteva zelo ozkega segmenta razvoja občine. Dokument je dinamične
narave in se bo lahko dopolnjeval, zavezali pa smo se za izdelavo akcijskih
načrtov, ki jih bomo izvajali v okviru možnosti že sprejetega proračuna za
leto 2014 in prihodnjih proračunov. Iskreno se zahvaljujem pripravljavcem
tako pomembnega dokumenta, ki se je sprejemal z vključevanjem najširše
zainteresirane javnosti.«

Vodja projekta,
podpredsednik OOZ Celje,
podjetnik in mestni svetnik
Peter Pišek:
»Strategija je ključen dokument,
ki ga mora za različna področja
delovanja imeti vsaka javna
ustanova, še zlasti pa za področje
gospodarstva, ki je temelj razvoja
določenega okolja ali družbe. Je
dokument, na katerega se lahko
dolgoletno strateško navezujejo
prioritetni projekti v določenem
razdobju. Za Celje to pomeni
ustvarjanje spodbudnega
poslovnega okolja za domače regijske in tuje investicije, s čimer želimo v mesto
privabiti pomembne investitorje in kapital. Kot gospodarstveniki dobro vemo,
da brez investicij ni razvoja in sprejeta strategija je kot nek »porok«, da bi se naj
dogajale investicije in posledično razvoj mesta. Gre za dobrobit vseh družbenih
segmentov, kajti, če imajo ljudje rešena eksistenčna vprašanja, država pridobi
več davkov, posledično je zato kvalitetnejši servis javne uprave oziroma višji
tako državni kot občinski standard.«

Janko Trobiš, vodja
sektorja za gospodarstvo
Mestne občine Celje in
član operativne skupine za
pripravo dokumenta:
»Dokument je pomemben, saj
ne glede na majhne pristojnosti
lokalnih skupnosti lahko občine
na področju gospodarstva
odigrajo pomembno in aktivno
vlogo. Ta vloga se kaže predvsem
v
v zagotavljanju primernega,
premišljenega in racionalnega
okolja za gospodarsko rast.
Predlagani ukrepi, ki so tudi
končni cilj strategije gospodarskega razvoja, so takšni, da bodo zagotavljali
vzdržen in trajnostni razvoj. Pri tem je nujna participacija vseh akterjev, ki
živimo na prostoru Mestne občine Celje. Le na takšen način bo gospodarski
razvoj v sozvočju z interesi prebivalcev. S tem bo ustvarjeno okolje, ki bo prijetno
za bivanje vseh občanov, kakor tudi v tem času prepotrebnih novih kvalitetnih
delovnih mest. Od strategije pričakujemo tudi to, da bo mogoče udejanjiti
ukrepe lokalne skupnosti na transparenten način z jasno postavljenimi cilji.«

strategija razvoja gospodarstva MOC

Katarina Hohnjec, Hobyles
d.o.o.:
»Pri snovanju strategije smo
kot podjetje z bogato tradicijo
na področju proizvodnje
pohištva sodelovali z mnenji
in pobudami, na kakšen
način bi se lahko našla neka
smer, da bi poslovno okolje
vendarle bilo bolj prijazno do
podjetij in da bi s tem rešili
administrativne in druge
ovire. Do sedaj namreč ni bilo
dovolj jasno izraženo, kje so
težave lesarske panoge in kaj
bi bilo potrebno spremeniti,
zato smo s pobudami izrazili,
kje bi želeli spremembe in korake naprej. V celjski in tudi drugih slovenskih
regijah se namreč gozd kot naravno bogastvo in prihodnost te države
zapostavlja, zato bi morali več narediti tako v sami osnovni in predelovalni
industriji kot v turizmu, zlasti zdraviliškem turizmu. Urejeno naravno okolje
namreč pozitivno in koristno vpliva na vse občane, zato vsekakor vidimo tukaj
veliko možnost tudi v odpiranju novih delovnih mest.«
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Saša Lavrič, direktorica
Inkubatorja Savinjske regije
d.o.o.:
»V sklopu programa
zaposlovanja mladih, predvsem
novih podjetnikov, kot del
strategije razvoja gospodarstva
MOC deluje tudi podjetniški
inkubator. Že na začetku
delovanja inkubatorja smo
se pridružili Iniciativi Start:up
Slovenija, da lahko Celjanom
ponudimo programe kot so
Start:up Geek House, Start:up
Leta in Go:Global Slovenija. V
našem podjetniškem inkubatorju
tako lahko občani Celja
uresničujejo svoje podjetniške vizije in ustvarjajo prihodnost mesta. Vsakomur, ki
ima dobro idejo, pomagamo na začetku podjetniške poti. Delujemo povezovalno
in nudimo podporo že obstoječim srednjim in malim podjetjem pri nastajanju
novih inovativnih produktov z globalnim potencialom. Naše aktivnosti so
usmerjene v popularizacijo podjetništva, povečanje podjetniške aktivnosti in s
tem ustvarjanje novih delovnih mest. S strategijo razvoja gospodarstva MOC, ki
izraža široko podporo med občani, gospodarstveniki in politiki, so postavljeni
pomembni temelji za mesto Celje, ki je mesto priložnosti in prihodnosti!«
mestni marketing MOC

Dobimo se v
mestu!
Staro mestno jedro Celja
želi postati udobno in
prijetno središče za
bivanje, obiskovanje
prireditev, nakupovanje,
druženje, sprehajanje,
ogledovanje
znamenitosti in še kaj,
tako za prebivalce
kot obiskovalce.
Za uresničitev te vizije skrbi
mestni marketing Mestne občine Celje,
ki z zanimivimi projekti in dogodki uresničuje
svoje strateške cilje - spodbujanje razvoja drobnega
gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru,
povezovanje, komunikacija in promocija mestnega
središča, sodelovanje in povezovanje z gostinci, trgovci
in drugimi ponudniki ipd. Končna želja in cilj mestnega
marketinga je narediti mesto Celje prijazno domačemu
trgovcu, podjetniku in meščanu.
Mestna menedžerka Tadeja Falnoga: »V preteklem letu smo poleg
priprave strateškega dokumenta revitalizacije starega mestnega jedra, ki
se umešča v širšo strategijo razvoja gospodarstva Mestne občine Celje,
izvedli kar nekaj dobrih projektov. Med drugim smo v času Eurobasketa
2013 poskrbeli za enotno promocijo mesta in ponudnikov v mestu ter se
dogovorili za podaljšan obratovalni čas lokalov in trgovin. V decembrskem
času smo izvedli še dva skupna promocijska dogodka večernih nakupov.
Podprli smo obujanje umetniške četrti v Gosposki ulici, sodelovali z vrtci
in šolami pri izvedbi projekta lampijončkov na Savinjskem nabrežju ter
z mladimi celjskimi aranžerji Srednje šole za hortikulturo in vizualne
umetnosti prazno izložbo v starem mestnem jedru oblekli v zimsko
pravljico. V marcu letos smo skupaj s šestimi slovenskimi mesti ob dnevu
žena izvedli skupno promocijsko akcijo ''Razvajaj se v mestu'', načrtujemo
pa še tri skupne projekte, ki se bodo navezovali na promocijo mest in

ponudnikov ter na povezovanje ponudnikov. Najbolj zanimiv in aktualen
je projekt Odprti depoji, pri katerem skupaj z Muzejem novejše zgodovine
Celje želimo eksponate, ki jih imajo na voljo, postaviti na ogled v prazne
izložbe starega mestnega jedra in narediti izložbe privlačne in zanimive tako
za obiskovalce kot investitorje. Mestni marketing je tek na dolge proge, z
vztrajnostjo, voljo in skupnimi močmi vseh deležnikov nam bo zagotovo
uspelo.«

mestni marketing MOC
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Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o.:
»Mestno jedro Celja vidim kot srce mesta. Glede na njegovo zgodovino in kulturno
dediščino, ki jo hrani, si zasluži, da je urejeno in živo. Koncept oživljanja mestnega
jedra, kot si ga je zastavilo Celje s službo mestnega marketinga, se mi zdi pravilen
pristop. Verjamem, da so pričakovanja visoka in da ljudje pričakujemo rezultate iz
danes na jutri, vendar se moramo zavedati, da je to dolgotrajnejši proces. Tako kot
je to stanovanjska politika, ki je v kontekstu oživljanja mestnega jedra eden ključnih
elementov. Ta bo usmerjena v bolj raznovrstno strukturo stanovalcev, zato bomo
poskušali v mestu ponuditi primerna stanovanja predvsem za mlade in mlade
družine. Glede na to, da vse bolj postajamo študentsko mesto, bi morali v strogem
mestnem jedru imeti študentski dom, torej mlade, ki ustvarjajo in so obenem tudi
potrošniki. Prav tako je potrebno poskrbeti za ohranjanje zgradb v mestu, tako z
vidika varovanja kulturne dediščine kot samega izgleda ter kar je najpomembnejše
kakovosti bivanja.«
Aleš Ilec, Vinoteka Oskarjevo:
»Začel se je nek pozitiven proces, da lahko uspemo z angažiranjem vseh
zainteresiranih. Mislim, da so gostinci in trgovci to že dojeli. Ena največjih razvojnih
priložnosti in marketinških možnosti je narediti zgodbo o Celju - razen Kitajske in
Mezopotamije nam cel svet zavida zgodovino Evrope in te se Celjani res nimamo kaj
sramovati. Zato bom kot stari Celjan vložil v razvoj mesta vso modrost in energijo.«
Viktorija Knez, poslovodkinja DM drogerie markt d.o.o.:
»V dm-u že 21. leto uresničujemo svoje poslanstvo – skrbimo, da naše stranke
resnično nakupujejo tam, kjer nekaj veljajo. Obenem nenehno skrbimo za razvoj
okolja in skupnosti, v kateri delamo in živimo. Z veseljem se odzovemo in pripravimo
aktivnosti za svoje stranke z namenom razveseljevanja ljudi in oživljanja mestnega
jedra.«
Mojca Grahek, Leonardo:
»Krasno, da se je začelo premikati. Po mojem mnenju je treba dati priložnost
mladim, ki imajo interes razvijati svojo dejavnost v praznih poslovnih prostorih.
Ljudje privlačimo ljudi, ko so lokali zasedeni in živijo, s tem tudi pritegnejo ljudi v
mesto.«

Od aprila 2013 do aprila 2014 …
... je Mestna občina Celje uspešno izvedla vrsto
aktualnih projektov s poudarkom na tistih, ki mestu
dajejo prijazen utrip in zeleno srce.
Prenovljena podoba
starega mestnega jedra
Mesto ob Savinji nas vedno znova
prevzame s srčnim urbanim
utripom in prenovljeno podobo,
ki nas pričaka v starem mestnem
jedru. Nova ureditev ljudem
omogoča aktivno preživljanje
prostega časa v središču mesta,
še posebej pa v poletnem času
privablja fontana na Krekovem trgu.
Nove ureditve, ki jih je Mestna
občina Celje izvedla v sklopu
projekta obnove starega mestnega
jedra v Celju, zajemajo obnovo
dotrajanih javnih odprtih površin,
zamenjavo tlakov, zamenjavo
dreves, obnovo javne razsvetljave
in dela urbane opreme ter pripravo
priključnih mest za prireditvene
odre. Sočasno se je zamenjala
tudi dotrajana komunalna,
energetska in telekomunikacijska
infrastruktura.

mesto z zelenim
srcem
Promocija urbane narave
Skupna revitalizacija urbanih gozdov predstavlja vlaganje v
obnovo, revitalizacijo in vzpostavitev sistema trajnostne rabe
Mestnih gozdov Celje in obsega rekreacijske in doživljajske
opreme za Mestni gozd Celje, opreme za naravoslovno učno pot v
Mestnem gozdu Celje ter nabavo in postavitev igral in opreme za
otroško gozdno igrišče »Tretja jasa«.

Prva faza prenove mestnega jedra v Celju je obsegala območje dela Prešernove,
Stanetove, Lilekove, Savinove in Linhartove ulice ter Krekovega trga, druga faza
prenove pa vključuje ureditev Glavnega trga in dela Stanetove od lekarne do
Miklošičeve ulice.

Investitor in vodilni partner projekta »Gozdovi za mesta –
GREEN4GREY« je Mestna občina Celje, vsebinsko pa ga vodi
celjska krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije. Ohranitev
zavarovanih območij, ki imajo pomembne ekološke funkcije
ter neposredni vpliv na vsakdanje življenje velikega števila
prebivalcev in obiskovalcev, je usmerjena tudi v krepitev
regionalne identitete z ohranitvijo naravnih dobrin velikega
lokalnega pomena ter v upravljanje in nadaljnjo uporabo
zavarovanih območij na trajnosten÷ način.

Nova enota Vrtca Tončke Čečeve na Hudinji
Mestna občina Celje je v fazi izgradnje devet oddelčnega vrtca na Hudinji, nove
enote Vrtca Tončke Čečeve, ki sicer deluje v petih enotah na šestih lokacijah v
Celju. Dokončanje investicije, vključno z notranjo opremo in zunanjo ureditvijo,
je predvideno junija 2014. Objekt bo zgrajen v skladu z normativi, ki veljajo za
tovrstne objekte, hkrati pa izgradnja sledi sodobni, nizkoenergijski gradnji, kar
posledično pomeni ugodno počutje otrok in zaposlenih v vrtcu.
Novi vrtec bo imel dve ločeni, z igrali opremljeni zunanji igrišči (za starejšo
in mlajšo starostno skupino). Na prostih površinah se bodo lahko izvajale
aktivnosti vožnje s kolesi, postavitve igralnih poligonov, rolkanje, igre z žogo
idr. Igrišči bosta opremljeni z gugalnicama, peskovnikoma, toboganom, plezali,
vzmetnimi gugalnicami ter zunanjim igralom z vodo. Nova enota Vrtca Tončke
Čečeve na Hudinji bo sprejela do 176 otrok, starši pa bodo lahko vanjo vpisovali
otroke že to šolsko leto (2014/2015).

Zagotovitev poplavne varnosti

Projekt zajema zagotovitev poplavne varnosti najbolj ogroženih urbanih
območij ob Savinji in njenih pritokih, in sicer gradnjo suhih zadrževalnikov,
sanacijo jezov, urejanje številnih nasipov, zidov in mostnih konstrukcij, izvajanje
ukrepov za zaledne vode idr., v dokončanju je tudi splavarska brv, ki bo
povezovala mesto z mestnim parkom.

Projekt Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni
ukrepi je prvi slovenski kohezijski projekt celovitega urejanja poplavne
problematike katerega od porečij slovenskih rek in eden večjih
slovenskih projektov okoljske infrastrukture, ki jih je finančno podprla
Evropska unija.

Foto: R. Hostnik, ZGS

Porečje Savinje je eno najbolj poplavno ogroženih območij v Sloveniji. S
projektom Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi se
celovito ureja poplavna problematika širšega območja Mestne občine Celje in
dela območja Občine Vojnik.

mesto z zelenim srcem
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Vrtički - koristna prostočasna dejavnost
Vrtičkarstvo je večnamenska dejavnost, saj je poleg glavnega namena
pridelovanja vrtnin za lastne potrebe ali za potrebe širše družine tudi
prostočasna rekreativna dejavnost v zunanjem okolju. Trenutno ima
Mestna občina Celje sklenjenih okoli 60 zakupnih pogodb za vrtove,
in sicer na območju Medloga, pred Srednjo šolo za hortikulturo in
vizualne umetnosti Celje, na območju Nove vasi (območje Dolgo polje
III) ter na območju za poslovno zgradbo Telekoma na Lavi.

Pester mestni drevesni mozaik
Po lanskoletni zasaditvi drevnine in grmovnic na javnih površinah Mestne
občine Celje je naše mesto bogatejše za kar 131 dreves in 58 grmovnic.
Nadomeščena so predvsem propadajoča drevesa v drevoredih in v
posameznih sklopih na javnih zelenih površinah znotraj urbanih naselij,
posamezna pa so bila nadomeščena s primernejšo drevesno vrsto.
18. novembra 2013 je prvo drevo po zaključku prve faze prenove starega
mestnega jedra na mestni tržnici zasadil župan Mestne občine Celje Bojan
Šrot. Zasajenih je bilo sedem dreves, vrste Carpinus betulus – navadni gaber
(strižen).
V veliko zadovoljstvo nam je, da so se pri jesenski zasaditvi zelo aktivno
vključili tudi občani in nam bili v veliko pomoč pri izbiri posameznih
mikrolokacij za nova drevesa. V preteklem letu je tako naše mesto zaradi
pobude občanov oplemenitilo in dopolnilo mestni drevesni mozaik, ki je
lahko v ponos vsem Celjanom!

Fitnes na prostem
Mestna občina Celje je konec leta 2013 pričela z ureditvijo fitnesa na
prostem na območju Špice v Celju, kjer je postavila 7 osnovnih vadbenih
naprav. Z omogočanjem vadbe na prostem MOC sledi smernicam
zdravega načina življenja vseh starostnih skupin.

mesto nepozabnih
doživetij
Stari grad Celje – edinstvena destinacija
grajskih doživetij
Grajski zidovi skrivajo dogodke preteklosti in sedanjosti ter
nudijo postanek vsem, ki hrepenijo po romantiki in večni
pravljici. Bi si lahko izbrali bolj idiličen kraj za potrditev ljubezni?
V objemu okoliških hribov, skrivnostne zgodovine in večne
ljubezni lahko doživite klasično poroko na najlepši točki gradu
– razgledni ploščadi, kjer so se prepletenih rok sprehajali že
mogočni grofje Celjski.
Pridih srednjega veka je vnesen v grajsko poroko.
Poročni obred je nekaj posebnega. Zvok fanfar pospremi
mladoporočenca in svate do slavnostnega obrednega prostora.
Lahkotni koraki grajskih plesalcev pričarajo starodavni ples
“Ples ljubezni” in “Ples neveste”.
Pompozni zvok fanfar najavi prihod grofovskega para –
Hermana II. in njegove hčerke Barbare Celjske, ki v imenu
mogočne rodbine Celjskih mladoporočencema zaželita srečo v
skupnem življenju in jima podarita simbolično darilo.
Odpravite se na Stari grad Celje - kar tako
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.
Letne vstopnice in druženje z vitezi
V mesecu aprilu se znova prične program »Žive zgodovine«,
ki letos prinaša novosti – različne teme iz zgodovine Celjskih
grofov in nanje vezane tematike delavnic in dogodkov, ki se
bodo odvijali ob vikendih »Žive zgodovine.
Zavod Celeia Celje prebivalcem Mestne občine Celje ob
enkratnem nakupu dnevne vstopnice v znesku 2 EUR za obisk
Starega gradu Celje (ob predložitvi osebnega dokumenta)
podari letno vstopnico, ki omogoča celoleten prost vstop na
eno najlepših turističnih točk v mestu. Obisk z letno vstopnico
ni možen v primeru izvajanja prireditev, koncertov in drugih
dogodkov, vsekakor pa 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.

Ali ste vedeli… ?
• Grad si lahko ogledate v spremstvu vodnika ali
samostojno. Pomembno je, da sledite informacijskim
tablam ob posameznih poslopjih gradu.
• V letošnjem letu pričenjamo z izvedbo brezplačnih
vodenj po gradu z lokalnimi turističnimi vodniki.
• Na Starem gradu Celje ob vikendih deluje tudi grajska
tiskarna, kjer si lahko odtisnete veduto gradu ali Celja
ter se seznanite s protokolom delovanja grajskih tiskarn.
• V Barbarinem kotičku je na voljo pestra ponudba ročno
izdelane kozmetike, pa tudi izdelki štirih slovenskih
samostanov, katerih ustanovitelji oziroma dobrotniki
so bili grofje Celjski (vrhunska vina, penine in žganja iz
kartuzije Pleterje, izdelki iz Grajske lekarne samostana
Stična, pregrešno dobra čokolada samostana Olimje in
mistični likerji iz Žičke kartuzije).
• Svoj dan na gradu lahko zaključite ob kozarcu penine in
Barbarini tortici na sončni terasi Kavarne Veronika.

Turistično informacijski center
na Starem gradu Celje je v aprilu
odprt vsak dan od 9.00 do 19.00,
v maju od 9.00 do 20.00 ter v
juniju, juliju in avgustu od 9.00
do 21.00.
Več informacij:
TIC Celje, Krekov trg 3, tel.: 03 42
87 936, 03 49 25 081, e-mail: tic@
celje.si ter TIC Stari grad Celje,
tel.: 03 544 36 90, tic.grad@celje.
si, www.celeia.info.
Več o programu na Starem
gradu Celje boste izvedeli s
sledenjem objav na spletni
strani www.grad-celje.com In FB
profilu V Celju smo face!

mesec športa v knežjem mestu
9. maj - 8. junij 2014
Športno tekmovalne, rekreativne
prireditve in organizirane športne vadbe
Lokacije:
Mestni park, Celjska koča, Savinjsko
nabrežje, Šmartinsko jezero, javni
športni objekti: telovadnice in zunanja
šolska igrišča, Kegljišče Golovec, Bazen
Golovec, Atletski stadion Kladivar,
Dvorana Zlatorog in Celjski dom
Program:
šola teka in plavanja, pohodništvo,
nordijska hoja, namizni tenis, kegljanje,
odbojka, družabni plesi, borilni športi,
strokovna predavanja ter rekreativne
tekmovalne prireditve.

Vse podrobnosti o programu in koledarju
rekreativne vadbe ter prireditev bodo
objavljene na spletnih straneh Športne
zveze Celje (www.szc.si)
in Mestne občine Celje (moc.celje.si).
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Udeleženci:
Rekreativnih programov športne vadbe
se lahko udeležijo občani starosti 18
in več let, rekreativnih tekmovalnih
prireditev pa različne starostne
kategorije v skladu z razpisom.

