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Spoštovane Celjanke, spoštovani Celjani!
Lepo je, da naše mesto praznuje prav spomladi. Narava nas
spočita spet razvaja s čudovitimi odtenki. Dnevi so svetlejši
in prijaznejši, tudi ljudje so boljše volje in pripravljeni na nove
izzive.
Mesto spet vabi s številnimi prireditvami in dogodki, ki pričajo
o ustvarjalnosti celjskih institucij in posameznikov. Na osrednji
slovesnosti ob prazniku Mestne občine Celje, 11. aprila, se
bomo zahvalili tistim, ki so še posebej zaznamovali življenje v
Celju in si zato zaslužijo našo posebno pozornost.
Pred vami je Mestni časopis, prežet s prazničnimi vsebinami.
V njem vam predstavljamo letošnje prejemnike občinskih
priznanj; veseli smo, da je letos med njimi ponovno častni
meščan. Spoznali boste otroke in mlade, ki so postavili že 20.
galerijo na prostem, to je edinstven projekt, ki se ga vsako leto
znova veselimo. Tokrat so ustvarjali v počastitev 170-letnice
prihoda južne železnice v Celje, njihove umetnine pa boste
lahko občudovali na številnih velikih panojih po vsem mestu.
Osrednje mesto v pomladnem mestnem časopisu smo
namenili celjski kulturi, saj je Celje nedvomno izrazito kulturno
mesto. Ponosni smo na kulturni utrip, ki mestu daje bogato
vsebino, njegovim prebivalcem pa ponuja veliko možnosti,
da kakovostno preživijo svoj prosti čas. Poleg tega je leto
2016 v Celju še posebej kulturno obarvano, saj se je pravkar
iztekel jubilejni 25. festival Dnevi komedije, obeležujemo 20 let
Veronikine nagrade in se veselimo premiere prvega celjskega
muzikala Veronika Deseniška.

ZLATI CELJSKI GRB
I. osnovna šola Celje
Za 140-letno predanost vzgoji in izobraževanju številnih
generacij in vključenost v širše družbeno okolje

Včasih ljudje nehote spregledamo prav tisto, kar imamo tik
pred seboj, tudi zato smo se odločili, da v tej številki mestnega
časopisa namenimo posebno pozornost celjski kulturi. Naj vas
časopis navdihne in spodbudi k obisku katere izmed prireditev,
ki so jih številni organizatorji pripravili za vas ob prazniku
našega mesta.
Spoštovani!
Želim vam lepo, navdihujočo pomlad in vam iskreno čestitam
ob 11. aprilu, prazniku Mestne občine Celje.
Vse dobro.
Bojan Šrot
župan

Časopis izdala: Mestna občina Celje
Uredilia: Alja Tihle Hren
Fotografije: Gregor Katič, arhivi
institucij.
Oblikovanje in prelom: Počivašek, d. o. o.
Jezikovni pregled: Katja Janič
Tisk: Tiskarna Dikplast
Število izvodov: 20.500
Leto izdaje: 2016

praznik mestne občine celje

prejemniki
priznanj mestne
občine celje
Naziv ČASTNI MEŠČAN
Rudi Čajavec
Za življenjsko delo v medicini dela,
prometa in športa, prispevek k
izobraževanju mnogih generacij
zdravnikov specializantov ter za
dolgoletno delo kot rokometni klubski
in reprezentančni zdravnik
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SREBRNI CELJSKI GRB
Tone Goršič
Za pomemben prispevek k razvoju celjskega
rokometa in širjenje njegove prepoznavnosti v
Sloveniji

SREBRNI CELJSKI GRB
Kapucinski samostan s cerkvijo sv.
Cecilije
Za 400-letno delovanje kapucinskega reda,
širjenje samostanske dejavnosti in nenehno
prizadevanje za duhovno rast prebivalcev
župnije

BRONASTI CELJSKI GRB
Katarina Hohnjec
Za uspešno nadaljevanje tradicije
proizvodnje pohištva v družinskem
podjetju in aktivno delovanje v
različnih obrtniških in podjetniških
skupinah

BRONASTI CELJSKI GRB
EMA, d. o. o.
Za inovativne razvojne dosežke na področju
industrijskega označevanja izdelkov in
embalaže, sledljivosti blaga v vseh poslovnih
procesih in sledenju premičnin v pomorstvu

BRONASTI CELJSKI GRB
Kinološko društvo reševalnih psov
Celje
Za nudenje pomoči pri naravnih nesrečah in
iskanju pogrešanih oseb ter izjemne dosežke na
različnih tekmovanjih doma in po svetu

KRISTALNI CELJSKI GRB
Diplomant Jernej Mirt
Za odličnost v celotnem študijskem
obdobju na Ekonomski fakulteti
Univerze v Ljubljani in uspehe na
različnih področjih ter kot spodbudo
za nadaljnje delo

KRISTALNI CELJSKI GRB
Diplomant Matej Huš
Za odličnost v celotnem študijskem obdobju
na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani in uspehe na različnih
področjih ter kot spodbudo za nadaljnje delo

KRISTALNI CELJSKI GRB
Diplomantka Marija Malgaj
Za odličnost v celotnem študijskem obdobju
na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in
uspehe na različnih področjih ter kot spodbudo
za nadaljnje delo

KRISTALNI CELJSKI GRB
Diplomantka Adela Požežnik
Za odličnost v celotnem študijskem
obdobju na Ekonomski fakulteti
Univerze v Ljubljani in uspehe na
različnih področjih ter kot spodbudo
za nadaljnje delo

KRISTALNI CELJSKI GRB
Diplomantka Ana Mladenović
Za odličnost v celotnem študijskem obdobju na
Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in
uspehe na različnih področjih ter kot spodbudo za
nadaljnje delo

prireditve ob prazniku
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prireditve ob prazniku
mestne občine celje
petek, 1. april,		
19.00		
		
		
		

CIKLUS PIANISSIMO:
KLAVIRSKI KONCERT URBAN STANIČ
GLASBENA ŠOLA CELJE
Koncertna dvorana
Vstop prost

petek, 1. april,		 ODPRTJE SAMOSTOJNE RAZSTAVE
19.00		 DUETA SMALL BUT DANGEROUS ZAVOD CELEIA 		
		 CELJE - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI CELJE
		 Likovni salon Celje
		 Razstava bo na ogled do 30. 4. 2016; več na:
		www.celeia.info/likovni-salon-celje
		 Vstop prost
sobota, 2. april,		SAMOHRANILEC
19.30		 SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
		 Mali oder SLG Celje
nedelja, 3. april,		
11.00		
		
		
		
		

JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI CELEIA 		
- MESTO POD MESTOM
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
Knežji dvor
Prijave: muzej@pokmuz-ce.si ali 03/42 80 962
Vstopnina 4,00 EUR

od ponedeljka, 4. aprila,
do srede, 20. aprila
		
		
		

VSE JE V KNJIGAH IN VSE KNJIGE SO V KNJIŽNICI
Pravljična doživljanja za predšolske in 			
osnovnošolske otroke ob mednarodnem dnevu 		
knjig za otroke
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE

ponedeljek, 4. april, KONSERVATORSKA IZHODIŠČA ZA
9.00		 PREZENTACIJO IN ZAŠČITO MOZAIKOV 			
		 NA GLAVNEM TRGU 17, 17a V CELJU
		 Razstava bo na ogled v atriju sedeža 			
		 ZVKDS, OE Celje, Glavni trg 				
		 1. do 8. aprila med 9. in 12. uro. Izven tega
		 časovnega okvira je možen ogled po dogovoru 		
		 (tel.: 03 426 0 300)
		 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 		
		SLOVENIJE
		 OBMOČNA ENOTA CELJE
torek, 5. april,		
11.00		
		
		
		

OB OBČINSKEM PRAZNIKU:
JAVNI NASTOP UČENCEV SREDNJE STOPNJE, 		
1. in 2. letnik GLASBENA ŠOLA CELJE
Koncertna dvorana
Vstop prost

torek, 5. april,		
15.00		
		

SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV
SREDNJIH ŠOL
ŠOLSKI CENTER CELJE

torek, 5. april,		
POT PO CELJSKI DEDIŠČINI
17.00		
Predstavitev raziskave
		 IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
		 Avla pred telovadnico
torek, 5. april,		
18.00		
		

KONCERT: ZAPOJMO SKUPAJ
VRTEC ZARJA
Velika dvorana Narodnega doma

torek, 5. april,		
18.00		
		
		
		

MODNI VRTINEC POD CELJSKIMI ZVEZDAMI
Predstavitev dela projektov modnih 			
oblikovalcev in frizerjev
ŠOLSKI CENTER CELJE
Velika dvorana Narodnega doma

sreda, 6. april,		
11.00		
		
		
		
		

OB OBČINSKEM PRAZNIKU: JAVNI
NASTOP UČENCEV SREDNJE STOPNJE,
3.in 4. letnik
GLASBENA ŠOLA CELJE
Koncertna dvorana
Vstop prost

sreda, 6. april,		
18.00		
		

PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE BORISA A.
NOVAKA : VRATA NEPOVRATA - ČAS OČETOV
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

četrtek, 7. april,		
9.00–13.00		
		
		
		

STROKOVNI POSVET: SVETOVNI DAN
ZDRAVJA 2016 - DIABETES
Mestna občina Celje, JZ Socio, Celje Zdravo 		
mesto in Nacionalni inštitut za javno zdravje
Velika dvorana Narodnega doma

četrtek, 7. april,		
16.00		
		
		
		
		
		
		

ŠTUDENTSKI PODJETNIŠKI BOOTCAMP
- MEET INVESTOR DEMO DAY 				
(predstavitev poslovnih idej potencialnim 		
investitorjem in pridobitev
zagonskega kapitala j)
INKUBATOR SAVINJSKE REGIJE
Muzej novejše zgodovine Celje - 			
muzejska kavarnica

četrtek, 7. april,		
17.00		
		
		
		

JAVNO VODSTVO PO KULTURNO
ZGODOVINSKI ZBIRKI
POKRAJINSKI MUZEJ
Stara grofija
Vstopnina 4,00 EUR

četrtek, 7. april,		
19.30		
		

VAROVANO OBMOČJE
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
Velik oder SLG Celje

petek, 8. april		
9.00–12.00		
		
		
		

TRADICIONALNA PREDSTAVITEV
DELOVANJA IN OPREME SLOVENSKE VOJSKE, 		
POLICIJE, POKLICNE GASILSKE ENOTE IN 		
REŠEVALNE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI
Ploščad pred I. gimnazijo v Celju

petek, 8. april, 		
11.00		
		
		
		

CELJE - MESTO V ARHIVU
ZUNANJA PANOJSKA RAZSTAVA NA 			
KREKOVEM TRGU
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
Razstava bo na ogled do sredine junija 2016

petek, 8. april, 		
11.00		
		
		
		
		

PROSTORSKA INŠTALACIJA V MESTNEM PARKU
Postavitev začasne konstrukcije oz. inštalacije 		
paviljona na mestu, kjer je bil nekoč, in inštalacija
na mestu opuščene fontane
ŠOLSKI CENTER CELJE
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

petek, 8. april,		 TRADICIONALNI NOGOMETNI TURNIR
13.00 		 VETERANOV V POČASTITEV PRAZNIKA MOC IN
		 V SPOMIN NA GENERALA MAISTRA
		 SODELUJEJO EKIPE I. GIMNAZIJE V CELJU, 		
		 SLOVENSKE VOJSKE, MESTNE OBČINE 			
		 CELJE, POLICIJE, POKLICNE GASILSKE 			
		 ENOTE CELJE TER EKIPA ZDRAVNIKOV IN 		
		REŠEVALCEV
		 Šolsko igrišče I. gimnazije v Celju
petek, 8. april,		
18.00		
		
		
		
		

PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE:
ZGODOVINA KRŠČANSTVA NA TLEH 			
CELJSKE ŠKOFIJE, izdane ob 10. obletnici 		
Škofije Celje
ŠKOFIJA CELJE
Velika dvorana Narodnega doma

petek, 8. april, 		
19.30		
		

DOKLER NAJU SEKS NE LOČI
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
Mali oder SLG Celje

sobota, 9. april, 		
8.00		
		
		
		
		
		

POHOD PO VZHODNI MEJI KS POD GRADOM
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.

prireditve ob prazniku

sobota, 9. april, 		
9.00		
		
		
		

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

sobota, 9. april,		 PRIREDITEV
9.00–13.00		
OB DNEVU ZDRAVJA 2016
11.30		 MEDGENERACIJSKI POHOD
		 JZ SOCIO IN MESTNA OBČINA CELJE
		 Krekov trg
		 Več o prireditvah na www.celje.si
snedelja, 10. april, 		
10.00		
		
		
		

81. TRADICIONALNI SMUČARSKI DVOBOJ
MEST CELJE-ZAGREB
SMUČARSKO DRUŠTVO SNEŽAK CELJE IN 		
SMUČARSKO DRUŠTVO UNIOR CELJE
Smučišče Rogla

nedelja, 10. april, 		
11.00		
		
		
		

JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI GROFJE CELJSKI
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
Knežji dvor
Prijave: muzej@pokmuz-ce.si ali 03/42 80 962
Vstopnina 4,00 EUR

ponedeljek, 11. april,
17.30		
		
		
		

PET CELIN
Predavanje ob jubileju celjskega fotografa in 		
popotnika Francija Horvata
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
Levstikova dvorana

		
ponedeljek,

11. april, 19.30

		
		
		
		
		

OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU
MESTNE OBČINE CELJE S PODELITVIJO 		
NAJVIŠJIH PRIZNANJ
MESTNA OBČINA CELJE
Velika dvorana Narodnega doma
Vstop z vabili

torek, 12. april,		
19.30		
		
		
		

POMLADANSKI KONCERT MEŠANEGA
MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA IN 			
ORKESTRA I. GIMNAZIJE V CELJU
I.GIMNAZIJA V CELJU
Velika dvorana Narodnega doma

sreda, 13. april,		
17.00		
		

Gledališka predstava: MOČ TRAVNIŠKIH RASTLIN
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
Knjižnica pri Mišku Knjižku

četrtek, 14. april,		
17.00		
		
		
		

JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI ALMA
M. KARLIN - POTI
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
Stara grofija
Vstopnina 4,00 EUR

četrtek, 14. april, 		
18.00		
		
		
		
		
		

JAVNI POGOVOR Z VARUHINJO ČLOVEKOVIH
PRAVIC VLASTO NUSSDORFER: SMO STORILI 		
DOVOLJ ZA DRUŽBO BREZ NASILJA V JAVNEM 		
IN ZASEBNEM ŽIVLJENJU?
Pogovor bo vodila dr. Marina Tavčar Krajnc.
HUMANITARNI KLUB SOROPITMIST CELJE IN 		
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

četrtek, 14. april,		
18.00		
		
		
		
		
		
		

KRISTUSOVA ORODJA/OROŽJA
Predavanje bo pospremilo razstavo Arma 		
Christi ali vsak svoj križ nosi, antropologinje 		
Barbare Trnovec, ki je na ogled do 5. 5. 2016.
Predaval bo dr. Jure Mikuž.
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
Dvorana Barbare Celjske
Vstop prost

sobota, 16. april,		 19. BALONARSKI FESTIVAL
7.00		
JUTRANJI POLET		

17.00 		
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POPOLDANSKI POLET
BALONARSKI KLUB VOJNIK
LETALIŠČE LEVEC

sobota, 16. april, 		 POHOD PO POTEH CELJSKIH GROFOV
8.00		 PLANINSKO DRUŠTVO GRMADA
		 Zbirno mesto je ob 8. 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, 16. april,		
19.30		
		

VAROVANO OBMOČJE
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
Velik oder SLG Celje

nedelja, 17. april,		
11.00		
		
		
		
		

JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI CELEIA 			
- MESTO POD MESTOM
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
Knežji dvor
Prijave: muzej@pokmuz-ce.si ali 03/42 80 962
Vstopnina 4,00 EUR

torek, 19. april,		
19.00		
		
		

TEMATSKI VEČER BRENKAL
GLASBENA ŠOLA CELJE
Koncertna dvorana
Vstop prost

sreda, 20. april, 		
12.00		
		
		

ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE: 		
OTROŠKI PORTRETI
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
FOTOATELJE IN GALERIJA PELIKAN

sreda, 20. april,		
16.00		
		
		
		
		

NASTOP NADSTANDARDNIH
PROGRAMOV: JAZZ, ELEKTRONSKE 			
KLAVIATURE, BAS KITARA
GLASBENA ŠOLA CELJE
Koncertna dvorana
Vstop prost

sreda, 20. april,		
17.00		
		
		

Lutkovna predstava: MALA MIŠKA IN
VELIKO RDEČE JABOLKO
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
Knjižnica pri Mišku Knjižku

četrtek, 21. april,		 SREČANJE S PISATELJEM DAMIJANOM
10.00		ŠINIGOJEM
		 Za osnovnošolce od 6. do 9. razreda
		 OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
		 Knjižnica pri Mišku Knjižku
četrtek, 21. april,		
17.00		
		
		
		

JAVNO VODSTVO PO KULTURNO
ZGODOVINSKI ZBIRKI
POKRAJINSKI MUZEJ
Stara grofija
Vstopnina 4,00 EUR

četrtek, 21. april,		
18.00		
		
		
		
		

PESNIŠKI POKLON MESTNI OBČINI CELJE		
Sodelujejo: Kristian Koželj, Nuša Ilovar, 			
Dani Bedrač, Branko Zupanc in Slavica Tesovnik
Večer povezuje: mag. Zoran Pevec
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
Levstikova dvorana

četrtek, 21. april,		
19.00		
		
		
		
		
		

POMLADNI KONCERT GIMNAZIJE 		
CELJE - CENTER
Dekliški pevski zbor GCC, FaVoZa in zasedba 		
The Šlagers
GIMNAZIJA CELJE - CENTER
Velika dvorana Narodnega doma
Vstop prost

petek, 22. april,		
11.00		
		
		
		
		
		

FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA IN
RAZGLASITEV NAJ PROSTOVOLJCA 2015
ATRIJ CELJSKEGA MLADINSKEGA CENTRA
CELJSKI MLADINSKI CENTER V SODELOVANJU Z 		
MESTNO OBČINO CELJE
Več informacij: www.mc-celje.si
Vstop prost

poslikave velikih panojev ob prazniku
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20.
galerija
na prostem

Vsako leto znova nas
navdušita domišljija in
ustvarjalnost otrok in mladih,
ki obiskujejo celjske vrtce in
šole. Galerija na prostem je edinstven projekt,
ki Celje ob prazniku obleče v barve in zgodbe.
Letošnja pripoveduje o 170. obletnici prihoda
prvega vlaka v Celje.

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

VRTEC DANIJELOV LEVČEK

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE

VRTEC TONČKE ČEČEVE - ENOTA CENTER

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

VRTEC ZARJA - ENOTA MEHURČEK

VRTEC ANICE ČERNEJEVE – ENOTA MAVRICA

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA

poslikave velikih panojev ob prazniku

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA

I. GIMNAZIJA V CELJU

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

OSNOVNA ŠOLA LAVA

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE

EKONOMSKA ŠOLA CELJE

7

poslikave velikih panojev ob prazniku
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ŠCC GIMNAZIJA LAVA

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

MLADINSKI CENTER CELJE

ZAVOD SALEZIANUM OE PUM

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO

DIJAŠKI DOM CELJE

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER CELJE

ponosni na kulturo

ponosni na celjsko
kulturo

Grafika
(okoli leta
1855), hrani
Pokrajinski
muzej Celje
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Ljudje in kultura dajejo nekemu prostoru vsebino in značaj. Tako
je tudi v Celju, mestu, ki je navdih in ustvarjalni napoj številnim
kulturnim ustvarjalcem. Celje je prežeto s kulturo in nanjo ponosno.
Prav zato ji namenjamo posebno pozornost v prazničnem mestnem
časopisu.
zavod za varstvo
kulturne dediščine

170 let
prihoda prvega vlaka v celje
Prihod Južne železnice v Celje
pred 170 leti je pomembno
vplival na razvoj gospodarstva.
Celje, provincialno mestece,
se je razvilo v pomembno
gospodarsko središče.
Izum parnih lokomotiv na
začetku 19. stoletja je sovpadal
z izbruhom industrijske
revolucije in pospešil nastanek
železniškega omrežja. V
tridesetih letih 19. stoletja se je
za gradnjo ogrel tudi cesarski
Dunaj. Med načrtovanimi
smermi je bil eden glavnih
ciljev povezava z jadranskim
morjem. Gradnja je kmalu

stekla in že leta 1846 je bila Južna
železnica zgrajena do Celja.
V Pokrajinskem muzeju Celje
bodo spomin na 170. obletnico
izgradnje Južne železnice
obeležili s potujočo tematsko
razstavo, ki bo prvič na ogled 3.
junija 2016 v Celju, kasneje tudi v
več krajih po Sloveniji in Avstriji,
ob trasi nekdanje Južne železnice.
Z razstavo bodo predstavili
pomen izgradnje železnice za
gradbeni in gospodarski razcvet
Celja ter današnjo gospodarsko
vlogo železnic in vlakovnega
transporta.

Zavod za varstvo
kulturne dediščine v
Celju že od leta 1989
deluje v nekdanji
lekarnarjevi hiši
na Glavnem trgu
1. Pristojen je za
36 občin, v katerih
skrbi za preko 5.000
varovanih enot
nepremične kulturne
dediščine (v Mestni
občini Celje za 501
enoto), kamor se
uvrščajo mesta, trgi,
vasi, arheološka
najdišča, parki, vrtovi, cerkve, gradovi, dvorci, meščanske hiše,
domačije, industrijski objekti, spominska obeležja itd. Zavod je
doslej vodil ali sodeloval pri več kot 400 projektih. Bistvo njihovega
delovanja in prizadevanj je skrb za ohranjanje kulturne dediščine, ki
s svojo pojavnostjo in raznolikostjo prispeva h kakovosti prostora in
predstavlja priložnosti za razvoj regije.

Foto Bojan Plevčak

javni sklad RS za kulturne dejavnosti
in zveza kulturnih društev celje

20 let veronikine
nagrade
Veronikina nagrada za najboljšo
pesniško zbirko leta v Sloveniji,
ki jo podeljuje Mestna občina
Celje, pobudnik in organizator pa
je Fit media, bo letos podeljena
že 20. leto zapored. Ta nagrada
je velik ponos knežjega mesta
in nas uvršča ob bok evropskim
kulturnim mestom.
Prestižno nagrado nacionalnega
pomena so ob jubileju
organizatorji požlahtnili
s šestnajstimi dogodki v
Savinjski regiji. Razpisali so tudi
vseslovenski nagradni natečaj
za Malo Veroniko. Odziv srednjih
šol, ki so na natečaj lahko
prijavile izbrano pesem svojega

dijaka oziroma dijakov, je bil
razveseljivo velik. Zmagovalec
bo prejel plaketo Male Veronike
in denarno nagrado.
Veronikin jubilej bomo v
knežjem mestu obeležili
tudi z razstavo portretov
Veronikinih nagrajencev Pesmi
Parnasa. Odprtje razstave
bo junija v Osrednji knjižnici
Celje, kasneje pa bo razstava
gostovala tudi drugod in tako
širila glas o poeziji in celjski
Veroniki. Vrhunec jubilejnega
leta bo zadnji torek v avgustu,
ko bo župan Mestne občine
Celje Bojan Šrot podelil
20. Veronikino nagrado za
najboljšo pesniško zbirko leta.

Celjska območna
izpostava
Javnega sklada
RS za kulturne
dejavnosti (JSKD)
je del osrednje
organizacije
slovenske društvene
kulture, ki z mrežo
izpostav in zvez
kulturnih društev
po vsej državi
strokovno in
finančno podpira
njen razvoj. JSKD in Zveza kulturnih društev Slovenije bosta letos že
tretje leto zapored pripravila vseslovenski Teden ljubiteljske kulture,
praznik kulture, povezovanja in odprtosti, ki bo potekal od 13. do
22. maja 2016 po vsej Sloveniji.
Zveza kulturnih društev Celje danes združuje glavnino ljubiteljskih
kulturnih društev v Mestni občini Celje, teh je 45, s široko paleto
kulturno-umetniške ustvarjalnosti, ki jo člani izvajajo izključno na
ljubiteljski-volonterski osnovi. Celje kot tretje največje središče v
Sloveniji, tudi na kulturnem področju, ima v ljubiteljski-društveni
kulturi zastopane praktično vse dejavnosti, ki jih najdemo v tej sferi
ustvarjalnosti. Najmočneje je zastopana vokalna glasba z vrsto
pevskih zborov in malih vokalnih skupin, pestra in raznolika je
instrumentalna glasba, izjemno bogata je tudi plesna dejavnost, pa
tudi gledališka in lutkovna ustvarjalnost, folklora, srednjeveški plesi,
literarna, likovna in fotografska ustvarjalnost ter v zadnjem času
zelo razvijajoča se filmska ustvarjalnost … Vsa društvena kulturna
dejavnost beleži v Celju dolgoletno tradicijo, vrsta kulturnih društev
je prav v lanskem letu beležila 70 let delovanja. Imamo pa tudi
enega najstarejših kulturnih društev na Slovenskem, Celjsko pevsko
društvo, ustanovljeno leta 1895.
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center sodobnih
umetnosti celje

Center sodobnih umetnosti deluje v okviru Zavoda Celeia Celje
in združuje tri razstavne prostore: Likovni salon, Galerijo sodobne
umetnosti in Galerijo erotike - Račka. Galerija sodobne umetnosti
pripravlja večje pregledne razstave, domače in mednarodne študijske
razstave ter razstave posameznih ustvarjalcev, ki so s svojim delom
v daljšem obdobju prispevali pomemben delež k razvoju slovenske
vizualne produkcije. Likovni salon je namenjen novi produkciji slovenskih
in tujih ustvarjalcev. Galerija erotike - Račka pa je namenjena predvsem
umetnosti z erotično vsebino. Center sodobnih umetnosti vodi stalno
zbirko umetniških del avtorjev iz celjske regije in nekaterih del ključnih
slovenskih avtorjev moderne in sodobne umetnosti ter mednarodnih
umetnikov, ki so v okviru rezidenčnega programa Air Celeia gostovali v
Celju.
Galerija sodobne
umetnosti

Zgodovinski arhiv
Karel VI. potrdi
celjske mestne
svoboščine (1717).
Hrani: Zgodovinski
arhiv Celje

zgodovinski arhiv celje

umetniška četrt
Del Gosposke ulice v Celju je dom celjskih
ustvarjalcev. Umetniška četrt je nastala je leta
2004, ko je Mestna občina Celje nekdanje obrtne in
butične lokale dala v najem celjskim umetnikom.
Je eno redkih tovrstnih celostno zaokroženih
kreativnih območij v slovenskem prostoru in že
dobro desetletje pomembno jedro celjske kulturnoumetniške scene. Trenutno ima v umetniški četrti
ateljeje 10 umetnikov, že dve leti tam uspešno
deluje AQ galerija.
Umetniška četrt deluje kot neodvisna skupnost,
v kateri aktivno sodelujejo tudi ostali celjski
ustvarjalci in kulturniki. Prireja lastne dogodke,
pripravlja program v sodelovanju z javnimi zavodi
in gostinskim lokalom TamKoUčiri. Meščanom in
obiskovalcem Celja ponuja kreativne predstavitve,
zanimivo umetniško dogajanje in prostor, kjer se je
prijetno zadrževati, spremljati kulturne dogodke ter
povezovati ustvarjalne ideje.
Umetniška četrt - atelje

Zgodovinski arhiv Celje v letu 2016
obeležuje 60. obletnico ustanovitve.
Je eden od šestih tovrstnih javnih
zavodov v Sloveniji. Sodeluje z
javnopravnimi osebami, vrednoti
gradivo, prevzema, hrani, obdeluje
in omogoča dostop do arhivskega
gradiva predvsem za upravne in
raziskovalne namene.
Arhiv hrani okrog 8 tekočih
kilometrov gradiva v več kot
1.500 fondih in zbirkah. Gradivo
je z različnih področij uprave,
pravosodja, gospodarstva,
izobraževanja, društev,
posameznikov in sega od 13. stoletja
do 90-ih let 20. stoletja.
Zgodovinski arhiv Celje se pod
znamko »Hiša pisanih spominov«
trudi čim bolj vpeti v okolje, saj le
tako lahko doseže cilj, da bo gradivo,
ki ga hrani, odsevalo čim bolj
raznoliko podobo preteklega sveta.

hiša kulture celje
Zavod Hiša kulture Celje od leta 2009 bogati celjsko
kulturno ponudbo in Celju utrjuje pomembno mesto
v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru. V
letošnji že sedmi sezoni, imenovani Nazaj naprej,
zavod v celjski kulturni prostor vnaša kakovostne
umetniške vsebine s področij resne glasbe,
jazza, glasbenega gledališča in drugih odrskih
oblik. Celjanom vseh generacij ponuja prireditve
razvrščene v cikle Vesperae Musicae, na katerih
lahko občinstvo prisluhne koncertom klasične
glasbe in predgovorom pred njimi, Džjezz do it! z
jazzovskimi vsebinami, Glasbene sobotnice z veliko
glasbo za male otroke in vrsto drugih prireditev ‒ od
eksperimentalnega gledališča in mednarodnega jazz
festivala do prvega celjskega muzikala.

slovensko ljudsko gledališče
celje
Celjski hram kulture, Slovensko ljudsko gledališče
Celje, je konec lanskega leta praznovalo 65. obletnico
profesionalnega delovanja. V SLG Celje ustvarjajo
vrhunski gledališki ustvarjalci, med drugim 21
profesionalnih igralcev z akademsko izobrazbo.
Zavedajo se prednosti, da so edino profesionalno
gledališče v Savinjsko-Šaleški regiji. Ob domišljenem
in raznolikem repertoarju se poskušajo čim bolj
vključiti v širšo lokalno skupnost. Organizirajo dan
odprtih vrat, gledališko vzgojo, delavnice in rojstne
dneve za otroke, razstave in drugo. Delajo z zavestjo,
da gledalce vzgajajo že od malih nog.
Letno SLG Celje obišče 45 tisoč obiskovalcev, ki si
ogledajo okoli 170 predstav domačih in tujih gledališč
ter 60 predstav na gostovanjih po vsej Sloveniji in v
tujini. Pred kratkim se je zaključi že 25. festival Dnevi
komedije.
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osrednja knjižnica Celje
Celjski knjižničarji letos obeležujejo 70. obletnico delovanja svoje ustanove,
ki med drugim temelji na tradiciji Narodne čitalnice v Celju (1862-1927). Od
prve zbiralne akcije knjig leta 1945, s katero je Vera Levstik omogočila nastanek
knjižničnega fonda, in 1. marca 1946, ko je Celje dobilo Študijsko knjižnico v
Stari grofiji na Muzejskem trgu, do selitve vseh oddelkov v nove in sodobne
prostore januarja 2010 sta se podoba in pomen knjižnice korenito spremenila.
V duhu misli »Mesto v svetu; svet v mestu« je knjižnica postala prostor iskrivega
srečevanja vseh generacij in je danes bolj živa, kot je bila kadarkoli. V odprtosti
za različnost si prizadevajo biti prostor prijaznega in varnega dialoga. Posebno
pozornost namenjajo vseživljenjskemu učenju, saj pod njihovo streho že več
kot dvajset let deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje, najmlajši pa najdejo
dejavnosti zase v Knjižnici pri Mišku Knjižku.
V sklopu knjižnice deluje tudi Kavarna in slaščičarna Miško Knjižko, iz katere
obiskovalci lahko opazujejo lepote Grajskega in Miklavškega hriba, Mestnega
parka, novi most in kip Splavarja.

Foto: Igor Pečoler

Myrczek & Tomaszewski na festivalu Džjezz 2015, foto: Matjaž Očko

pokrajinski muzej celje

Pokrajinski muzej Celje domuje v eni najlepših stavb
v Celju, v Knežjem dvoru, kjer sta postavljeni tudi dve
izjemni stalni razstavi, Grofje Celjski in Celeia - mesto
pod mestom, ki nista še nikogar pustili ravnodušnega.
Muzej ponuja vsestranski vpogled v kulturno
dediščino celjske regije na več kot 3.000 m² razstavne
površine in na 10 lokacijah izven Celja. V njem lahko
ob spoznavanju bogate zgodovine našega prostora
praznujete in nazdravite ob rojstnem dnevu ali
pomembni obletnici. V dvorani Barbare Celjske je
možno organizirati različna predavanja, v dvorani pod
znamenitim Celjskim stropom pa prisluhniti koncertu
baročne in renesančne glasbe. Prav v tej čudoviti
dvorani, kjer človek kar začuti veličastnost zgodovine,
se dogajajo tudi poročne pravljice.
Celeia - mesto pod mestom

muzej novejše zgodovine celje za radovedne
V Muzeju novejše zgodovine Celje
skrbijo za premično kulturno dediščino
Celja in celjske regije, z oživljanjem
predmetov in njihovih zgodb pa
razjasnjujejo preteklost, pomagajo pri
razumevanju sedanjosti ter soustvarjajo
prihodnost. Njihove vsebine in programi
so namenjeni vsem, ki jih zanimajo
dediščina, zgodovina in kultura našega
prostora.
Obiščete lahko stalno razstavo Živeti v
Celju, spominski prostor v Starem piskru,
Fotoatelje in galerijo Pelikan ter vrsto
drugih občasnih razstav, prireditev in
programov, ki jih pripravljajo. Posebna
pozornost velja najmlajšim obiskovalcem,
saj jih v svoj brlog vabi in po njem
vodi Herman Lisjak, maskota edinega
otroškega muzeja v Sloveniji, ki ga prav
tako najdete pod njihovo streho.
Dobrodošli v hiši spoznavanja, učenja,
druženja in razmišljanja.

celje in naravna bogastva

