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ČASNIK NOVI TEDNIK 
Za sedem desetletij celostnega in kakovostnega poročanja 
o dogodkih v Celju in njegovi okolici.

zlati celjski grb

prejemniki 
celjskih 
grbov

Drage Celjanke, cenjeni Celjani,

hitro mine čas od aprila do aprila in tako se naše mesto spet 
s ponosom spominja tistega dne leta 1451, ko je Friderik II. 
takrat trški naselbini podelil mestne pravice.

Praznik Celja je priložnost, da smo ponosni na svoje 
mesto. Priložnost, da zavedno uživamo v vseh prednostih, 
znamenitostih, lepotah in raznolikih vsebinah, ki jih ponuja. 
Priložnost za to, da pohvalimo svoje mesto, ki je lepo, živo 
in prijazno. Razgled s Starega gradu, pohod na Celjsko kočo 
ali Šmartinsko jezero, raziskovanje skrivnosti nekdanjih 
prebivalcev antičnega in rimskega Celja, pozdrav Almi Karlin 
in Josipu Pelikanu, sonce na savinjskem nabrežju … Celje je 
čudovito. Povejmo to vsakemu, ki ga srečamo v pomladnih 
dneh in ki našega mesta ne pozna. 

Pred vami je Mestni časopis, v katerem boste spoznali ljudi, ki 
smo jih s celjskimi grbi nagradili za njihovo nadpovprečnost in 
prispevek h kakovosti življenja v Celju. 

Celje je mesto, v katerem se vedno kaj dogaja, ima domišljijo 
in športno srce, uresničuje načrte, spodbuja mlade ter je mesto 
doživetij. Mestni časopis predstavlja vse te njegove obraze in 
vas vabi, da obiščete katero od številnih prireditev ob prazniku. 
Poleg teh bo pomladno dogajanje dopolnil še 31. Mednarodni 
mladinski pevski festival.

Svojo zgodbo o Celju kot mestu brezčasnega vrveža so narisali 
otroci in mladi, njihove izdelke pa lahko vidite po vsem mestu 
na velikih panojih. To je že 19. leto edinstvene galerije na 
prostem.

Praznujte s Celjem tudi vi. Ob 11. aprilu, prazniku Celja in 
Celjanov, vam iskreno čestitam in vam želim vse dobro. Vsak 
izmed vas, spoštovanje občanke, spoštovani občani, je eno srce 
našega Celja.

Vse najboljše, knežje mesto!

Bojan Šrot
župan

V Celju živijo izjemni ljudje
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VLADIMIR LJUBEK
Za dolgoletno vsestransko delovanje 
v Krajevni skupnosti Pod gradom ter 
prizadevanje za blaginjo sokrajanov.

srebrni celjski grb

DANIJEL PAVLINEC
Za izjemne dosežke na športnem področju.

srebrni celjski grbsrebrni celjski grb

TONE PRIMOŽIČ
Za dolgoletno uspešno vodenje in 
organizacijo sekcije izletništva v Planinskem 
društvu Celje – Matica.

bronasti celjski grb

DON BOSKOV CENTER IN SALEZIJANCI
Za nudenje pomoči otrokom in mladim, ki se 
znajdejo v brezupnih življenjskih situacijah 
in za uspešno vodenje različnih programov 
za vse generacije (na fotografiji Slavko Pajk, 
vodja OE PUM Celje)

MATEVŽ PETEK
Za ustvarjalnost in inovativni pristop v razvoju 
start-up podjetništva med mladimi 

bronasti celjski grb

MARJAN TURNŠEK
Za večletno uspešno delo v kmetijsko 
- gozdarski panogi in prizadevanje za 
kakovostno življenje sokrajanov v Krajevni 
skupnosti Ostrožno.

bronasti celjski grb

MAJA LIPUŠ
Za odličnost v celotnem študijskem obdobju 
na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru.

kristalni celjski grb

kristalni celjski grb

GEA PANTNER VOLFAND
Za odličnost v celotnem študijskem obdobju 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

AJDA SENIČAR
Za odličnost v celotnem študijskem obdobju 
na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

kristalni celjski grb

MAŠA ŠKRINJAR
Za odličnost v celotnem študijskem obdobju 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

kristalni celjski grb
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sreda, 1. april  OB OBČINSKEM PRAZNIKU: JAVNA NASTOPA UČENCEV OSNOVNE STOPNJE, 
16.00  od 1. do  4. razreda, prvi nastop ob 16.00
  GLASBENA ŠOLA CELJE
  Koncertna dvorana
  Vstop prost
  Več o prireditvah Glasbene šole na www.glasbena-sola-celje.si

sreda, 1. april  POSLIKAVE ZA PRAZNIK
  Razstava dosedanjih poslikav za jumbo panoje ob prazniku MOC
  IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
  Razstava bo na ogled v mesecu aprilu 2015

četrtek, 2. april  Monodrama: SAHIB, IMPRESIJE IZ DEPRESIJE
18.00  Igra: Brane Završan, igralec SLG Celje
  OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
  Študijska čitalnica

četrtek, 2. april  SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV (OSNOVNE ŠOLE)
14.00  OSNOVNA ŠOLA HUDINJA

petek, 3. april  SPOMLADANSKI GLEDALIŠKI TROJČEK: 
19.30  »ZADNJI PLES NIŽINSKEGA« 
  SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
  Gostovanje Slovenskega mladinskega gledališča
  Cena paketa vstopnic za spomladanski gledališki trojček je 20 €

sobota, 4 april  »KAKO JE ŠLEMIL ŠEL V VARŠAVO«
17.00  SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
  Gostovanje Lutkovnega gledališča Maribor

sreda, 8. april  Muzejska učna ura z delovnimi listi: V MUZEJ PO FOTOGRAFSKO  
9.00  ZGODBO (za skupine)
  MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
  Fotoatelje in galerija Pelikan

sreda, 8. april  OB OBČINSKEM PRAZNIKU: JAVNI NASTOP SREDNJE STOPNJE
15.00  GLASBENA ŠOLA CELJE
  Koncertna dvorana
  Vstop prost

sreda, 8. april  SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV (SREDNJE ŠOLE)
15.00  ŠOLSKI CENTER CELJE

četrtek, 9. april  STROKOVNI POSVET
9.00  SVETOVNI DAN ZDRAVJA 2015 – VARNA HRANA
  Celjski dom, Krekov trg 3, Celje
  Mestna občina Celje, Celje Zdravo mesto in Nacionalni inštitut za javno zdravje

četrtek, 9. april  DAN RAZISKOVALCEV 
14.00  GIMNAZIJA CELJE - CENTER IN SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM

četrtek, 9. april  Otvoritev razstave ob 70. letnici konca druge svetovne vojne:  
18.00  MESTO POD ŠKORNJEM 
  Okupirano Celje (1941–1945) na fotografijah Josipa Pelikana
  Robert Hitinski: Za – bris
  MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

četrtek, 9. april  POGLED 7 – Pogled na slovensko likovno umetnost doma in v zamejstvu:  
19.00  Popolnoma sveže – 2014
  GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI
  Razstava bo na ogled do 17. 5. 2015

četrtek, 9. april  Literarna kavarna: ALMA KARLIN – MAGIČNE ZGODBE STAREGA EGIPTA 
19.00  z Jernejo Jezernik se bo pogovarjal Marijan Pušavec
  OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
  Kavarna Miško Knjižko

petek, 10. april  DAN ODPRTIH VRAT 
9.00–12.00  ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
  Območna enota Celje, Glavni trg 1, Celje 

petek, 10. april  PREDSTAVITEV VOJAŠKE OPREME IN POKLICA TER DELOVANJA    
9.00–12.00  SLOVENSKE VOJSKE, POLICIJE IN POKLICNE GASILSKE ENOTE
  Ploščad pred I. gimnazijo v Celju

petek, 10. april  TRADICIONALNI NOGOMETNI TURNIR V MALEM NOGOMETU V     
13.00  POČASTITEV PRAZNIKA MOC IN V SPOMIN GENERALA MAISTRA
  I. GIMNAZIJA V CELJU, MESTNA OBČINA CELJE, SLOVENSKA VOJSKA, ENOTA   
  VOJAŠNICE FRANCA ROZMANA STANETA CELJE
  Igrišče I. gimnazije v Celju

petek, 10. april  SPOMLADANSKI GLEDALIŠKI TROJČEK: »GOSTIJA«
19.30   SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
  Gostovanje HNK Varaždin
  Cena paketa vstopnic za spomladanski gledališki trojček je 20 EUR

petek, 10. april  Projekt: HIŠE HODIJO, prostorska inštalacija
11.00  MESTNI PARK CELJE
  ŠOLSKI CENTER CELJE
  Trajanje inštalacije: 8. 4.–20.4. 2015
  Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

sobota, 11. april   POHOD PO POTEH CELJSKIH GROFOV
8.00  PLANINSKO DRUŠTVO GRMADA
  Zbirno mesto je ob 8.00 uri na parkirnem prostoru pri mostu čez Savinjo (pri   
  Razvojnem centru). Pohod bo potekal po celjski planinski poti: Celje–Stari grad– 
  Pečovje–Dom na Svetini–Tolsti vrh–Celjska koča in naprej do Pečovniške koče. 

sobota, 11. april   POHOD PO VZHODNI MEJI KS POD GRADOM
8.00  KULTURNO ETNOLOŠKO DRUŠTVO TREMERJE
  Zbirno mesto je pred sedežem Prostovoljnega gasilskega društva  Zagrad-Pečovnik.  
  Pot bo vodila proti Pečovniški koči, do Tolstega vrha, Rifengozda in se zaključila v  
  Tremarjah. 

sobota, 11. april   BALONARSKI PRELET CELJA
8.30  BALONARSKI KLUB VOJNIK
  LETALIŠČE LEVEC

sobota, 11. april   TRADICIONALNI 20. MEDNARODNI VELIKONOČNI PLAVALNI MITING 
9.00  PLAVALNI KLUB NEPTUN
  Bazen Golovec

sobota, 11. april   PRIREDITEV OB DNEVU ZDRAVJA 2015 
9.00–11.30  Krekov trg
11.30  MEDGENERACIJSKI POHOD: start na Krekovem trgu, po Savinjskem nabrežju do  
  betonarne in zaključek pri Domu ob Savinji 
  JZ SOCIO – Projektna pisarna Celje, Zdravo mesto in MESTNA OBČINA CELJE
  Več o prireditvah na www.celje.si        

sobota, 11. april  7. HUMANITARNI TEK/HOJA MIGAJ Z MANO
9.00  Pušn šank Pr’ Tini in Šmartinsko jezero
  Več o prireditvi: www.l-n.si, www.facebook.com/LifestyleNatural
  Prijave: 031/657-605

sobota, 11. april   Otroška delavnica: IZDELAJ PAHLJAČO (ogled razstave Alma M.    
10.00  Karlin–Poti, ogled pahljač, ki jih izdelujejo po svetu in izdelava pahljače)
  Za otroke od 8 do 12 let
  Obvezne najave: muzej@pokmuz-ce.si, info@pokmuz-ce.si; 
  03/ 42 80 962, 03/42 80 950
  POKRAJINSKI MUZEJ CELJE

sobota, 11. april  IZ BABIČINE SKRINJE – gledališko branje pravljice, izvedba Talija    
10.00  Ustvarjalni laboratorij / OTROŠKO GLEDALIŠČE HERMANOVA TALIJA
  MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

sobota, 11. april   JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI GROFJE CELJSKI
ob 11.00 in 16.00  POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
  Prijave: muzej@pokmuz-ce.si ali 03/42 80 962

V Celju se vedno kaj dogaja
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program prireditev ob prazniku MOC

ponedeljek, 20. april  SPOMLADANSKI GLEDALIŠKI TROJČEK: 
19.30  »KDO SE BOJI VIRGINIJE WOOLF?« 
  SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
  Gostovanje Gledališča Koper
  Cena paketa vstopnic za spomladanski gledališki trojček je 20 €

torek, 21. april in  PREDSTAVITEV STARIH IN REDKIH TISKOV
sreda, 22. april  IZ ZAKLADNICE OSREDNJE KNJIŽNICE CELJE
9.00–12.00  Predstavitve so namenjene dijakom iz celjskih srednjih šol
  OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
  Študijska čitalnica

torek, 21. april  Predstavitev knjige RISBE avtorja VASILIJE ČETKOVIĆA - VASKA
11.00  Spodnja stranska dvorana Narodnega doma

sreda, 22. april  OB OBČINSKEM PRAZNIKU:  
16.00  JAVNI NASTOP NADSTANDARDNIH PROGRAMOV
  GLASBENA ŠOLA CELJE
  Koncertna dvorana
  Vstop prost

sreda, 22. april  Pogovori s celjskimi igralci: BOJAN UMEK
17.00  OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
  Oddelek Glasba-film

četrtek, 23. april  VODSTVO PO UČNI POTI Z RUTICAMI NA OČEH
11.00   ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
  Šolski park
  Predhodna najava: nada.natek@hvu.si ali 
  barbara.pajk@hvu.si, tel.:040 739 659

četrtek, 23. april  Predstavitev knjige JA PA JA avtorice DARINKE KLADNIK
18.00  MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
  Muzejska kavarna

četrtek, 23. april  Literarna kavarna: BARKA ZVEZD 
19.00  z avtorico knjige BINO ŠTAMPE ŽMAVC se bo pogovarjal Marijan Pušavec
  OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
  Kavarna Miško Knjižko

četrtek, 23. april  POMLADNI KONCERT GIMNAZIJE CELJE - CENTER
19.00  GIMNAZIJA CELJE - CENTER
  Dekliški pevski zbor GCC, FaVoZo s posebnimi gosti – Mladinskim  pevskim   
  zborom RTV Slovenija
  Velika dvorana Narodnega doma Celje

petek, 24. april  ETNODETEKTIVI – Življenje v Celju nekoč in danes (terensko  
9.00  raziskovanje mestnega jedra in samostojno delo v muzeju)
  MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE

petek, 24. april  FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA IN RAZGLASITEV NAJ   
12.00  PROSTOVOLJCA 2014
  ATRIJ CELJSKEGA MLADINSKEGA CENTRA
  CELJSKI MLADINSKI CENTER 
 V SODELOVANJU Z MESTNO OBČINO CELJE
  Več informacij: www.mc-celje.si
  Vstop prost       

sobota, 25. april  POMLADNI BOLŠJI SEJEM ZA OTROKE
9.00–12.00   (pod muzejskim balkonom)

10.00–12.00  MUZEJSKI MOZAIK (oživitev Muzejske ulice obrtnikov in    
  muzejske lekarne)

11.00  Hermanova družinska ustvarjalnica: MOJA NAJLJUBŠA IGRAČA   
  NA RAZSTAVI BRLOG IGRAČ
  MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

sobota, 25. april  MEDDRŽAVNA TEKMA SLOVENIJA - HRVAŠKA V KEGLJANJU
11.00–19.00  KEGLJAŠKI KLUB CELJE
  Kegljišče Golovec v Celju

sobota, 25. april  PRIHOD MUZEJSKEGA VLAKA IZ PODČETRTKA
11.57  Vlak bo na relaciji Podčetrtek–Celje–Podčetrtek vozil vsako soboto od 
  25. aprila do 26. septembra 2015
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sobota, 11. april  ULIČNA ČETVORKA – CELJSKI MATURANT 2015
12.00   RAD IMAM SVOJE MESTO
  PLESNI VAL CELJE
  Savinjsko nabrežje

sobota, 11. april  OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU MESTNE   
19.30  OBČINE CELJE S PODELITVIJO NAJVIŠJIH    
  PRIZNANJ MOC
  MESTNA OBČINA CELJE
  Velika dvorana Narodnega doma
  Vstop z vabili                                                                                     

ponedeljek, 13. april  Odprtje razstave: TU SMO DOMA! Celje na geografskih    
  zemljevidih in kartah iz zbirk Zgodovinskega arhiva Celje
  Krekov trg
  ZCC V SODELOVANJU Z ZGODOVINSKIM ARHIVOM CELJE
  Razstava bo na ogled do 30.5.2015

torek, 14. april  ODPRTJE NOVIH POSLOVNIH PROSTOROV (Gregorčičeva ulica 6)
11.00   INKUBATOR SAVINJSKE REGIJE
   
sreda, 15. april  MEDNARODNI MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL
do  Nastopi pevskih zborov iz Slovenije in tujine. 
nedelja, 19. april  Minutka za pesem na ulicah mesta

sreda, 15. april  Predstavitev glasbene zgoščenke ljudskih pesmi:   
19.30   KO LANI SEM TOD MIMO ŠEL
  Pripravila: Andrej Bremec in Viki Ašič, st. 
  GLASBENA ŠOLA CELJE
  Koncertna dvorana

četrtek, 16. april  ETNODETEKTIVI – Življenje v Celju nekoč in danes (terensko     
9.00  raziskovanje mestnega jedra in samostojno delo v muzeju)
  MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE

četrtek, 16. april  ZNANJE NAM PRINAŠA NOVA SPOZNANJA – KVIZ NA TEMO  
9.00 –13.00  ZGODOVINA MESTA CELJA
  ŠOLSKI CENTER CELJE
  Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko 

petek, 17. april  DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNOŠOLCEV V KEGLJANJU
10.00–16.30  KEGLJAŠKI KLUB CELJE
  Kegljišče Golovec v Celju

sobota, 18. april  Glasbena sobotnica: ZGODBA O ČAROBNI PIŠČALI – Glasbena  
17.00  predstava po motivih W. A. Mozarta
  HIŠA KULTURE CELJE, MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE IN    
  SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
  Predstava v Slovenskem ljudskem gledališču Celje

sobota, 18. april  DRŽAVNO PRVENSTVO ZA VETERANE V KEGLJANJU
10.00–20.00  KEGLJAŠKI KLUB CELJE
  Kegljišče Golovec v Celju

sobota, 18. april  3. TEK CELJSKIH KNEZOV – točna desetka
17.00  ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR
  Štart: Atletski stadion Kladivar v Celju

nedelja, 19. april  DRŽAVNO PRVENSTVO ZA VETERANE V KEGLJANJU
10.00–20.00  KEGLJAŠKI KLUB CELJE
  Kegljišče Golovec v Celju

nedelja, 19. april  CELJSKI SPREHODI - Na mladih (pevcih) svet stoji - vodenje po  
11.00  mestu v družbi odličnega lokalnega turističnega vodnika
  Pred vhodom v Celjski dom

12.00  ZAKLJUČNI KONCERT MEDNARODNEGA MLADINSKEGA PEVSKEGA FESTIVALA
  Krekov trg

nedelja, 19. april  OB OBČINSKEM PRAZNIKU: KONCERT MLADINSKEGA PIHALNEGA
18.00  ORKESTRA GLASBENE ŠOLE CELJE
  GLASBENA ŠOLA CELJE
  Velika dvorana Narodnega doma
  Vstop prost



Celje ima domišljijo 

VRTEC DANIJELOV LEVČEK 

VRTEC TONČKE ČEČEVE - ENOTA GABERJE

VRTEC ZARJA - ENOTA MEHURČEK

VRTEC ANICE ČERNEJEVE - ENOTA LUNA
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III. OSNOVNA ŠOLA CELJE

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

Že 19. leto zapored so otroci in mladi s čopiči in 
barvami naslikali svoj pogled na knežje mesto.
Navdih za letošnjo galerijo na prostem so črpali iz 
značaja in vizije starega mestnega jedra Celja - »mesto 
brezčasnega vrveža«.  
Otroci in mladi so pri slikanju uporabljali samo 
določene akrilne barve in niso smeli dodajati drugih 
barv ali lepiti dodatkov.
Njihovi unikatni izdelki bodo na velikih panojih v Celju 
na ogled med 3. in 20. aprilom.



ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

SCC SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE

I. GIMNAZIJA V CELJU

EKONOMSKA ŠOLA CELJEOSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA

OSNOVNA ŠOLA LAVA

GIMNAZIJA CELJE - CENTER
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ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA

ŠCC GIMNAZIJA  LAVA

CELJSKI MLADINSKI CENTER

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

ŠOLA  ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE

DIJAŠKI DOM CELJE
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ZAVOD SALEZIANUM OE PUM DON BOSCOV CENTER CELJE

SREDNAJ ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO



Letošnja prireditev bo v petek, 24. aprila 2015, 
ob 11. uri v atriju Celjskega mladinskega centra. 
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V Celjskem mladinskem centru smo pred natančno desetimi leti spoznali, 
da je na Celjskem zelo veliko prostovoljcev, delujočih na različnih 
področjih. Slednje nas je spodbudilo, da smo k sodelovanju pri projektu 
prostovoljstva najprej povabili Center za socialno delo Celje in kasneje 
tudi Mestno občino Celje. Tako smo v Celju dobili Festival prostovoljstva, 
ki ga v istem času prirejajo tudi v Ljubljani – v mesecu aprilu, ki je mesec 
prostovoljstva!

Analiza je pokazala, da na Celjskem deluje več kot 250 registriranih 
prostovoljcev. In kaj bi organizacije, društva, ustanove in navsezadnje 
ljudje brez prostovoljcev? To vprašanje se nam vedno znova poraja 
meseca februarja, ko razpišemo natečaj za naj prostovoljca, ki poteka 
kar v petih kategorijah. Prva kategorija zajema prostovoljce med 12 in 
15 let, druga prostovoljce med 16 in 19 let, tretja prostovoljce med 20 in 
29 let, četrta prostovoljce med 30 in 60 let in nazadnje peta kategorija 
prostovoljce nad 60 let. V tretjem življenjskem obdobju nekateri že sami 
potrebujejo pomoč, a mnogi kljub temu tudi nudijo prostovoljno pomoč 
svojim vrstnikom - prostovoljstvo je navdihujoče v vseh pomenih besede.

Zakaj postati prostovoljec? Ker je prostovoljec nesebičen človek, ki se zna 
vživeti v sočloveka. Je točen in zanesljiv, prilagaja se situacijam. Zaveda 
se, da mora biti do uporabnika odgovoren, spoštuje zasebnost, zato 
je molčečnost njegova pomembna vrlina. Zna poslušati, je prijazen in 
potrpežljiv. Med prostovoljcem in uporabnikom mora biti zgrajen močan 
most, ki predstavlja dober odnos. Njun pogovor je odprt, sprejemata 
slabosti drug drugega ter sproti rešujeta probleme. 
Prostovoljec je oseba brez predsodkov, odprta za 
druge ljudi – prostovoljec je človek za druge. Zato 
je Festival prostovoljstva vedno znova priložnost, 
da stojimo na skupnem mostu, ki nas vodi k drug 
drugemu in k sebi.

Celje je mesto prostovoljstva
most k drug drugemu in k sebi - 
10 let festivala prostovoljstva na 
celjskem 

Festival, ki ga Celje gosti od leta 1946, 
še vedno živi, ker zna prisluhniti 
utripu časa in ker se spreminja z 
generacijami. Vsaki dve leti festival 
knežje mesto obleče v pesem in ga 
napolni z mladostno svežino.

Pesem bo zvenela po ulicah mesta

Zaradi odličnega odziva izpred dveh 
let bo tudi 31. Mednarodni mladinski 
pevski festival spremljal projekt 
z naslovom MINUTKA ZA PESEM, 
katerega namen je glasbo prenesti 
tudi izven dvoranskih meja, na 
mestne ulice Celja. Projekt se začenja 
v sredo, 15. aprila 2015, in zaključuje 
v soboto, 18. aprila 2015. V tem 
času bodo »pevsko oživeli« različni 
deli mestnega jedra: Trg celjskih 
knezov (pred Narodnim domom), 
Stanetova ulica (pred Mestnim 
kinom Metropol), središče mesta »Na 
zvezdi« in Krekov trg (pred Celjskim 
domom). V Minutki za pesem bodo 
nastopili različni pevski sestavi iz 
Celja in okolice.

Celje je mesto mladinskega petja

Spoznajte festival v družbi odličnega 
lokalnega vodnika, 
19. 4. 2015, ob 11.00

Novost festivala je voden ogled mesta 
v družbi odličnega lokalnega vodnika, 
na katerem boste izvedeli vse o prvem 
Mladinskem festivalu v Celju, rojstvu 
celjskega rokenrola in mladem Otu, ki je 
očaral srca celjskih sprehajalcev. 
Zbirno mesto: pred vhodom v Celjski 
dom. Cena vodenja 10 EUR/osebo 
vključuje tudi kozarček penine v kavarni 
Celjskega doma.

Prvo zamisel o združevanju mladinskih 
zborov so imeli leta 1935 v Društvu 
pevovodij mladinskih zborov v 
Slovenskih Konjicah. Leta 1946 se je 
ideja udejanila v prvem množičnem 
koncertu mladih pevcev, poimenovanem 
"Praznik mladinske pesmi". Jurče Vreže, 
ki je prevzel vlogo prvega dirigenta 
edinstvenega množičnega koncerta, je 
pred Prothasijevim dvorcem v Celju vodil 
tritisoč mladih pevcev. Ustvarjen je bil I. 
Mladinski pevski festival. 

Leta 2013 je bil prirejen 30. jubilejni 
festival, zaključni koncert pa je bil prvič na 
prenovljenem Krekovem trgu.

31. mednarodni mladinski pevski 
festival, od 14. do 19. 4. 2015.

ali ste vedeli?

Vrhunec festivala bo v nedeljo, 19. 4. 2015, ob 12.00 
z množičnim koncertom na Krekovem trgu.



Celje 
uresničuje 
načrte

Mestna občina Celje je 
poleti 2014 končala prenovo 
starega mestnega jedra, ki 
se je začela v letu 2012. Dva 
projekta prenove starega 
mestnega jedra sta skupaj 
pomenila investicijo v višini 
7,6 milijona evrov, od tega 
je bilo 4,4 milijona evrov 
evropskega denarja.
Zdaj, ko mesto privablja z 
novo podobo, se Mestna 
občina Celje osredotoča na 
vsebine, ki bodo pritegnile 
čim več obiskovalcev.

EPOurban – 
sofinanciranje 
obnov fasad

Celje je zeleno mesto. Ponosni smo na mestni gozd, 
drevorede in ostale zelene površine, ki skrbijo za prijazno 
podobo knežjega mesta. Preteklo jesen smo zasadili 
130 novih dreves in 60 novih grmovnic na javne zelene 
površine, med stanovanjske objekte, na zelenice pri vrtcu 
na Kajuhovi in novem vrtcu na Hudinji. Zasajena je bila 
tudi živa meja iz gabra ter drevored gabrov na južni strani 
Mestnega pokopališča.

V letu 2014 je Mestna občina Celje v 
proračunu prvič zagotovila denar za pomoč 
lastnikom pri obnovi uličnih fasad v mestnem 
središču, s to prakso pa nameravamo 
nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Povod 
k temu je evropski projekt EPOurban, 
katerega namen je zasebne etažne lastnike 
stanovanjskih objektov vključiti v proces 
mestnega prestrukturiranja.

130 novih 
dreves

dobimo se 
v mestu!

od aprila do aprila 10

Prenovljena stavba na Ljubljanski 2

Nova drevesa ambrovci in otroci iz Vrtca Anice Černejeve Splavarski most

Prenovljen Glavni trg
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Mestna občina Celje je v letu 2014 kot peta občina v Sloveniji dobila certifikat 
Mladim prijazna občina, ki potrjuje prizadevanja pri zagotavljanju možnosti 
za razvoj in uspešnost vključevanja mladih v delo in družbeno življenje. S 
pridobitvijo certifikata se Mestna občina Celje zavezuje, da bo področje 
mladih še naprej sistemsko urejala in se trudila mladim zagotoviti ustrezen 
prostor za življenje in razvoj. Mladinska dejavnost je v Celju zares pestra in 
raznolika. 

Protipoplavni ukrepi so na območju Celja v 
zadnjem letu prinesli kar nekaj sprememb. Ob 
novi Splavarski brvi, ki ponovno povezuje mesto 
in park, so v pretežni meri končane ureditve ob 
Savinji. Protipoplavni nasipi in zidovi, nove klopi in 
cvetlična korita sprehajalni poti od mesta do Špice 
dodajo nov pridih. 
Končana je ureditev ob Ložnici, v teku pa izvedba 
protipoplavnih ukrepov ob Voglajni, Vzhodni 
Ložnici in Hudinji. 
Pričakujemo, da se bo projekt Zagotavljanje 
poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni 
ukrepi zaključil letos poleti.

V letu 2014 je Mestna občina Celje uredila 
prostore dveh enot vrtca. Vrednost investicije v 
novogradnjo vrtca na Hudinji je 2,2 milijona evrov. 
Operacijo je delno financirala Evropska unija, in 
sicer v višini 1,2 milijona evrov. 
Z adaptacijo mansardnih prostorov v OŠ Ljubečna, 
za kar je Mestna občina Celje zagotovila  459 tisoč 
evrov, pa smo pridobili prostore za štiri oddelke 
vrtca na Ljubečni.

zagotavljanje 
poplavne varnosti

mladim prijazno celje

vrtec tončke čečeve – enoti 
hudinja in ljubečna

Nov vrtec na Hudinji

Nov vrtec na Ljubečni



Celje je mesto 
brezčasnega vrveža

Katja Pavlič in Luka Đurasević:
»Kamorkoli človek potuje, si kavo 
želi privoščiti v mestnem jedru, kjer 
lahko občuti pristen utrip kraja. 
Kavarna Oaza je plod prijateljstva, 
brezpogojnega optimizma in 
neskončne radovednosti. Letos teče 
že 6. leto, odkar je odprla svoja vrata 
na Glavnem trgu, ki je v tem času 
spet postal sodoben, urbani trg, 
ki bi bil v ponos vsakemu mestu. 
Pod krošnjami drevoreda vam v 
Oazi postrežemo z edinstvenimi 
dobrotami – od prvovrstne kave, 
ki je sveže pražena v družinski 
pražarnici na Vrhniki, do več kot 35 
vrst kakovostnih čajev, veganskih 
napitkov, svežih smoothijev, presnih 
in veganskih tort, pa tudi različnih 
vročih čokolad in koktajlov.«

Mina Gregorčič:
»Mestna jedra že od nekdaj skrivajo zanimive zgodbe, 
ponujajo presenečenja, izvabljajo nasmehe ter nudijo 
prostor kreativnim, ki v svojih prostorih izhajajo iz sebe. 
Zato imamo našo trgovinico prav v mestu, na Gosposki ulici. 
Trgovina Mina je prostor, ki me navdihuje, ustvarjen z dušo, 
dobro energijo, napolnjen z izdelki, narejenimi z ljubeznijo, ki 
malo »štrlijo« iz konteksta vsakdana, so funkcionalni in nam 
omogočajo, da svoj dom »začinimo« po svoje. To je prostor, 
kjer lahko obiskovalec nagradi sebe ali svoje bližnje z nečim 
lepim, skrbno narejenim, izbranim, malce drugačnim. 
V kotičkih starega mestnega jedra lahko vsak, ki si vzameme 
trenutek, najde veliko lepega. Meni ljuba je ponudba tistega 
posebnega, skrbno narejenega in izbranega, kjer so tako kot 
celotna zgodba pomembni detajli.
Mesto naj bo za druženje, spoznavanje, razvijanje tistega, kar 
je vredno ohraniti - takšno, ki kliče po tem, da ga obiščemo.«

kavarna oaza

trgovina mina

Strategija razvoja starega mestnega jedra Celja, ki jo je mestni svet 
Mestne občine Celje sprejel v mesecu februarju, opredeljuje Celje kot 
mesto brezčasnega vrveža.

Strategija je plod dela širokega kroga ljudi, bistveno pa je, da je nastala 
tudi v sodelovanju s tistimi, ki vsakodnevno delujejo in živijo v mestu, 
ga poznajo in imajo radi.

Celje ponuja širok razpon kakovostne ponudbe, ki jo v primerljivih 
mestih v Sloveniji in do neke mere tudi v sosednji Avstriji (Južna 
Koroška in Južna Štajerska) redko najdemo. Za razmejitev Celja od 
ostalih mest v regiji je treba opredeliti jasen značaj starega mestnega 
jedra in celotnega mesta Celje. Na osnovi vseh pridobljenih podatkov 
in razprav ter tudi vizije za prihodnost smo opredelili staro mestno 
jedro Celja kot ''Mesto brezčasnega vrveža''. Cilj je živahno, historično 
staro mestno jedro visoke kakovosti za različne ciljne skupine, mesto 
raznolikih možnosti za delo, nakupovanje, izobraževanje, kulturo in 
prosti čas, ki presega povprečno ponudbo slovenskih mest. To pomeni 
tudi, da bo mestni marketing pripravil inovativne projekte in ukrepe 
z namenom srednje in dolgoročne okrepitve starega mestnega jedra, 
glavni poudarek pa dal na povečanje kakovosti življenja in bivanja v 
starem mestnem jedru.
Povečati želimo pestrost ponudbe in število obiskovalcev, s tem 
namenom sistematično gradimo odnose med ponudniki in uporabniki 
mestnega jedra ter se osredotočamo na njegovo prepoznavnost in 
celovito promocijo.
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Strategija razvoja starega mestnega jedra opredeljuje 
vizijo našega mesta: ''Staro mestno jedro Celja bo 
leta 2020 živahen in udoben, raznolik, kreativen in 
samozavesten ter v kakovost usmerjen življenjski prostor."



Vida Bedrač:
»Knjižni diskont založbe Karantanija se nahaja na Glavnem trgu v 
Celju in se ukvarja s prodajo novih in rabljenih knjig. Knjige tudi 
odkupujemo, prav tako kot stare bankovce, kovance in razna 
odlikovanja. Ponudbo smo popestrili še z umetniškimi plakati, 
igračami in energijskim nakitom. Delovanje v mestu je izziv. Menimo, 
da bi se pretok ljudi povečal, če bi se zapolnili prazni lokali, s čimer bi 
mesto pridobilo še bolj raznoliko ponudbo, zaživelo in privabilo še 
več obiskovalcev in kupcev tudi iz okoliških krajev.«

knjižni diskont založbe karantanija
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Boštjan Podrepšek in Andrej Štrk:
»Po več desetletnem premoru je ponovno odprt eden najstarejših 
mondenih hotelov, ki so že pred dvesto leti veljali za pojem 
luksuznega užitka v tem delu Evrope – nekoč hotel Terschek, 
imenovan Beli vol, danes znan kot Užitkarna Beli vol. Prostor, kjer 
se ob vstopu čas ustavi ... Gostje pravijo, da se zaradi domačnosti 
ambienta, pozitivne energije, ki se je skozi stoletja kopičila v njem, 
in ne nazadnje edinstvene kave v mestu ob Savinji, domačih sladic, 
ponudbe časopisov in knjig ime krasno ujema s tem, kar z njim 
obljubljamo.
Ideja je nastala ob prebiranju knjige Danes grofje celjski in nikdar več, 
v kateri se pivnica Beli vol omenja kot prva uradno zapisana gostilna 
znotraj starega mestnega obzidja v času grofov celjskih. 
Najina poslovna vizija je bila v starem mestnem ustvariti prostor, kjer 
se bodo srečevale, družile, uživale različne generacije in v mestno 
jedro privabiti tudi ljudi z obrobja. Staro mestno jedro kot speči 
Beli vol rabi svoj čas. Morda pa bo nekoč Užitkarna Beli vol zopet 
eminenten hotel, kdo ve?«

Polonca Krajnc Hegediš:
»Staro mestno jedro je srce mesta in prav je, da se ljudje v njem 
srečujemo in družimo. Če pa se zraven še posladkamo, pa je to – to.
Smo družinsko podjetje in se ukvarjamo z izdelavo slaščic. V naši 
vsakodnevni ponudbi najdete tortice, kremne rezine, rolice, muffine, 
piškote, pite, sladoled in tortice na palčkah, t.i. cake popse. Naša 
proizvodnja je butična, kar pomeni da vse izdelamo sami, v majhnih 
količinah, predvsem pa z ljubeznijo. Pristopamo individualno in delamo 
tudi po naročilu. Ponudba v mestu mora biti drugačna, raznolika, 
predvsem pa unikatna – to je naše vodilo.«

užitkarna beli vol

polonine sladke skrivnosti

Barbara Ivezič Vučenović in Vlajko Vučenović
»Ideja o trgovini se nama je porodila nekaj mesecev nazaj. Kot Celjana, 
domačina sva v mestu pogrešala ponudbo domačih slovenskih izdelkov. 
Spoznala sva, da v starem mestnem jedru ni trgovinice s takšno ponudbo, 
zanimanje pa je veliko, saj ljudje vedno bolj iščejo domače izdelke. Že zdaj 
so odzivi dobri. Veliko nama pomeni, da lahko ljudem ponudiva dobro, 
domače in tudi ekološko. V Domači štacuni ponujamo zelenjavo, sadje, 
kruh iz krušne peči, odlične mesne in mlečne izdelke, vina, olje, čaje … 
V ponudbo sva vključila tudi naravno in ekološko kozmetiko slovenskih 
izdelovalcev. Želiva si, da bi ljudje prepoznali najin dober namen, saj na 
tak način skupaj prispevamo k pestrosti ponudbe v starem mestnem 
jedru in hkrati podpiramo slovenske kmetovalce in izdelovalce.«

Katja Beškovnik
»Nahrani nostalgijo, poleti z domišljijo!
Mnogo ljudi je sitih nakupovalnih centrov in od mesta pričakujejo 
neko drugačno doživetje tudi v smislu ponudbe.
Mačkor Dijor je eden tistih butikov, zaradi katerih je potepanje po 
starem mestnem jedru še bolj mikavno in očarljivo. Tukaj si lahko 
izberete svoj najljubši čaj, se navdušujete nad stvaritvami slovenskih 
ustvarjalcev, najdete prisrčno darilo, se okrasite z izdelkom, ki bo 
poudaril vašo osebnost, ali si protestno vzamete odmor od hitenja in 
si polepšate dan.
Lepo je soustvarjati utrip v mestu in želim si, da bi nas bilo podobno 
mislečih vedno več. Je pa odgovornost tudi na institucijah in vseh 
prebivalcih Celja, da skupaj ne dopustimo, da nas kapitalistična borba 
povsem pokoplje.«
 

domača štacuna

mačkor dijor



Celje je mesto mladih 
podjetnikov

Na Gregorčičevi ulici 6 v Celju od februarja 2015 
deluje podjetniški inkubator. Uporabnikom so 
tam med drugim na voljo coworking prostori, 
samostojne pisarne, sejna soba za sestanke, 
opremljena kuhinja, ločena prostora s tablami 
za brainstorming, zmogljiv internet, tiskalnik ter 
24-urni dostop do prostorov vse dni v tednu. 
Prostori so na voljo tudi za organizacijo različnih 
podjetniških dogodkov.

Coworking prostor je namenjen vsem kreativcem, 
freelancerjem ter drugim podjetniškim 
ustvarjalcem, ki iščejo ustvarjalen prostor za razvoj 
in realizacijo poslovnih idej, ambicij ter pomoč 
pri zagonu produkta na globalni trg. Samostojne 
pisarne pa so namenjene start up podjetjem v 
prvih 3 letih njihovega razvoja, ki si pri svojem delu 
želijo sodelovanje v kreativni podjetniški skupnosti, 
skupnosti podjetnikov ter ustvarjalcev različnih 
profilov, ki si medsebojno pomagajo in imajo 
skupen cilj – narediti globalno uspešen produkt.

Trenutni člani Inkubatorja Savinjske 
regije:

Ekipa DOMDOM, d. o. o., pripravlja mobilno 
aplikacijo »HOMEY«, ki bo poskrbela za boljšo 
organizacijo opravil v gospodinjstvih. Omogočala 
bo hitro pripravo seznama in dodeljevanje opravil 
posameznim članom ter informacijo o dokončanju.

Ekipa  Zeleno   mesto, d. o. o.,  se je lotila razvoja 
aplikacije »Greener project«, s katero bo  uporabnik 
lahko zaznal energetsko kritične  točke v svojem 
domu, skozi katere izgublja največ energije ter 
povzroča največ emisij CO2. Aplikacija bo ponudila 
tudi rešitve.

Viar, d. o. o., se ukvarja s prodajo ViarBox - preprostih 
očal za navidezno resničnost, ki delujejo skupaj 
z vašim pametnim telefonom. Poleg tega se 
podjetje ukvarja z razvojem programske opreme 
za arhitekte, ki omogoča njihovim strankam, da se 
lahko s pomočjo navidezne resničnosti sprehodijo 
skozi tridimenzionalni model hiše še preden je le ta 
zgrajena. 

Mobilno aplikacijo »Poberi Me« razvijajo v podjetju 
DOO, d. o. o.. Kjučna lastnost aplikacije je, da 
s pomočjo mobilne naprave, ki omogoča GPS 
lociranje in 'push notifications', ponuja iskalcem in 
ponudnikom prevoza hiter, enostaven in predvsem 
informativen dostop do aktivnih in za njih aktualnih 
prevozov. 

Član inkubatorja je tudi ekipa Mycoprotein, ki si 
je zadala cilj, da v letu 2015 razvije najbolj zdrav 
in okusen nadomestek mesnim izdelkom in s tem 
razširijo ponudbo kakovostne hrane.

inkubator savinjske regije

Zakaj postati član inkubatorja?
V istem okolju delajo podobno misleči posamezniki .

Druženje in izmenjava znanj, izkušenj, idej prispeva k produktivnosti in zvišuje kreativnost.

V istem okolju delujejo tudi uspešni podjetniki mentorji, ki pomagajo z nasveti, kontakti in 
motivacijo, kar je ključnega pomena pri začetnih korakih zagonskega podjetja.
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Celje je mesto doživetij

Ob enkratnem nakupu dnevne vstopnice (2 EUR) za obisk 
Starega gradu Celje vam Zavod Celeia Celje podari letno 
vstopnico, ki vam omogoča celoleten prost vstop na eno 
najlepših in tudi najbolj obiskanih 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 
skrivnosti, povezane z življenjem mogočne rodbine Celjskih.

povsod je lepo, a doma 
v celju je najlepše!

-  VODEN OGLED Z DVORNO DAMO: 
Dvorna dama, ki je bila vseskozi prisotna ob velikih dogodkih Celjske družine, 
obiskovalcem pripoveduje o skrivnostih življenja na celjskem dvoru, o usodah 
ter veličini grofovske družine od Friderika I. do Ulrika II., predvsem pa kraljic 
Barbare in Ane. Naročilo in rezervacije v TIC Celje, tic@celje.si, 03 42 87 936.
 
- Kombinirana vstopnica 
STARI GRAD CELJE + BOB KART NA CELJSKI KOČI = 4 EUR
Z nakupom kombinirane vstopnice lahko sebi ali drugim (odlično darilo) 
podarite dve doživetji (ogled gradu in vožnja z bob kartom). 
Na voljo od 1. 5. 2015 v TIC Stari grad Celje in na Celjski koči. 
 
- Ob sobotah in nedeljah boste znova lahko podoživljali pestro srednjeveško 
življenje. Animatorji v programu ŽIVA ZGODOVINA za letos obljubljajo nova 
doživetja! Začetek 2. in 3. maja 2015. 
V primeru slabega vremena je dogajanje odpovedano.
Pomlad je čas, ko veliko prostega časa namenimo izletom. Tudi doma, v 
našem mestu, imamo za to številne možnosti. Naredite si lepo pomlad.
ŠE NIMATE LETNE VSTOPNICE ZA STARI GRAD CELJE? POHITITE!

Iz Podčetrtka do Celja z Muzejskim 
vlakom. Od 25. 4. do 26. 9. 2015 
bo na relaciji Imeno – Podčetrtek – 
Šmarje – Grobelno – Celje in nazaj 
vozil muzejski vlak. Potniki, ki se 
bodo ob sobotah z Muzejskim 
vlakom pripeljali v Celje, bodo z 
vozovnico lahko koristili številne 
ugodnosti in turistične storitve. 

V Pečovniku, na obrobju mesta, se nahaja hiša, v kateri je 
svoja zadnja leta skupaj s prijateljico Theo preživela Alma M. 
Karlin, svetovna popotnica, pisateljica, poliglotka, teozofinja. 
Rojena je bila leta 1889 v meščanski družini. Leta 1919 se je 
sama odpravila na pot okoli sveta, ki je neprekinjeno trajala 
osem let. V času svojega življenja je napisala veliko knjig in 
člankov ter zbrala vrsto etnološkega gradiva, ki je deloma 
na ogled javnosti v sklopu stalne razstave v Pokrajinskem 
muzeju Celje. Svojo življenjsko pot je končala v Pečovniku 
leta 1950, kjer je na ogled razstava o njenem življenju. V 
mesecu maju bo hišica ponovno odprla vrata za obiskovalce. 
Več : TIC Celje, Krekov trg 3, tel.: 03 42 87 936, 03 49 25 08, 
tic@celje.si.

Potovanje Alme M. Karlin okoli sveta je trajalo neprekinjeno 8 
let . Pisateljica je na potovanje vzela pisalni stroj Erika in slovar v 
desetih jezikih, ki ga je napisala sama.
Vir: Knjiga Barbare Trnovec, Kolumbova hči

Za vse, ki prisegate na zdrav način življenja in za vse, ki 
radi hitro pridete do izbranega cilja. Z mesecem majem si 
boste lahko v TIC Celje, Krekov trg 3, izposodili kolo in se 
z njim odpravili na raziskovanje mesta, po nakupih … Od 
1. maja naprej.
Več: TIC Celje, Krekov trg 3, 03 42 87 936, 03 49 25 08, 
tic@celje.si. 

Več: TIC Celje, Krekov trg 3, 
tel.: 03 42 87 936, 03 49 25 08, 
tic@celje.si od 15. 4. 2015.
Z vozovnico za vlak boste lahko koristili 
tudi popust za kopanje v Podčetrtku in 
se udeležili različnih vodenih ogledov.

Rezervacija: 
LTO Podčetrtek, 
tic@podcetrtek.si, 
03 810 90 13. 

na izlet z 
muzejskim vlakom!

raziskujmo 
celje s 
kolesom

k obisku vabi spominska hišica 
alme m. karlin v pečovniku

novosti na starem gradu

ali ste vedeli?

8. maj do 7. junij 2015
Brezplačni programi v več športnih panogah, strokovna 
predavanja ter rekreativne prireditve, nekatere tudi s 
tekmovalnim značajem.

Informacije na spletnih straneh Športne zveze Celje: 
www.szc.si  in Mestne občine Celje: moc.celje.si 
ter na www.fatburn.si

mesec športa
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V letošnjem letu obeležujemo 125 let organiziranega 
športa v Celju. Za prelomnico v organiziranosti 
športa v knežjem mestu štejemo sicer ustanovitev 
društva Celjski Sokol v letu 1890, kljub temu, da je 
dokumentirana zgodovina športa v Celju mnogo 
starejša. Začenjajo jo navdušenci, ki so želeli v prvih 
športnih društvih (Celjsko strelsko društvo, 1812; 
Turnarji, 1862; Nordpolklub, 1875 itd.) kvalitetno 
izrabljati svoj prosti čas. 
Z ustanovitvijo Celjskega Sokola šport kmalu ni bil več 
le pomembno načelo zdravega življenja, ampak tudi 
učinkovito sredstvo politične mobilizacije, kjer so se 
do konca prve svetovne vojne in nato tudi v okviru 
Kraljevine Jugoslavije politiki identificirali z svojimi 
športnimi idoli in so se na športnem področju med 
sabo spopadale tudi različne slovenske politične opcije. 
V obdobju po drugi svetovni vojni je značaj prestiža in 
politične konkurence zamenjal značaj množičnosti. 
Leta 1946 je iz tradicije slovensko orientiranih 
predvojnih celjskih športnih društev nastal znameniti 
Kladivar in za nekaj let pod eno organizacijsko streho 
združil vse takratne športne panoge v mestu in tudi na 
njegovem širšem območju. Umetno pogojena enotnost 
je zdržala le nekaj let. Vedno večje število športnih 
panog, od katerih so se številne sodobne v Celju hitro 
prijele (košarka, odbojka, hokej na ledu, sodobni 
rokomet itd.), je zahtevalo fleksibilno organizacijo in 
posebne pristope, zato so se že v 50.-ih letih začele 
osamosvajati posamezne športne zvrsti. Poleg 
množičnega se je vse bolj začel uveljavljati vrhunski, 
tekmovalni šport, ki je že napovedoval »gladiatorstvo« 
moderne dobe ter postavil nova pravila športnega 
življenja in dela. Vrhunski športniki so postajali 
odlični promotorji svojih držav in seveda tudi svojih 
življenjskih in delovnih okolij – v tem primeru Celja.
O Celju danes upravičeno govorimo kot o športnem 
mestu s sodobno športno infrastrukturo, ki jo glede 
na trende izvajanja športnih aktivnosti Mestna občina 
Celje tudi posodablja. 
V Mestnem parku bo letos zaživela prenovljena trim 
steza, lani je začel delovati pustolovski park, v letu 
2013 zunanji fitnes. V prihodnosti načrtujemo ureditev 
lokalnih in regionalnih kolesarskih poti, med drugim se 
že urejata dve krožni kolesarski stezi na Celjski koči. 
V Celju delujejo številni izjemno uspešni klubi, 
med drugim rokometni, nogometni, košarkarski, 
kegljaški, atletski in drugi. Večina klubov namenja 
veliko pozornosti vzgoji mladih športnikov, zato je 
veliko število otrok vključenih v interesne vadbe 
in športne šole. Celjska športna društva so tako po 
kakovosti treningov kot v razvrstitvi v tekmovalnem 
sistemu posamezne športne panoge v samem vrhu 
slovenskega športa, pri tem pa posamezniki in ekipe 
dosegajo odmevne uvrstitve na evropskih in svetovnih 
tekmovanjih.

V Celju je šport način življenja. Na sprehodu ob Savinjskem nabrežju srečujemo številne 
rekreativne tekače in sprehajalce. Anski vrh, Miklavški vrh, poti na Stari grad in poti 
na Celjsko kočo so množično obiskane pohodniške destinacije, ki so primerne tako za 
otroke kot odrasle. Ob Šmartinskem jezeru se ljudje lahko sprehajajo, tečejo ali kolesarijo, 
občasno pa se lahko tam preizkusijo tudi v vodnih športih. V zadnjih letih so v Celju 
organizirane številne tradicionalne športne aktivnosti, kot so Tek ob Savinji, Tek Celjskih 
knezov, Pohod po poteh Celjskih grofov, Tušev vzpon na Celjsko kočo, Maraton Celje – 
Logarska dolina ... Ob 125-letnici bo izšla monografija športnega življenja v Celju, ki bo 
namenjena ohranjanju športne identitete knežjega mesta. 

Celje je mesto s 
športnim srcem
125 let športa v 
knežjem mestu

Pripravila: Lado Gobec in mag. Barbara Gorski
Vir: Almanah »100 let športa v Celju«, Uredil: Jože Kuzma, Franček Kramer, 1990

Viktor Berk: Motorne dirke na Stari grad (1956)

 Rokomet v dvorani Zlatorog 

Tek ob Savinji


