mestni
časopis
št. 18 / april 2017

praznik mestne občine celje

prejemniki
priznanj mestne
občine celje

ZLATI CELJSKI GRB
Osrednja knjižnica Celje

Za 70 let uspešnega delovanja na
področju knjižničarstva v Celju,
spodbujanje bralne kulture in
medgeneracijskega povezovanja.

Spoštovane Celjanke, spoštovani Celjani!
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BRONASTI
CELJSKI GRB
Društvo za
glasbeno
gledališče
Slovenije

Za produkcijo
muzikala Veronika
Deseniška in
promocijo celjske
ustvarjalnosti.

BRONASTI
CELJSKI GRB
Milan Ninić

Leto je naokoli in spet je pred vami Mestni časopis, ki ga namenjamo
praznovanju občinskega praznika, s katerim vsako leto počastimo spomin
na leto 1451, ko je Friderik II. takratni trški naselbini podelil mestne pravice.
Čeprav bo naše mesto praznovalo 11. aprila, smo za vas pripravili številne
prireditve in dogodke, s katerimi bomo popestrili dogajanje v mestu skozi ves
mesec. Upam, da se boste vabilu nanje odzvali, saj so posamezniki in različne
institucije vanje vložili veliko truda, dobre volje in ustvarjalnosti.

Za velik
prispevek
na področju
humanitarnega
dela in pomoč
ljudem v stiski.

Na osrednji slovesnosti, ki bo 11. aprila v Narodnem domu, bomo znova
podelili najvišja občinska priznanja in se tako prejemnikom zahvalili za
njihovo delo, s katerim so pomembno vplivali na razvoj, ugled in promocijo
našega mesta. V Mestnem časopisu vam poleg dobitnikov občinskih grbov
z velikim veseljem predstavljamo tudi otroke, ki so s svojimi poslikavami
ustvarili čudovito galerijo na prostem. Letos so ustvarjali na temo 120 - letnice
Narodnega doma, ki je s svojo čudovito arhitekturo in bogato vsebino še vedno
ponos našega mesta.
Praznik Mestne občine Celje pa je seveda hkrati tudi priložnost, da se
ozremo na prehojeno pot, se veselimo novih pridobitev in z optimizmom
nadaljujemo z uresničevanjem zastavljenih načrtov. V Mestnem časopisu
vam predstavljamo nekatere od najpomembnejših naložb, ki bodo zagotovo
vplivale na kakovostnejše življenje, na razvoj mesta in njegove okolice. Lani
zaradi zamude evropskih razpisov nismo mogli uresničiti vseh ciljev, vendar
smo bili kljub temu zadovoljni, da se je končala glavnina protipoplavnih
ukrepov in da smo začeli z obnovo Muzejskega trga. Na Glavnem trgu smo
odprli Paviljon za prezentacijo arheologije in Turistično informacijski center,
začeli smo tudi z izgradnjo dolgo pričakovane telovadnice pri I. Osnovni šoli, ki
bo svoja vrata odprla v začetku prihodnjega leta. Letos bomo začeli s celovito
prenovo Mestnega parka, popestrili bomo športno – turistično ponudbo na
Šmartinskem jezeru, pripravljamo se na energetsko obnovo petindvajsetih
javnih zgradb v mestnem jedru in z različnimi ukrepi spodbujamo
gospodarstvo. Veliko dela nas še vedno čaka na področju varovanja okolja,
zlasti zraka. Prizadevamo si za uravnotežen razvoj na vseh področjih in
verjamemo, da smo s skupnimi močmi in povezovanjem sposobni ustvariti
mesto, ki bo sledilo tehnološkemu razvoju in bo privlačno za vse generacije.
Ob 11. aprilu, prazniku Mestne občine Celje, vam iskreno čestitam. Upam, da
vam bomo z prazničnimi prireditvami polepšali pomladne dni in vas vabim, da
se nam pridružite.
Bojan Šrot
župan

KRISTALNI
CELJSKI GRB
Diplomant Leon Firšt
Za odličnost v celotnem
študijskem obdobju na
Akademiji za glasbo v
Ljubljani.

SREBRNI CELJSKI GRB
Andreja Zakonjšek Krt

SREBRNI CELJSKI GRB
Ladislav Gobec

Za izjemno predanost pri
razvijanju celjskega kegljaškega
športa in njegove mednarodne
prepoznavnosti ter za delo z
mladimi.

Za dosežke v operni umetnosti
v slovenskem in mednarodnem
kulturnem prostoru.

BRONASTI
CELJSKI GRB
Franc Meža

Za vztrajnost
in odločnost pri
premagovanju
ovir na uspešni
podjetniški poti.
Časopis izdala: Mestna občina Celje
Uredila: Gregor Globočnik in Mojca Grušovnik
Fotografije: Andraž Purg in arhivi institucij
Fotografije nagrajencev so posnete v Fotoateljeju in
galeriji Pelikan, Muzej novejše zgodovine Celje
Oblikovanje: Počivašek, d. o. o.
Tisk: Tiskarna Filter urbane rešitve, d. o. o.
Število izvodov: 20.500
Leto izdaje: 2017

KRISTALNI
CELJSKI GRB
Diplomantka
dr. Vaska Pejić

Za odličnost v
celotnem študijskem
obdobju na Fakulteti
za logistiko.

prireditve ob prazniku
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program prireditev ob
prazniku mestne občine
celje 2017
torek, 4. april

SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV 		
SREDNJIH ŠOL
ŠOLSKI CENTER CELJE

torek, 4. april,
11.00

JAVNI NASTOP DIJAKOV
UMETNIŠKE GIMNAZIJE
I. GIMNAZIJE V CELJU IN GLASBENE 		
ŠOLE CELJE (1. in 2. letnik)
GLASBENA ŠOLA CELJE
Koncertna dvorana

torek, 4. april,
18.00

DRUŽINA POJE IN IGRA
GLASBENA ŠOLA CELJE
Koncertna dvorana

sreda, 5. april

Arhitekturna konstrukcija:
VISOKO VIDIM VEČ
ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA 				
GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE 0KOLJA
Na križišču Vodnikove ulice in 			
Stanetove ulice

sreda, 5. april
11.00

JAVNI NASTOP DIJAKOV UMETNIŠKE
GIMNAZIJE I. GIMNAZIJE V CELJU IN 		
GLASBENE ŠOLE CELJE (3. in 4. letnik 		
ter komorne skupine)
GLASBENA ŠOLA CELJE
Koncertna dvorana

sreda, 5. april,
16.00

FESTIVAL LEPOTE
ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE 			
DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO
Narodni dom
Vstop prost

sreda, 5. april,
17.00

Predstava: SPIM LAHKO TUDI JUTRI
OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA 			
v Osrednji knjižnici Celje

sreda, 5. april,
17.00

Predstava: SAPRAMIŠKA
OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA 			
v Osrednji knjižnici Celje

petek, 7. april,
9.00 – 14.30

STROKOVNI POSVET: SVETOVNI DAN
ZDRAVJA 2017
DEPRESIJA SKOZI ŽIVLJENJSKA OBDOBJA –
PREPOZNAVANJE, OBRAVNA IN 			
OBVLADOVANJE
Mestna občina Celje, JZ Socio, Celje 		
Zdravo mesto in Nacionalni inštitut 		
za javno zdravje
Velika dvorana Narodnega doma

petek, 7. april,
9.00 – 11.00

1. TEK TREH GIMNAZIJ
(I. gimnazija v Celju, Gimnazija Celje –Center,
Gimnazija Lava)
I. GIMNAZIJA V CELJU
Savinjsko nabrežje

sobota, 8. april,
8.00

POHOD PO VZHODNI MEJI KS POD GRADOM
KULTURNO ETNOLOŠKO DRUŠTVO TREMERJE
Zbirno mesto je pred sedežem Prostovoljnega

prireditve ob prazniku

gasilskega društva Zagrad-Pečovnik. Pot bo
vodila proti Pečovniški koči, do Tolstega vrha in
Rifengozda ter se zaključila v Tremarjah.
sobota, 8. april,
9.00

sobota, 8. april,
9.00 – 12.00

9. DOBRODELNI TEK MIGAJ Z MANO
Pušn šank Pr’ Tini in Šmartinsko jezero
Več o prireditvi in prijave:
info@l-n.si ali 031/657-605
Vsa sredstva, zbrana s startninami, 		
so v celoti namenjena štipendijskemu 		
skladu Fundacije Utrip humanosti.
DAN ZDRAVJA
JZ SOCIO IN MESTNA OBČINA CELJE
Krekov trg

11.30 – 13.00

MEDGENERACIJSKI POHOD
Start na Krekovem trgu in zaključek 		
pri Domu ob Savinji

sobota, 8. april,
10.30

PROMENADNI KONCERT MALEGA
PIHALNEGA ORKESTRA POD 			
VODSTVOM DEJANA PODBREGARJA
GLASBENA ŠOLA CELJE
Staro mestno jedro

ponedeljek, 10. april
17.00

ODPRTJE RAZSTAVE
»ZNAMENITI TEHARČANI«
AVTOR: MATEJ OCVIRK.
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE V 			
SODELOVANJU Z ŽELEZARSKIM MUZEJEM ŠTORE
II. nadstropje Osrednje knjižnice Celje
Vstop prost
Razstava bo na ogled do 30. maja 2017

ponedeljek, 10. april
17.30

PREDAVANJE: »ZNAMENITI TEHARČANI«
PREDAVATELJ: MATEJ OCVIRK
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
Levstikova dvorana
Univerza za III. življenjsko obdobje
Vstop prost

torek, 11. april

MARATON ZNANJA
DIJAŠKA SEKCIJA KLUBOV 			
ŠTUDENTOV OBČINE CELJE
CELJSKI MLADINSKI CENTER
Vstop prost

torek, 11. april
10.00

Predstava: ČEBELICA, ČIMBL IN ČIMBALO
OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA
v Domu ob Savinji Celje

torek, 11. april
11.00

Odprtje razstave 92 grafik na temo
arhitekture in zgodovine Celja: CELJE ZA CELJE
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
Odprtju razstave bo sledila grafična 		
delavnica za dijake pod vodstvom
Tomaža Milača
Razstava bo na ogled do 23. 4. 2017

torek, 11. april
14.00

torek, 11. april
16.00 – 18.00

Odprtje likovne razstave: SKOZI OČI
MLADIH CELJANOV
ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, 		
MEHATRONIKO IN MEDIJE
GRB MOJE DRUŽINE
Brezplačna otroška delavnica ob 			
prazniku Mestne občine Celje
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
Knežji dvor

Delavnica je brezplačna in namenjena 		
otrokom od 6. leta naprej. 			
Obvezne so predhodne najave po 		
telefonu 03/42 80 962 ali 031/612 618
ali po e-pošti muzej@pokmuz-ce.si
torek, 11. april
17.00 – 18.00

torek, 11. april
18.00

GOZDNO IGRIŠČE VABI
Zabavna športna urica za otroke
od 4. do 10. leta
MESTNA OBČINA CELJE
GOZDNO IGRIŠČE OB DREVESNI HIŠI
V primeru slabega vremena: BRALNA URICA
Z DELAVNICO NA DREVESNI HIŠI
Odprtje razstave ob 20-letnici
Fotoateljeja in galerije Pelikan:
PROMENADA
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
Fotoatelje in galerija Pelikan
Razstava bo na ogled do 31. 12. 2017

torek, 11. april
19.00

HOKEJSKA TEKMA REPREZENTANC
SLOVENIJA : MADŽARSKA
DRSALIŠČE V MESTNEM PARKU

torek, 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
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Tradicionalna predstavitev delovanja in opreme 		
Slovenske vojske, Policije, Civilne zaščite, Poklicne 		
gasilske enote Celje in Službe NMP SB Celje z 		
medgeneracijskim druženjem
(I. gimnazija v Celju, Vrtec Anice Černejeve, 		
Dom ob Savinji, MČ Kajuh)
Ploščad pred I. gimnazijo v Celju
petek, 14. april
13.00

TRADICIONALNI NOGOMETNI TURNIR VETERANOV
V POČASTITEV PRAZNIKA MOC IN V SPOMIN NA 		
GENERALA MAISTRA
I.GIMNAZIJA V CELJU, SLOVENSKA VOJSKA, 		
MESTNA OBČINA CELJE
Šolsko igrišče I. gimnazije v Celju

sobota, 15. april
7.00
17.00 (pribl.)

20. BALONARSKI FESTIVAL
JUTRANJI POLET
POPOLDANSKI POLET BALONARSKI KLUB VOJNIK
LETALIŠČE LEVEC

sobota, 15. april
8.00

POHOD PO POTEH CELJSKIH GROFOV
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.

sreda, 19. april
10.00

PREDSTAVITEV IN OGLED FASAD V
STAREM MESTNEM JEDRU CELJA
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 		
SLOVENIJE, Služba za kulturno dediščino, OE Celje
Obvezna prijava:
urska.todosovska@zvkds.si

sreda, 19. april
16.00

JAVNI NASTOP NADSTANDARDNIH
PROGRAMOV: JAZZ, ELEKTRONSKE 			
KLAVIATURE, BAS KITARA, PLESNA PRIPRAVNICA
GLASBENA ŠOLA CELJE
Koncertna dvorana

četrtek, 20. april
18.00

UGANKE CELJSKEGA STROPA
Otvoritev razstave ob 90. letnici prenove Celjskega 		
stropa
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
Stara grofija

sreda, 12. april
11.00 in 18.00

DEKADE: OSEMDESETA@CELJE 1980-1989
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
Brezplačno vodenje po razstavi

sreda, 12. april
12.30

KABARET 17, ZGODBA, KI JO POJE
SLOVENSKI POET
ŠOLSKI CENTER CELJE, GIMNAZIJA LAVA za
SREDNJO ŠOLO ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE, ŠOLSKI CENTER CELJE
Celjski dom Celje

sreda, 12. april
18.30

GALA VEČER UČENCEV IN DIJAKOV IZ
RAZREDA ASIST. MAG. PRIMOŽA MAVRIČA
GLASBENA ŠOLA CELJE
Narodni dom

sreda, 12. april
19.00

Recital: CELJE V BESEDI IN GLASBI
LJUBITELJSKO GLEDALIŠČE TEHARJE 		
IN PESNICA, SKLADATELJICA IN PEVKA 		
JANA KVAS
Dvorana KS Aljažev hrib
Vstop prost
Več: 070 647 644 (Srečko Maček)

četrtek, 20. april
19.00

POMLADNI KONCERT GIMNAZIJE CELJE – CENTER
Dekliški pevski zbor GCC, FaVoZa, Nonet GCC,
The Šlagers in gostje
– Mešani mladinski pevski zbor II.gimnazije Maribor
GIMNAZIJA CELJE - CENTER
Velika dvorana Narodnega doma
Vstop prost

četrtek, 13. april
18.00

OTVORITEV RAZSTAVE:
FILATELISTIČNA DEDIŠČINA CELJA
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
Stara grofija
Vstop prost

četrtek, 20. april
19.30

MI SMO TUDI Mi2
(MeMPZ I. gimnazije v Celju in skupina Mi2)
I. GIMNAZIJA V CELJU
Celjski dom

četrtek, 13. april
18.00

TEMATSKI VEČER ODDELKA TROBIL IN
TOLKAL: NAŠI TEKMOVALCI
GLASBENA ŠOLA CELJE
Koncertna dvorana

petek, 21. april
11.00

petek, 14. april
9.00 – 12.00

7. PREDSTAVITEV OBRAMBNO–
VARNOSTNO–REŠEVALNE STRUKTURE V 		
MESTNI OBČINI CELJE

FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA IN
RAZGLASITEV NAJ PROSTOVOLJCA
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

21.
galerija
na prostem
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Tudi letos so nas mladi iz vrtcev in
šol razveselili in navdušili s svojo
kreativnostjo in domiselnostjo. V
galeriji na prostem so ustvarjali na
temo 120 let Narodnega doma.
Njihovi veliki plakatni panoji
vas bodo pozdravili na različnih
lokacijah v mestu.

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

OSNOVNA ŠOLA LAVA

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA

VRTEC TONČKE ČEČEVE - ENOTA HUDINJA

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA

VRTEC ZARJA - ENOTA RINGARAJA

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

I. GIMNAZIJA V CELJU

VRTEC DANIJELOV LEVČEK

VRTEC ANICE ČERNEJEVE – ENOTA POLULE

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE

EKONOMSKA ŠOLA CELJE

poslikave velikih panojev ob prazniku

8

ŠCC GIMNAZIJA LAVA

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

MLADINSKI CENTER CELJE

ZAVOD SALEZIANUM OE PUM

ponosni na kulturno dediščino

narodni dom
praznuje 120 let

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

Narodni dom, ki letos praznuje 120 let obstoja,
je Celjska posojilnica zgradila z namenom,
da postane simbol narodne samopotrditve
Slovencev proti nemško govorečemu prebivalstvu v takrat nacionalno močno razdvojenem mestu. Načrte je izdelal češki hidrotehnik
in stavbenik Jan Vladimir Hrasky, ki je kot
deželni arhitekt delal v Ljubljani in je med
drugim zasnoval tudi zgradbo današnjega
Slovenskega narodnega gledališča Opera in
balet Ljubljana.
Kljub temu, da so Nemci na vse možne načine
poskušali preprečiti otvoritev, je celjska mestna oblast ob poostrenih varnostnih ukrepih
8. avgusta 1897 pripravila veliko narodno
slovesnost, ki se jo je udeležilo okoli 400 povabljencev. Zgradba je imela reprezentančno ter
bogato krašeno notranjščino in je upravičeno
veljala za najlepšo v mestu. V njej so bile
kulturne in zabavne prireditve, ki so privabljale in združevale Celjane ter okoličane.
Na velikem odru glavne dvorane je prva
gostovala Ljubljanska opera z Verdijevo
opero Rigoletto. Da je oživelo tudi gledališko
življenje, je poskrbel dr. Vladimir Ravnihar, ki je
odločilno vplival na razvoj Celjskega pevskega
društva, Čitalnice in Celjskega Sokola. Leta
1899 je s svojimi igralci in pevci na odru
Narodnega doma uprizoril prvo slovensko
celovečerno gledališko predstavo Čevljar
baron. Dramski odsek Celjskega pevskega
društva je v Narodnem domu uprizoril prvo
gledališko predstavo Brat Martin, medtem ko
je bila prva zabavna prireditev čitalniški ples.
Slovenci niso bili nikoli pretirano naklonjeni
kipu Jožefa II, ki je stal na trgu pred Narodnim
domom. Od postavitve dalje so ga večkrat
napadli, januarja 1919 pa so ga dokončno
zrušili na tla. Narodni dom je sčasoma izgubil
svoj pravi nacionalni pomen in je postal enak
ostalim mestnim poslopjem. Čeprav so v njem
še vedno pripravljali najrazličnejše prireditve,
ni imel več nekdanjega središčnega pomena. Eden pomembnejših dogodkov je bila
komemoracija ob smrti ubitega kralja Aleksandra, pa tudi Celjski Sokol je kljub temu, da
je imel svojo dvorano, še vedno rad nastopal v
najlepši mestni zgradbi.

Na mestu, kjer je Narodni dom, so nekoč stale tri
skromne, trgovske zgradbe.
(FOTO VIR: CELJSKI ZBORNIK 1997, OB 100-LETNICI
NARODNEGA DOMA)

V Narodnem domu so prirejali različne prireditve za vse
generacije.
(VIR: MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE, FOTO: JOSIP PELIKAN)

Načrte za zgradbo, ki je vedno veljala za najlepšo v Celju,
je izdelal češki hidrotehnik in stavbenik Jan Vladimir
Hrasky. (FOTO VIR : ZGODOVINSKI ARHIV CELJE)

Ena od tradicionalnih prireditev je Mladinski pevski
festival, ki ima danes mednarodni pomen.
(VIR: MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE; FOTO DRAGO
MEDVED)

Med drugo svetovno vojno je Narodni dom
doživel žalostno usodo. Nemci, ki so vanj naselili
politično organizacijo Štajersko domovinsko
zvezo, so ga takoj po prihodu leta 1941 močno
oskrunili, saj so bogate fasade spremenili v ravne,
čiste in hladne ploskve. Ob koncu vojne je bomba
porušila še severni trakt ob Ljubljanski cesti.
Takoj po osvoboditvi so zgradbo preimenovali v
Dom ljudske prosvete, v njem pa so organizirali
različne sestanke, konference, kulturne prireditve,
koncerte in plese. Ena od tradicionalnih pevskih
prireditev, ki ima danes mednarodni pomen, je
Mladinski pevski festival. Njegovi začetki segajo
v junij leta 1946, ko je na trgu pred Narodnim
domom 3000 pevcev priredilo veličasten pevski
koncert. V Narodnem domu je začel izhajati
tudi celjski lokalni časopis, zbirati so začeli prve
knjige za bodočo mestno knjižnico, poleg tega so
imele v njem svoje prostore družbeno politične

organizacije takratnega časa. Do leta 1965 je imel
v Narodnem domu sedež Okrajni ljudski odbor
Celje – okolica, nato pa ga je v upravljanje prevzela
celjska občinska skupščina. Občina Celje je v letih
od 1985 do 1997 s pomočjo donacij zgradbo
temeljito obnovila in poskrbela, da je kulturni
spomenik izjemnega pomena ponovno dobil
likovno in arhitekturno celovitost.
Narodni dom ima še vedno značaj kulturnega
doma, saj se v njem prirejajo številne prireditve,
koncerti, poslovna in strokovna srečanja, okrogle
mize ter seje Mestnega sveta Mestne občine Celje.
Mestna občina Celje si prizadeva, da so dvorane
vedno urejene in dostopne čim večjemu številu
občanov, društvom, različnim inštitucijam in
organizacijam. Prepričana je, da bo Narodni dom,
na katerega smo lahko Celjanke in Celjani resnično
zelo ponosni, tudi v prihodnje središče kulturnega
dogajanja v občini.

maja bo v mestu
odmevala pesem
Zavod Celeia Celje bo v maju
organiziral 32. Mednarodni
mladinski pevski festival, ki
bo v knežje mesto privabil
zbore iz Rusije, Madžarske,
Ukrajine, Hrvaške, Češke,
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Slovaške in Slovenije. Od 10. do
13. maja bo v Celju prepevalo
več kot tisoč otrok. Tekmovali
bodo v kategorijah mladinski,
dekliški in otroški zbori. Vrhunec
festivala bo sobotni zaključni

koncert pred Celjskim domom
na Krekovem trgu, kjer se
bodo tekmovalnim zborom
iz Slovenije in tujine pridružili
tudi zbori iz celjske regije.

ponosni na dosežke

10

ponosni na dosežke

11

mestni park celje
V Mestnem parku bo Mestna občina Celje letos zasadila nov, dvojni kostanjev
drevored in ob Partizanski cesti uredila sprehajalno pot. To bo prva faza obnove,
ki je ocenjena na 40.000 EUR. Celotna prenova parka bo trajala približno pet let.
Načrt med drugim predvideva prenovo zastarele in dotrajane trafo postaje, ki bo
omogočila napajanje drsališča in črpališča za fontano, ki jo namerava občina tako
kot paviljon obnoviti v prihodnjih letih. Načrt za prenovo fontane je že izdelan in
usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Mestna občina Celje
bo v parku omogočila izvedbo različnih prireditev, zato bo v sklopu projekta
uredila razsvetljavo in minimalno odvodnjavanje, namestila klopi ter uredila poti.
Ureditev odvodnjavanja in izgradnja protipoplavnega nasipa sta v fazi dogovarjanja z Ministrstvom za okolje in prostor ter Direkcijo za vode.
Mestni park je varovan kot enota kulturne dediščine. Sredi druge polovice 19.
stoletja so pašnik na desnem bregu Savinje spremenili v urejeno mestno zelenico. Iz tistega časa so se ohranili kostanjevi drevoredi, osna promenada z vodnim
bazenom, nekatere sprehajalne poti in lokacija glasbenega paviljona.

celostna prometna strategija
Mestna občina Celje (MOC) je v maju 2016 pristopila k
izdelavi Celostne prometne strategije (CPS). To je strateški
dokument s katerim se promet v občini obravnava celovito,
trajnostno, s poudarkom na uvedbi ukrepov za izboljšanje
pogojev za pešačenje, kolesarjenje in uporabo javnega
potniškega prometa. Cilji strategije so predvsem izboljšanje
učinkovitosti trajnostnih oblik mobilnosti, zmanjševanje
onesnaževanja okolja z emisijami toplogrednih plinov in
hrupom, zmanjševanje porabe energije ter posledično
zagotavljanje višje kakovosti bivanja v mestih.

izgradnja telovadnice pri
I. osnovni šoli Celje
V prvi polovici leta 2016 je Mestna občina Celje v okviru proračuna zagotovila
sredstva za izgradnjo telovadnice in pričela s postopkom javnega naročila
za izbor izvajalca gradbenih del. Investicija rešuje vprašanje poteka pouka
športne vzgoje na I. osnovni šoli Celje in športne dejavnosti širše skupnosti ter je
prvenstveno namenjena zagotavljanju ustreznega prostora za potrebe programa
športne vzgoje, v popoldanskem času in ob koncu tedna pa bodo uporabljali
prostore telovadnice tudi športna društva in drugi prebivalci. Osrednji prostor
telovadnice bo imel strešno konstrukcijo na dveh višinah. V telovadnici bo
nameščena tudi plezalna stena. Igralna površina se bo lahko po potrebi razdelila
na tri dele s pomožno pregrado, tako, da bo v telovadnici možno hkrati izvajati
več športnih panog. Tribuna bo imela 366 sedežev. Telovadnica bo imela dve
etaži, pritličje in galerijo; skupaj 2.442 m² neto površine objekta.
Izvajalec As primus d.o.o. je pričel z gradbenimi deli julija 2016 in bo telovadnico
s pripadajočo zunanjo ureditvijo dokončal v roku 18 mesecev. Tako se načrtuje
njena uporaba od 1. marca 2018 dalje. Celotna investicija je ocenjena na 3,25
mio EUR. Investicijo bo večji del iz proračuna financirala Mestna občina Celje,
v višini 72.000 EUR jo bo sofinancirala Fundacija za šport, skladno z Zakonom
o financiranju občinskih investicij pa bodo zagotovljena tudi sredstva v višini
dobrih 138.000 EUR.
Cilj investicijskega projekta je povezan s strategijo zagotavljanja ustreznih in
zadostnih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnega načina dela in športa
na vseh nivojih. Investicija bo imela širši družbeni pomen, saj bo dopolnjevala
celostno podobo športnih objektov za izvajanje posameznih programov športa v
samem centru Celja ter v celotni Mestni občini Celje.

V okviru priprave CPS si MOC prizadeva vzpostaviti pogoje,
ki bodo ljudi spodbujali k uporabi prevoznih sredstev, ki
so okoljsko, prostorsko in finančno bolj učinkovita, bolj
zdrava, pa tudi bolj varna. V sklopu izdelave je MOC v sodelovanju z izvajalcem strategije, podjetjem Savaprojekt d.d.
Krško, izvedla več javnih razprav z občani in drugo zainteresirano javnostjo. Občanke in občani so lahko od meseca
julija do septembra 2016 sodelovali v nagradni anketi o
prometu v MOC. Rezultati ankete, v kateri je sodelovalo
417 občank in občanov, so pokazali, da si prebivalci najbolj
želijo izboljšanja stanja na področju kolesarskega prometa.
Občanke in občane ter drugo zainteresirano javnost vabimo, da se udeležijo prihajajočih javnih razprav ter drugih
dogodkov in aktivno sodelujejo pri oblikovanju Celostne
prometne strategije Mestne občine Celje.

turistično-informacijski center
in paviljon za prezentacijo
arheologije

pelikanova pot na stari grad celje

Konec septembra 2016 je Mestna občina Celje na Glavnem trgu
odprla nov Turistično informacijski center (TIC), ki se je preselil iz
dosedanjih prostorov na Krekovem trgu, in Paviljon za prezentacijo
arheologije. Namen novega paviljona je širši javnosti predstaviti
arheološko zbirko, najdeno med obnovo starega mestnega jedra.
Pomen odkritih arheoloških ostalin je izjemen tako v širšem
slovenskem kot tudi v evropskem prostoru, saj nova odkritja močno
spreminjajo sliko antične Celeie. Atraktiven paviljon predstavlja
zanimivo turistično točko za tuje in domače obiskovalce, predstavitev
kulturne dediščine in prostor, kjer turisti na enem mestu pridobijo vse
potrebne informacije.

Leta 2016 je Mestna občina Celje odkupila gozdove pod Starim
gradom Celje. Odkup je bil izveden z namenom, da se po mnogih
letih uredi Pelikanova pot na Stari grad. Pelikanova pot je dobila
ime po slovitem celjskem fotografu Josipu Pelikanu (1885-1977), ki
se je uspešno preizkušal v več zvrsteh fotografije. Njegov posnetek
Starega gradu se je znašel tudi med fotografijami, ki jih je revija
National Geographic objavila leta 1930. Pelikan je bil med drugim
tudi predsednik celjskega turističnega društva in pobudnik ureditve
sprehajalne poti na Stari grad. Letos spomladi bo dokončno izdelana
projektna dokumentacija, takoj za tem pa se bodo dela na pešpoti
začela. Pelikanova pot, ki poteka od železniškega nadvoza v Skalni
kleti do Starega gradu, je dolga približno 800 metrov in poteka po
gozdu. Obnovitvena dela se bodo predvidoma končala letos poleti.

Investicija Paviljona se je pričela 1. oktobra 2015. Gradnja objekta je
stala 450.000 EUR. Izvedba Paviljona je bila financirana iz proračuna
Mestne občine Celje, 138.426 EUR pa je mestna občina pridobila iz
razpoložljivih državnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij.

pokopališko-informacijski sistem
Svojci pokopanih, posebej tisti, ki Mestno pokopališče Celje in
Pokopališče Teharje obiskujejo iz drugih krajev ali tujine, imajo
pogosto težave z iskanjem natančne lokacije grobov. Z namenom
lajšanja teh težav je Mestna občina Celje zastavila Pokopališkoinformacijski sistem. Nameščen je na vežici Mestnega pokopališča
Celje in deluje s pomočjo dveh prikazovalnikov – prvi podaja
informacije o prihajajočih pogrebih, drugi pa omogoča interakcijo
z dotikom in vsebuje iskalnik pokojnikov z izrisom poti do lokacije
groba. Uporabniški vmesnik iskalnika je preprost, saj omogoča le
vnos imena in priimka pokojnika. Rezultat iskanja so vsi pokojniki, ki
ustrezajo podanim kriterijem, razvrščeni po letnicah rojstva in smrti.
Realizacija Pokopališko-informacijskega sistema je vključevala delo
s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, pokopaliških
dejavnosti in terenskih aktivnosti. Pri projektu je Mestna občina Celje
sodelovala s koncesionarjem za izvedbo pogrebne in pokopališke
dejavnosti Veking d.o.o. in podjetjem TRI d.o.o. Izvedba projekta je
trajala od junija 2016 do februarja 2017. Pogodbena vrednost znaša
19.422,40 EUR.

obnova muzejskega trga
V mesecu avgustu 2016 so se začela gradbena dela na Muzejskem
trgu. Izbrani izvajalec del podjetje VOC Celje d.d. bo na približno 350
metrov dolgi trasi zamenjal stare in močno dotrajane tlakovce ter
uredil celotno infrastrukturo. Prenovljeno bo območje Muzejskega
trga z navezavo na Gosposko ulico, del trga Na okopih vključno s
povezovalno rampo mimo grofije do Savinjskega nabrežja. Prenova
zajema prenovo tlakov in gospodarske javne infrastrukture (obnovljeno bo vodovodno in plinovodno omrežje, kanalizacija, javna
razsvetljava, delno elektrovodi, telekomunikacijski vodi), namestitev
nove urbane opreme, talne zaščitne rešetke dreves, pokrovi jaškov in
kanalniki, klopi, koši za smeti, podzemni zbiralniki odpadkov, urbana
razsvetljava, stojala za kolesa. Urbana oprema bo poenotena z opremo v starem mestnem jedru. Stebri za razsvetljavo bodo historični,
pred staro grofijo bodo nameščene talne svetilke kot efekt zvezdnega neba. Projekt zajema tudi nekaj novih zasaditev. Stara drevesa
bodo nadomestili z večjim številom novih. Predvideno je zmanjšanje
prometa oziroma ukinitev parkiranja na centralnem delu trga, dostop
bodo imela samo intervencijska in dostavna vozila.
Pogodbena vrednost del znaša 995.000 EUR z DDV, sredstva so zagotovljena iz proračuna Mestne občine Celje. Predviden rok za končanje
del je junij 2017.

prijave in informacije:
www.szc.si
www.fatburn.si
www.celje.si
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