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3 okolje in prostor

Spoštovane Celjanke, spoštovani Celjani!
V Celju so se v zadnjih letih, tudi s pomočjo evropskih sredstev, zgodile velike spremembe. 
Konec prejšnjega stoletja smo živeli v mestu, ki je imelo resne okoljske probleme, 
slabo infrastrukturo, neurejen sistem ravnanja z odpadki, kulturne in zgodovinske 
znamenitosti so bile potrebne obnove. Okoli 26 odstotkov ljudi je bilo brezposelnih. 
Občinski proračun je znašal slabih 17 milijonov evrov, kar je trikrat manj kot danes, 
imeli smo približno 800 milijonov tolarjev neplačanih obveznosti in preko milijarde 
tolarjev prevzetih proračunskih obveznosti. Kljub težavam na različnih področjih smo 
verjeli, da je mogoče z resnim, strokovnim in predanim delom ustvariti mesto, ki bo 
vsem generacijam nudilo kakovostno življenje. 

Številni  uresničeni projekti dokazujejo, da nam je to tudi uspelo. V Celju imamo najbolj 
urejen in ekonomičen sistem ravnanja z odpadki v Sloveniji, po nas se zgledujejo tudi v 
tujini. Še posebej vesel sem, da imamo visok socialni standard. V občinski lasti je 2200 
stanovanj, kar pomeni, da imamo med vsemi mestnimi občinami daleč največ javnih 
stanovanj na število prebivalcev. Zagotovili smo zelo obsežno storitev pomoči starejšim 
občanom na domu. Imamo namreč več kot 300 uporabnikov, kar je približno dvakrat 
več kot v nam primerljivih občinah Novo mesto in Kranj. Z veliko mero odgovornosti 
smo si prizadevali rešiti čim več okoljskih problemov, tako da lahko danes z monitoringi 
potrdimo, da imamo čistejši zrak kot pred dvajsetimi leti in da so čistejše tudi naše reke. 
Zavedamo se, da nas na področju varovanja okolja čaka še veliko dela. Od nove vlade 
pričakujemo, da bo naša opozorila vzela resno in finančno podprla okoljsko sanacijo 
celotne celjske kotline, ki je nujno potrebna in je sami kot lokalna skupnost ne moremo 
izpeljati.

Pred vami je jesenska izdaja Mestnega časopisa, v kateri vam predstavljamo, kako 
se je Celje z okolico v zadnjih dvajsetih letih spreminjalo in kako se je s tem izboljšala 
kakovost življenja. Dobro smo izkoristili evropski denar in uresničili številne pomembne 
projekte, na katere smo resnično ponosni. Življenje v našem mestu je danes lepše in 
boljše, aktivnosti mestne občine pa usmerjene v trajnostni razvoj. Kljub temu, da je 
država v zadnjem mandatu mačehovsko financirala občine, smo v teh letih naredili 
velik korak naprej in postavili trdne temelje za prihodnost. V Mestnem časopisu boste 
našli pregled najpomembnejših projektov, ki smo jih že uresničili, predvsem pa tudi 
tiste, ki jih pripravljamo zdaj in bodo zaživeli v prihodnje. 

Želim vam, da bi se dobro počutili v našem mestu. Da bi izkoristili vse, kar ponuja in sem 
povabili tudi svoje prijatelje iz drugih slovenskih krajev ali iz tujine. Celje je v tem mesecu 
dobilo priznanje Turistične zveze Slovenije za najlepše in najbolj gostoljubno večje mesto 
v Sloveniji. Bodimo na to ponosni in  pokažimo skupaj, da živimo v najlepšem mestu. 

Tako kot Celju tudi vam želim, da bi z optimizmom gledali v prihodnost in da bi bili 
dovolj vztrajni, da dosežete vse cilje, ki ste si jih zastavili v svojem zasebnem in poklicnem 
življenju.

Naj bo jesen lepa.

Bojan Šrot
župan

SKRB ZA 
OKOLJE IN 
UREJANJE 
PROSTORA
 
Mestna občina Celje si vseskozi prizadeva, da bi 
ustvarjala pogoje za kakovostno življenje in bivanje 
na vseh področjih. Prednost namenja skrbi za čisto 
okolje, kar potrjujejo mnogi projekti, ki jih je s pomočjo 
evropskih sredstev izvedla v zadnjih nekaj letih. 

Prvi projekt, ki ga je Mestna občina Celje uresničila s 
pomočjo sredstev iz Evropskega strukturnega sklada, je 
bila Čistilna naprava Celje.
Savinja, ob kateri leži naše mesto, je danes čista 
reka, pred petnajstimi leti je bila zaradi komunalnih 
in tehnoloških voda, ki so se stekale vanjo, preveč 
onesnažena, da bi lahko v njej živele ribe in da bi lahko 
uspevalo podvodno rastlinje. Večletna prizadevanja, 
da bi izboljšali kakovost reke Savinje od Celja do 
Zidanega mostu in naprej, so obrodila sadove aprila 
2004, ko je bila v Tremerjah odprta Čistilna naprava 
Celje. Gre za enega največjih razvojnih projektov. 
Celotna investicija je stala nekaj več kot 12 milijonov 
evrov, od tega je 60 odstotkov prispeval evropski 
strukturni sklad ISPA. 
Že v letu 2000 je bila zaključena rekonstrukcija čistilne 
naprave Škofja vas, ki čisti odpadne komunalne vode iz 
Škofje vasi, Vojnika in Ljubečne. 

Čistilna naprava Celje je še vedno najsodobnejša 
v Sloveniji in čisti odpadno vodo mesta Celje in 
okoliških naselij. Zgoščeno blato, ki pri tem nastaja, je 
v kombinaciji z zelenim rezom odlično gnojilo, ima pa 
tudi kurilno vrednost lignita, zato ga skupaj z drugimi 
obdelanimi odpadki sežigajo v Toplarni Celje in tako 
na ekološko primeren način pridobivajo električno 
energijo in toploto.

Čistilna naprava Celje 
(foto: arhiv VO-KA)

RCERO iz zraka (foto: arhiv VO-KA)

RAVNANJE Z ODPADKI
Celje ima najbolj učinkovit in cenovno ugoden sistem 
ravnanja z odpadki v Sloveniji. To priznavajo številni 
predstavniki tujih držav in podjetij, ki pogosto prihajajo 
v Celje, da bi si ogledali sodobne objekte in dobro 
prakso ter izkušnje prenesli v svoje države. Pri reševanju 
regionalnega in globalnega okoljskega problema je Celje 
drugim vzor, saj skrbno gospodari z naravnimi viri. 

Center za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku RCERO, 
s katerim upravlja javno podjetje Simbio, d. o. o., je MOC 
skupaj s 23 občinami v regiji gradila od leta 2006 do konca 
leta 2008, čeprav so se pripravljalna dela začela že kakšnih 
deset let prej. Kot prva v Sloveniji je za skoraj 250.000 
prebivalcev v regiji rešila problem odlaganja komunalnih 
odpadkov za naslednjih trideset do petdeset let. 

Toplarna Celje, ki je bila zgrajena leta 2009, predstavlja 
zaključno fazo obdelave odpadkov, ki jih pred tem obdela 
RCERO. Je okolju prijazna, saj v osmih letih rednega 
obratovanja izpusti nikoli niso presegli dovoljenih 
mejnih vrednosti, bili so celo krepko pod dopustnimi 
mejnimi vrednostmi. Toplarna Celje, s katero upravlja 
javno podjetje Energetika Celje, je v zadnjih osmih letih 
proizvedla več kot 234.000 MWh toplotne energije 
in preko 46.000 MWh električne energije. Zaradi 
soproizvodnje toplotne energije so se cene daljinskega 
ogrevanja v Celju znižale. 
Skupna vrednost investicij v RCERO in Toplarno, ki sta ju 
delno sofinancirali država in Evropska unija, je znašala 
nekaj manj kot 37 milijonov evrov.
Eden večjih projektov s področja obdelave odpadkov, ki 
se je v RCERU začel lani, pa je druga faza nadgradnje 
mehansko–biološke obdelave odpadkov, ki je 
ocenjena na približno 3,6 milijona EUR. 

BOLJŠA KAKOVOST 
ZRAKA 

V Celju se je v zadnjih letih bistveno zmanjšala 
onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom, saj so 
koncentracije tega onesnaževala v zraku tudi v zimskem 
obdobju pod mejno vrednostjo. Pred leti so bili mala 
kurišča na premog, les in naftni derivati pomembni 
viri onesnaženosti zraka, s širjenjem plinovodnega in 
toplovodnega omrežja pa se je kakovost zraka v mestu 
bistveno izboljšala. Tudi koncentracije delcev PM10 se 
na letni ravni zmanjšujejo in ne presegajo dovoljene 
letne vrednosti. V zimskih mesecih še prihaja do 
preseganja dovoljenega števila dnevnih prekoračitev 
trdih delcev PM10, s trajnostnimi ukrepi se bo stanje 
izboljšalo. Občanke in občani imajo sicer možnost sami 
spremljati dnevne podatke o kakovosti zraka, saj je bila 
pred sedmimi leti v Gajih s pomočjo evropskih sredstev 
vzpostavljena občinska merilna mreža. 

Leta 2013 je vlada ob soglasju Mestnega sveta Mestne 
občine Celje sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka 
za Mestno občino Celje. Program ukrepov, ki ga vsebuje, 
je razdeljen na dva pomembnejša sklopa. Prvi se nanaša 
na ukrepe na področju ogrevanja, učinkovite rabe energije 
in uvajanje obnovljivih virov energije v gospodinjstvih. 
V obdobju od leta 2014 do lanskega leta znaša skupna 
vrednost izplačanih nepovratnih finančnih spodbud 
Mestne občine Celje skoraj 246.000 evrov. 
Drugi sklop ukrepov, ki so sestavni del prej omenjenega 
odloka, je povezan s področjem prometa in trajnostne 
mobilnosti, kjer Mestna občina Celje prav v tem obdobju 
dela velike korake k pozitivnim spremembam.

Toplarna Celje (foto: arhiv Energetike Celje)



LOKALNE CESTE IN
VZHODNA OBVOZNICA
Čeprav je vsak odsek prenovljene ceste za kraj in njegove prebivalce 
zelo pomemben, pa se med največje projekte s področja razvoja cestne 
infrastrukture zadnjih let uvršča izgradnja manjkajočega dela 
Bežigrajske ceste leta 2011. Naložba, ki jo je z nepovratnimi sredstvi 
sofinancirala Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
je bila vredna nekaj več kot tri milijone evrov. 

Onesnaženost zraka z delci PM10 povzroča tudi tranzitni tovorni promet 
skozi staro mestno jedro, zato je izgradnja obvoznice, ki je državni projekt, 
nujno potrebna. Mestna občina Celje je že pred časom naročila izdelavo 
projektne dokumentacije, konec avgusta letos pa pristojnemu ministrstvu 
znova predlagala, da se projekt Vzhodna obvoznica Celja uvrsti v Načrt 
razvojnih programov in proračun Republike Slovenije. 
Septembra je MOC z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala tudi 
sporazum o sofinanciranju ureditve dela državne ceste Bukovžlak – 
Teharje. Za tamkajšnje krajane bo to zagotovo velika pridobitev.

V letih 2017 in 2018 bo mestna občina za investicijsko vzdrževanje 
cestnega omrežja skupaj namenila 1,5 milijona evrov.
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Z gradnjo vzhodne obvoznice bi tranzitni promet speljali mimo starega mestnega jedra.
(foto: Gregor Katič)

Odprtje Bežigrajske ceste (foto: Gregor Katič)

KAKOVOSTNA PITNA VODA
Preko Javnega podjetja Vodovod–Kanalizacija si Mestna občina Celje 
prizadeva tudi za obnovo ostale infrastrukture. Samo lani je za obnovo 
kanalizacijskega sistema zagotovila skoraj 900.000 evrov, medtem ko 
ima v letošnjem proračunu za obnovo na področju odvajanja in čiščenja 
odpadne vode namenjenih nekaj več kot milijon evrov. Veliko sredstev 
namenja tudi zagotavljanju brezhibnega javnega vodovodnega sistema, 
na katerega je v Mestni občini Celje priključenih 98,4 odstotka prebivalstva. 
Ena večjih investicij zadnjih let je bila izgradnja Vodarne Frankolovo, 
vredna 2,3 milijona evrov. 
Pitna voda v naših vodovodnih sistemih je pod strogim zdravstvenim 
nadzorom in je glede na redne laboratorijske raziskave kakovostna.

PROTIPOPLAVNI UKREPI
V zadnjem stoletju je območje ob Savinji prizadelo več katastrofalnih 
poplav, ki so terjale veliko gmotno škodo in tudi človeška življenja. 
Poplave velikih razsežnosti, ki so povzročile največjo škodo, so bile leta 
1901, 1933, 1954, 1990, 1998 in 2007. Na Mestni občini Celje so že pred 
dvajsetimi leti opozarjali državo, da je na porečju Savinje nujno potrebno 
zagotoviti poplavno varnost z lokalnimi ukrepi. Da bi pospešila izvedbo, 
je občina pripravila tehnično dokumentacijo, ki je bila podlaga, da je 
Ministrstvo za okolje in prostor v obdobju od leta 2012 do 2016 s pomočjo 
evropskih sredstev izvedlo prvo fazo projekta zagotavljanja celovite 
poplavne varnosti na porečju Savinje. Lokalni ukrepi so bistveno 
izboljšali poplavno varnost Celja, Vojnika, Laškega in Luč.
 
V Celju je bilo potrebno zaradi poplavne varnosti obrečnega sveta na 
novo zgraditi tudi most čez Savinjo, ki povezuje levi breg Savinje pri 
Osrednji knjižnici Celje z Mestnim parkom. Nov splavarski most je dolg 
skoraj 150 metrov in je z arhitekturnega vidika nekaj posebnega. Letos 
je bil predstavljen na razstavi »Ride a Bike! Reclaim a City« v nemškem 
Frankfurtu. 

Celje in Laško bosta povsem varna pred stoletnimi vodami šele potem, ko 
bo država zgradila suhi zadrževalnik v Levcu.

Splavarski most (foto: arhiv MOC)

SANACIJA ZEMLJINE
Zaradi starih bremen industrije je celjska kotlina potrebna 
celovite okoljske sanacije, ki je Mestna občina Celje sama brez 
državne in evropske pomoči finančno ne zmore. Okoljska 
bremena, ki so posledica metalurško-kemične industrije, 
občina postopoma rešuje sama v skladu s svojimi omejenimi 
finančnimi zmožnostmi. Z različnimi aktivnostmi si prizadeva, 
da bi območje reurbanizirala. Največja investicija (dober milijon 
evrov) je bila predelava nevarnih odpadkov, ki so nastali med 
gradnjo komunalne infrastrukture Gaberje - jug, v gradbeni 
kompozit.
 
V zadnjem obdobju pridobiva občina v projektu GreenerSites 
dodatne možne tehnične rešitve za sanacijo območja, od  
države pa pričakuje, da bo prevzela odgovornost do okoljskih 
problemov in aktivno sodelovala z lokalno skupnostjo pri 
sanaciji onesnaženih območij.

Mestna občina Celje je sama pristopila k sanaciji igrišč celjskih 
javnih vrtcev. Lani je bilo uspešno sanirano otroško igrišče 
vrtca na Hudinji, letos med poletnimi počitnicami pa je bila 
zamenjana zemljina na igrišču vrtca na Aljaževem hribu, s čimer 
je otrokom omogočena varna igra na prostem.

Novo igrišče vrtca na Aljaževem hribu (foto: MOC)

SKRB ZA ZELENE POVRŠINE
Šmartinsko jezero je celjski biser. V letih 2009 in 2010 je 
Mestna občina Celje s pomočjo evropskih sredstev uredila 
dobre tri kilometre pešpoti okoli jezera, postavila pontonski 
most, uredila parkirišče in sanitarije ter uredila tudi kolesarsko 
stezo in pešpot od mesta do območja jezera. V istem obdobju 
je občina zagotovila odvajanje in čiščenje odpadne vode za 
130 prebivalcev na vzhodnem območju Šmartinskega jezera. 
Vrednost vseh investicij je bila nekaj manj kot 5 milijonov evrov. 
V letu 2015 je Mestna občina Celje na Šmartinskem jezeru odprla 
nov kotiček za druženje Brkati som.

Zadnji dve desetletji občina načrtno odkupuje gozdove v okolici 
mesta in si prizadeva, da bi bili urejeni in privlačni za turiste in 
domačine. Mestni gozd je v projektu Green4grey – Gozdovi 
za mesta postal bogatejši za edinstveno drevesno hišo, gozdno 
otroško igrišče, nove gozdne učne poti in trim stezo. 
V Mestnem parku Celje je občina konec lanskega leta 
zasadila nov drevored in zgradila dobrega pol kilometra dolgo 
sprehajalno pot s kolesarsko povezavo.

Pontonski most na Šmartinskem jezeru (foto: arhiv MOC)

Nov drevored in sprehajalna pot v Mestnem parku (foto: Gregor Katič)

Drevesna hiša v Mestnem gozdu (foto: arhiv MOC)

Servis 48 – soustvarjaj naše mesto
Servis 48 je interaktivna javno dostopna storitev Mestne občine Celje, 
s katero spodbuja občane, da sodelujejo pri ustvarjanju boljše in lepše 
podobe mesta. S pomočjo spletnega portala ali aplikacije za pametne 
telefone lahko vsi zainteresirani opozorijo na morebitne pomanjkljivosti z 
različnih področij (mestna oprema, kanalizacija, urejenost javnih površin, 
promet in parkiranje ipd.). 
http://www.servis48.si/ 
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PRENOVA STAREGA MESTNEGA 
JEDRA
Prenova dela starega mestnega jedra, ki je potekala od leta 2012 do 
2014, je bila ena največjih in najpomembnejših investicij v zadnjih letih. Z 
ureditvijo mestnega križa Stanetove in dela Prešernove ulice s Krekovim in 
Glavnim trgom je mesto postalo privlačen prireditveni in družabni prostor. 
Ulice in trge so na novo tlakovali, postavili novo javno razsvetljavo, namestili 
novo urbano opremo in hkrati zamenjali dotrajano komunalno, energetsko 
in telekomunikacijsko infrastrukturo. Dela so bila izvedena v sklopu dveh 
evropskih projektov in so stala 7,6 milijona evrov. 

Pomembna naložba je bila tudi nova Mestna tržnica, ki je bila v javno-
zasebnem partnerstvu zgrajena leta 2009 in je postala pomemben družabni 
prostor. Tržnico, ki je stala 3,8 milijona evrov, upravlja javno podjetje Simbio, 
d. o. o. 

V evropskem projektu EPOurban je Mestna občina Celje dobila idejo za javni 
razpis, s katerim sofinancira obnovo fasad in streh v starem mestnem 
jedru Celja. Od leta 2014 je bilo skupaj prenovljenih 24 stavb, vrednost 
sofinanciranja občine pa je pol milijona evrov.

K urejenosti in očarljivosti starega mestnega jedra je veliko pridala 
tudi prenova Muzejskega trga, kjer je bila letos obnovljena celotna 
gospodarska infrastruktura (vodovodno in plinovodno omrežje, kanalizacija, 
javna razsvetljava, delno elektrovodi, telekomunikacijski vodi). Na trgu, ki 
je postal območje za pešce, so položeni novi tlakovci, nameščena je tudi 
nova urbana oprema, ki je poenotena z opremo v starem mestnem jedru. 
Zasajenih je nekaj novih dreves. Vrednost investicije je okoli milijona evrov.

Pogled na prenovljeno Prešernovo ulico (foto: arhiv MOC)

Del Krekovega 
trga in 
Prešernova 
ulica med 
obnovo (foto: 
arhiv MOC)

MEJNIKI NA 
PODROČJU 
DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI
Ko govorimo o kakovosti bivanja, moramo upoštevati vsa področja življenja. 
Enako pomembna, kot je v občini skrb za okolje in prostor, so tudi vlaganje v 
predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje nasploh, skrb za športno 
infrastrukturo, kulturno dediščino, mlade in starejše. 
Tudi na področju družbenih dejavnosti je Mestna občina Celje s pomočjo 
lastnega, evropskega in državnega denarja naredila veliko.

PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Mestna občina Celje vsa leta z veliko mero odgovornosti skrbi za vzgojo 
najmlajših prebivalcev mesta. Skrb za otroke je naložba v prihodnost, 
kakovostno predšolsko varstvo pa temelj za vzgojo starejših otrok. 
V Mestni občini Celje je bila večina vrtcev zgrajenih pred slabimi tremi desetletji 
po tedaj veljavnih prostorskih normativih. Z novogradnjo osnovne šole na 
Polulah leta 2008 je lokalna skupnost odprla novo enoto vrtca, leta 2010 pa 
prenovila mansardo v objektu na Mariborski cesti, ki je bil sicer zgrajen leta 
1987.
Glede na to, da se je število otrok v zadnjih petnajstih letih praviloma 
povečevalo, je bilo nujno zagotavljati pogoje za odprtje novih oddelkov. 
Med investicijami v vrtce izstopata novogradnji:
V letu 2012 je bil odprt nov, nizkoenergijski osem oddelčni vrtec v Mestni četrti 
Dečkovo naselje, Vrtec Zarja – enota Mehurček. V čudovitem vrtcu je Mestna 
občina Celje s proračunskimi, državnimi in sredstvi iz Eko sklada zagotovila 
pogoje za vzgojo in izobraževanje 150 otrok. Dvomilijonska investicija je bila 

Vrtec Zarja – enota Mehurček (foto: arhiv vrtca)

Muzejski trg (foto: Gregor Katič)

tudi pomemben korak na področju energetske varčnosti objektov. 
Leta 2014 so nove, moderne in prijazne prostore dobili tudi otroci, ki 
obiskujejo Vrtec Tončke Čečeve na Hudinji. Mestna občina Celje je z 
2,2 milijona evrov vredno investicijo, za katero je pridobila 1,2 milijona 
evrov evropskih sredstev, postala bogatejša za dvoetažni, devetoddelčni 
nizkoenergijski vrtec, ki zagotavlja prostor za 176 otrok in je med 
najsodobnejšimi v državi. 

V Mestni občini Celje deluje devet rednih osnovnih šol, osnovna šola za 
otroke s posebnimi potrebami in glasbena šola. Skrb za urejeno šolsko 
okolje, za ustrezno opremljenost šol, kakovostno in vsem dostopno 
šolsko prehrano, varno pot v šolo in kakovostne obšolske dejavnosti je 
med prioritetnimi nalogami lokalne skupnosti. Občina je uspela poleg 
drugih pomembnih vlaganj na področju osnovnošolstva uresničiti tri 
zares velike projekte:

V letu 2008 se je na Polulah zaključila investicija z novogradnjo 
Osnovne šole Frana Kranjca in rekonstrukcijo obstoječega dela 
osnovne šole. Vrednost investicije je znašala nekaj manj kot 11 
milijonov EUR.

Velik korak proti energetsko prijaznemu šolskemu okolju sta bili obsežni 
energetski sanaciji Osnovne šole Lava in II. osnovne šole Celje, za 
kar je občina skupno namenila dobra 2,5 milijona evrov. Prizadevanja 
za večjo energetsko učinkovitost šol in vrtcev ter drugih javnih 
objektov se nadaljujejo v letošnjem letu, ko v okviru javno zasebnega 
partnerstva in s sofinanciranjem iz Kohezijskega sklada že potekajo 
energetske obnove štirih šol, treh vrtcev in Celjskega doma v skupni 
vrednosti 4 milijonov EUR.  

Na Osnovni šoli Ljubečna je Mestna občina Celje v letu 2014 izvedla 
rekonstrukcijo mansarde, kjer je dobil prostor vrtec, trenutno pa se 
zaključuje rekonstrukcija mansarde, s katero bo dodatne prostore 
pridobila šola. Skupna vrednost obeh investicij je dober milijon evrov.

Zelo pomembna pridobitev za celjsko šolsko in športno okolje ter za 
vse mesto je nova, sodobna in vrhunsko opremljena telovadnica pri 
I. osnovni šoli, ki jo je mestna občina v večini financirala sama in jo 
odprla letos spomladi. Več kot 3,6 milijona evrov vredna telovadnica 
je največji šolski športni objekt v Celju, v katerem je tudi najsodobnejša 
plezalna stena v Sloveniji.  

OŠ Frana Kranjca (foto: Gregor Katič)

OŠ Ljubečna (foto: Gregor Katič)

Od leta 2005 je Celje tudi študentsko mesto. Takrat je prve študente namreč sprejela 
Fakulteta za logistiko (Univerza v Mariboru), za kar si je Mestna občina Celje zelo 
prizadevala. Dve leti pred tem je bilo ustanovljeno Regijsko študijsko središče, v 
okviru katerega delujejo trije visokošolski zavodi, v Celju jih sicer skupaj deluje pet.
Celje je mladim prijazna občina. Mestna občina si na različne načine prizadeva, 
da so dobro vpeti v življenje v mestu in podpira obšolske aktivnosti. Že leta 
organizira kolonije v Baški, štiri desetletja podpira raziskovalno dejavnost Mladi za 
Celje, mladi so vpeti v mednarodna sodelovanja s partnerskimi mesti, pogosto jih 
občina povabi k soorganizaciji številnih prireditev. V Celju zelo dobro deluje tudi 
mladinski center, leta 2010 je bil odprt mladinski hotel MCC Hostel.

Odprtje telovadnice pri I. osnovni šoli (foto: arhiv MOC)

MCC Hostel (foto: Celjski mladinski center)



98družbene dejavnosti družbene dejavnosti in gospodarstvo 

ŠPORT
Celje je najbolj športno mesto v Sloveniji. Tukaj 
deluje preko 70 različnih športnih klubov, v katerih 
se je možno ukvarjati z več kot 50 športnimi 
panogami. Zato je potrebna dobro razvita športna 
infrastruktura. Na tem področju je Celje po velikosti 
in številu prebivalcev precej pred primerljivimi 
evropskimi mesti. 
Kladivar je bil prvi atletski stadion v Jugoslaviji. V 
Mestnem parku je veliko drsališče, v Golovcu sta 
nacionalni kegljaški center in Zimsko kopališče 
Golovec, ki gostita tudi državna in mednarodna 
tekmovanja. Slednja sta del Športno-rekreacijskega 
centra Golovec, ki je bil, prav tako kot objekt 
drsališča, v zadnjih letih energetsko saniran. Možnosti 
za nogometne treninge in tekme nudita nogometni 
igrišči – Skalna klet in Olimp; slednji je bil v 
zadnjem obdobju temeljito obnovljen. 
Športno infrastrukturo dopolnjujejo sodobne 
telovadnice ob šolah.

Največja športna objekta v Celju sta nogometni 
Stadion Z'dežele, ki spada med najsodobnejše 
nogometne in športne objekte v Sloveniji, in dvorana 
Zlatorog, ki je bila zgrajena za Evropsko prvenstvo 
v rokometu leta 2004. Takrat je novo pridobitev 
okronal še naslov evropskih ekipnih prvakov celjskih 
rokometašev. Dvorana je sicer med največjimi 
tekmovanji gostila še Evropsko prvenstvo v košarki 
leta 2013, v letih 2017 in 2018 pa Evropsko prvenstvo 
v rokometu za ženske U19 in Evropsko rokometno 
prvenstvo za moške U20.

Celje pogosto gosti vrhunska športna tekmovanja. 
Zadnja leta je tudi gostitelj ene izmed etap kolesarske 
dirke Po Sloveniji. 

Celje vedno več možnosti ponuja tudi rekreativnim 
športnikom in ljubiteljem narave. Velike spremembe 
so se zgodile od novogradnje hotela na Celjski koči 
v letu 2006. Poleg tega, da je Celjska koča priljubljeno 
smučišče in pohodniški cilj, ponuja adrenalinska 
doživetja na bobkart stezi, dveh novih turnih 
kolesarskih poteh na Pečovniku in v adrenalinskem 
parku, pripravlja se zip line. Vsako leto Celjska koča 
gosti tudi več delegacij mladih iz prijateljskih mest 
Celja.   

MCC Hostel (foto: Celjski mladinski 
center)

KULTURA
Kultura, predvsem kulturna dediščina, je v Celju tisto, na čemer mesto gradi svojo 
prepoznavnost. Zgodovina je v Celju pisala raznolike in osupljive zgodbe, sledi veličastnih 
preteklih obdobij pa so še danes vidne na vsakem koraku. 
Na področju kulture in kulturne dediščine so se v preteklih letih zgodile velike spremembe, 
ki so bistveno vplivale na kakovost življenja v Celju. Ena največjih, ki je v mesto prinesla 
neprecenljivo družbeno vrednost, je izgradnja nove Osrednje knjižnice Celje. To je 
največja naložba na področju kulture od konca druge svetovne vojne. Knjižnico so odprli 
leta 2010, vrednost naložbe je znašala skoraj 12 milijonov evrov, od tega pa je večino 
prispevala občina.

V letu 2010 je bil zaključen tudi 1,7 milijona evrov vreden projekt »Celjski včeraj in jutri: 
Stari grad«, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije. S projektom je MOC vzpostavila 
infrastrukturo za kulturne in turistične prireditve, odprla pisarno TIC-a in kavarno, 
obnovila Friderikov stolp in uredila dostop do Friderikovega stolpa z večnamenskim 
stopniščem. Projekt, s katerim je občina dala gradu nov sijaj, je bil izbran za najboljši 
projekt Savinjske regije za leto 2010.

Stadion Z'dežele (foto: arhiv MOC)

V istem obdobju je bila Mestna občina Celje uspešna pri pridobivanju 
denarja za obnovo Knežjega dvora, v katerem je danes strnjenih 
2000 let zgodovine. Uredila je dvorišče nad arheološko kletjo, 
sanirala del komunikacijskega stolpa, funkcionalno uredila prostore 
celotnega komunikacijskega stolpa in celotnega zahodnega trakta 
Knežjega dvora. Skupna vrednost projektov je bila slabe 3 milijone 
evrov. Razstavišče Celeia – mesto pod mestom je bilo odprto pred 
omenjeno prenovo Knežjega dvora, v letu 2009.

S sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj je Mestna 
občina Celje v letu 2015 uspešno zaključila izgradnjo novega Doma 
krajanov v Šmartnem v Rožni dolini. Vrednost investicije, ki je 
neprecenljiva pridobitev za kraj in njegove prebivalce, je bila nekaj več 
kot 1,2 milijona evrov. 

Istega leta je bil odprt mali teater Slovenskega ljudskega gledališče 
Celje, vrata pa je odprla tudi Spominska hiša Alme M. Karlin v 
Pečovniku. Z investicijama Mestne občine Celje je SLG dobilo nujno 
potrebne prostore za svoje delovanje, Celjanka, popotnica, pisateljica 
in svetovljanka Alma Maksimiljana Karlin pa trajno obeležje.

Trajen bo tudi spomin na veličastno preteklost našega mesta. 
Pomembne arheološke najdbe, ki povsem na novo rišejo zemljevid 
poznoantičnega in tudi srednjeveškega obdobja Celja, so 
predstavljene v Turistično-informacijskem centru in paviljonu za 
prezentacijo arheologije na Glavnem trgu. Večnamenski objekt, ki 
je lepo dopolnil prenovljen Glavni trg, je bil odprt v letu 2016.

Pogled na Osrednjo knjižnico Celje s splavarskega mostu (foto: Gregor Katič)

Hotel Celjska koča (foto: arhiv Zavoda Celeia Celje)

Stari grad Celje, 
Friderikov stolp 
(foto: Gregor Katič)

Knežji dvor (foto: arhiv Zavoda Celeia Celje)

Ob odprtju novega TIC-a (foto: Gregor Katič)

Javno brezžično omrežje na Starem 
gradu Celje
Na Starem gradu Celje je bilo vzpostavljeno brezplačno javno brezžično 
omrežje, ki omogoča prosto povezavo v splet za obiskovalce, s hitrim 
dostopom do ključnih turističnih vsebin o mestu. Omrežje bo v prihodnosti 
omogočilo tudi uvedbo naprednih turističnih produktov.  

SKRB ZA STAREJŠE
Dobro organizirano varstvo starejših je v vseh lokalnih skupnostih izjemno 
pomembno. Enako pomembno je, da imajo starejši možnosti za povezovanje in 
vključevanje v družbeno življenje. Pri tem v Mestni občini Celje zelo pomembno vlogo 
igrata oba domova za starejše: Dom Sv. Jožef in Dom ob Savinji, ki zelo uspešno 
izvaja tudi javno službo pomoči na domu ter vodi Center za krepitev spomina. 
V neposredni bližini Doma ob Savinji je bil v letu 2005 odprt objekt 27 oskrbovanih 
stanovanj.

Utrinek iz Doma ob Savinji (foto: Dom ob Savinji)
Socio - Večgeneracijski center 
Javni zavod Socio je skupaj s partnerji razširil svojo dejavnost z odprtjem 
večgeneracijskega centra, ki je prostor druženja in zadovoljuje potrebe 
različnih ranljivih skupin, tako da jim nudi možnost socialnega vključevanja 
v družbeno okolje. Deluje na Gosposki ulici, obiščejo ga lahko vsi, vse 
aktivnosti pa so brezplačne in za vsak mesec objavljene na spletni strani 
www.jzsocio.si.

GOSPODARSTVO
Mestna občina Celje je v letu 2013 sprejela Strategijo 
razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje za obdobje 
2014-2020. V skladu s strategijo v zadnjih letih 
pospešeno izvaja aktivnosti, ki ustvarjajo podporno 
okolje za razvoj gospodarstva v Celju. V letu 2015 
je prvič objavila javni razpis o dodeljevanju pomoči 
za razvoj gospodarstva in v ta namen v proračunu 
zagotovila 300.000 evrov. Denar so razdelili 
več upravičencem za različne ukrepe spodbujanja 
gospodarstva. Takšen razpis je bil objavljen tudi v 
zadnjih treh letih. 
Mestna občina Celje podpira tudi mlade podjetnike, 
ki si še utirajo poslovno pot. Pred dobrimi tremi leti 
je začel delovati Inkubator Savinjske regije, ki nudi 
podporno okolje za mlada podjetja. Poleg tega občina 
podpira organizacijo poslovnih forumov, zlasti 
mednarodnih, na katerih si podjetniki izmenjajo dobre 
prakse in navežejo poslovne stike.



Regijske kolesarske poti 
Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, 
Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih 
projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V 
sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine 
intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo 
projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo 
izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije 
vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na 
naslednjih odsekih: Celje – Štore – Šentjur, Celje – Žalec, 
Celje – Laško. 

Elektro polnilnice
Razvoj zelenih mobilnostnih tehnologij je skupna 
prihodnost vseh, zato želi Celje z izgradnjo ustrezne 
infrastrukture voznike spodbuditi k nakupu električnih 
avtomobilov, ki so okolju prijaznejši in ne povzročajo 
hrupa. Januarja letos je mestna občina na parkirišču 
Spodnji grad namestila tri polnilne postaje, dve javni 
in eno za potrebe občinske uprave. Avgusta so predali 
v uporabo še dve polnilnici na parkirišču ob Vrunčevi 
cesti, jeseni pa je v načrtu še postavitev nove dvojne 
polnilne postaje na območju starega mestnega jedra, v 
bližini Zagate. Polnjenje je na vseh polnilnicah zaenkrat 
brezplačno. 

Odlok o taksi službah
Mestni svetniki Mestne občine Celje so sprejeli Odlok o taksi 
službah, ki taksiste spodbuja k elektromobilnosti in nakupu 
hibridnih in okolju prijaznih vozil. Po vzoru nekaterih 
evropskih mest bodo v Celju taksisti, ki bodo upoštevali eko 
standarde, plačevali bistveno manjšo pristojbino. Odlok 
ne predvideva samo okoljskih ukrepov, temveč zahteva 
tudi opravljanje strokovnega izpita voznikov taksija o 
poznavanju Celja, njegovih turističnih znamenitosti in 
zgodovine. Odlok bo začel veljati 1. januarja 2019.  

ENERGETSKA UČINKOVITOST
V skrbi za čisto okolje si lokalne skupnosti prizadevajo poiskati 
ukrepe za čim manjši ogljični odtis, da bi tako še povečale kakovost 
bivanja v mestih. 

Energetska sanacija osmih javnih 
objektov 

V projekt celovite energetske obnove so vključene štiri osnovne 
šole (OŠ Hudinja, IV. OŠ Celje, OŠ Glazija in II. OŠ Celje), trije vrtci 
(Vrtec Zarja - enota Živ žav, Vrtec Zarja - enota Iskrica in Vrtec Anice 
Černejeve - enota Mavrica) in Celjski dom.  
Med poletnimi počitnicami so potekala dela v štirih osnovnih 
šolah (OŠ Hudinja, II. OŠ, OŠ Glazija, IV. OŠ) in dveh enotah javnih 
vrtcev (Zarja – enoti Živ žav in Iskrica). Ukrepi po posameznih 
stavbah vključujejo toplotno zaščito zunanjih sten, zamenjavo 
neučinkovitega stavbnega pohištva, menjavo energetsko 
neučinkovite razsvetljave, posege na ogrevalnem sistemu in 
prezračevanju ter druge manjše ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti objektov.
Celoten projekt je ocenjen na okoli 4 milijone EUR in bo financiran 
iz kohezijskih sredstev, sredstev Energetike Celje in proračuna občine.

V Tremerjih že postavljajo nov most, namenjen kolesarjem. (foto: Gregor Katič)

Polnilni postaji na Vrunčevi (foto: arhiv MOC)

Energetska sanacija poteka tudi na II. osnovni šoli Celje. (foto: Gregor Katič)

1110od danes k jutri od danes k jutri

Ureditev mreže kolesarskih povezav v 
Mestni občini Celje
Mestna občina Celje si želi izboljšati povezanost urbanih območij z njihovim 
zaledjem, s čimer se bodo zmanjšali prometni zastoji, izboljšala kakovost 
življenjskega prostora v urbanih območjih in povečala prometna varnost. 
Cilj ureditve mreže kolesarskih povezav je vzpostavitev privlačnega in 
varnega kolesarskega omrežja na območju občine do leta 2022, dograditev 
obstoječe kolesarske infrastrukture, povečanje deleža kolesarjev ter 
zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji. 
Investicija, ki predvideva približno 30 kilometrov novih kolesarskih povezav 
v mestu in ustrezno servisno opremo, je ocenjena na 2,4 milijona EUR, 
občina pa pričakuje nepovratna sredstva iz strani evropskih strukturnih 
skladov in državnega proračuna.  

OD DANES K JUTRI
Mestna občina Celje bo s pomočjo evropskih in državnih sredstev v 
prihodnje uresničila projekte, ki bodo pomenili trdne temelje za nadaljnji 
razvoj Celja.   

TRAJNOSTNA MOBILNOST
Danes je prioritetna naloga lokalnih skupnosti prehod v nizkoogljično 
družbo. Mestna občina Celje je v letu 2017 sprejela Celostno prometno 
strategijo, ki spodbuja trajnostne načine mobilnosti. Z mnogimi ukrepi se 
zavzema za to, da mestno jedro ne postane vozlišče motornih vozil, ampak 
pešcu, kolesarju in drugim trajnostnim oblikam mobilnosti prijazno mesto. 

Javni mestni potniški promet 
Mesto Celje je prepoznalo problematiko naraščajočega prometa. Eden od 
ukrepov je tudi uvedba javnega avtobusnega mestnega potniškega prometa, 
ki bo izboljšal mobilnost v Celju in posledično zmanjšal potrebo po uporabi 
osebnih motornih vozil. Občina je kupila deset srednje velikih avtobusov, 
ki imajo do 33 sedežev. Javni potniški promet bo vzpostavljen v začetku 
prihodnjega leta, ko bo v naselju Trnovlje zgrajena tudi polnilna postaja za 
avtobuse in ostala vozila na stisnjen zemeljski plin. Pogodbena vrednost 
za izvedbo teh del je nekaj več kot 1 milijon EUR, od tega je 20 odstotkov 
evropskega sofinanciranja. 
Za potrebe javnega potniškega prometa bo občina na obstoječih avtobusnih 
postajališčih postavila 17 nadstrešnic, tri avtobusna postajališča pa bo 
postavila na novo. Eko sklad je Mestni občini Celje za nakup avtobusov na 
stisnjen zemeljski plin namenil nekaj več kot 922.000 EUR nepovratnih sredstev. 
Celotna investicija bo znašala 1.152.600 EUR. 

Park and Ride
Eden od ukrepov za zmanjšanje prometa v mestnem središču je tudi uvedba 
sistema P+R na Ulici XIV. divizije. Na tej lokaciji bo Mestna občina Celje uredila 
funkcionalno površino, ki bo uporabnikom omogočala ugodno parkiranje 
osebnih vozil z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles. 
Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna vozila. Zraven bodo 
štiri parkirišča za motorna kolesa, 16 stojal za navadna, mehanska kolesa in 
plato s stojali za deset električnih koles. V neposredni bližini bo servisno stojalo 
za nujna popravila koles, na parkirišču pa varovana pokrita kolesarnica in 
osem parkirnih mest za avtodome z vso potrebno opremo. 
Ocena celotne vrednosti projekta znaša približno 360.000 EUR, ob uspešni 
prijavi bo občina zanj dobila nepovratna sredstva iz evropskega Kohezijskega 
sklada. 

Novi celjski avtobusi (foto: MOC)

Parkirišče, kjer bo vzpostavljen sistem Park&Ride (foto: MOC)

Sistem izposoje koles
Za sistem izposoje koles je Mestna občina Celje kupila 66 klasičnih in 
34 električnih koles, ki so namenjena občanom in obiskovalcem mesta. 
KOLESCE si je mogoče izposoditi  na postajah javnega sistema, ki deluje 
preko globalnega sistema nextbike; ta pa se uporablja v več kot 25 državah 
in preko 150 mestih na svetu. Glavna prednost sistema je v tem, da lahko 
uporabnik kolo prevzame v Celju in ga vrne denimo v Žalcu ali Laškem. 
Za isti sistem se je namreč odločilo še skupno sedem sosednjih in bližnjih 
občin (Laško, Žalec, Šentjur, Vojnik, Dobrna, Štore in Polzela). V prihodnosti 
načrtujemo nakup še dodatnih 40 električnih koles. Za uporabo kolesa je 
potrebna registracija preko mobilne aplikacije nextbike, ki je brezplačno na 
voljo v trgovini Google Play in iStore.    
Vrednost celotne investicije, vključno s 15-mesečnim vzdrževanjem 
sistema in 24-urno podporo uporabnikom, znaša 460.000 EUR. Znesek je 
sofinanciran s strani Evropske unije v višini 80 odstotkov.   

Registracija na terminalu (foto: NOMAGO)
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Energetska prenova 
in obnova fasade 
Celjskega doma
Od septembra poteka celovita energetska 
sanacija Celjskega doma, ki je ocenjena na 1,6 
milijona evrov. Projekt se izvaja v sodelovanju 
z območno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Prenova zajema menjavo ali 
obnovo energetsko neučinkovitega stavbnega 
pohištva, toplotno zaščito podstrešja in 
pohodnih balkonov, menjavo strešne kritine, 
ureditev prezračevanja prostorov, zamenjavo 
energetsko neučinkovite razsvetljave ter druge 
manjše ukrepe. Približno 40 odstotkov oken 
bo novih, ostala bodo obnovljena. Obenem se 
izvaja tudi historična obnova fasade, za kar 
bo Mestna občina Celje iz proračuna namenila 
500.000 EUR. 
V prihodnjih letih bo občina uredila tudi 
dvorišče Celjskega doma.

Celjski dom (foto: arhiv Zavoda Celeia Celje)

CESTNE POVEZAVE

Izgradnja severne vezne 
ceste
 
Mestna občina Celje si prizadeva za izgradnjo severne 
vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje 
in pešce. V sklopu investicije se najprej načrtuje 
izvedba nove navezovalne ceste za predvideno 
izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 
10 in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. 
Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na 
Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitev avtobusnega 
postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce 
in kolesarje. Zajemal bo tudi izgradnjo ceste v dolžini 
približno 450 metrov z levim pripadajočim pločnikom 
in obojestransko kolesarsko stezo. Cesta bo potekala ob 
potoku Koprivnica in se bo navezovala na cesto Janeza 
Cvirna. V sklopu tega se predvideva tudi zamenjava 
mostu na cesti v Lokrovec. 
Ocena celotne vrednosti projekta znaša skoraj 2 milijona 
EUR, računajo pa na uspešno prijavo za pridobitev 
nepovratnih sredstev iz evropskega Kohezijskega sklada.  

Cesta Ljubečna - avtocestni 
priključek Celje vzhod 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
Razvojni svet Savinjske razvojne regije sta konec leta 
2017 podpisala Dogovor za razvoj Savinjske razvojne 
regije. V okviru dialoga so ministrstva podala soglasja 
nekaterim regijskim razvojnim projektnim predlogom, 
med katerimi je za Celje relevanten projekt navezovalna 
cesta Ljubečna - avtocestni priključek Celje vzhod. 
Ocenjena vrednost projekta, ki bi ga ob uspešni prijavi 
sofinancirala tudi EU, je 4,5 milijona EUR.

Nov avtocestni priključek bo bistveno sprostil promet skozi Ljubečno. 
(foto: Gregor Katič)

Od krožišča v Novi vasi bo ob Koprivnici potekala nova severna vezna cesta 
(foto: Gregor Katič)

OBNOVE ŠOL ZA NOVE 
GENERACIJE UČENCEV
Osnovna šola Ljubečna
 
Mestna občina Celje in Osnovna šola Ljubečna sta zaradi povečanega 
vpisa šolarjev ter zagotavljanja dodatnega prostora letos pristopili k 
investicijskim delom rekonstrukcije podstrešja na severovzhodnem 
traktu šole. Pogodbena vrednost del znaša 566.646 EUR. Investicijo 
bosta financirali Mestna občina Celje in Osnovna šola Ljubečna. V sklopu 
rekonstrukcije podstrešja bo šola pridobila 6 učilnic, dva kabineta in 
sanitarne prostore. Investicija bo zaključena do konca koledarskega leta 
2018.

Osnovna šola Hudinja
Zaradi reševanja problemov osnovnošolskega prostora je Mestna občina 
Celje pričela s postopki za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Hudinja, za 
kar je bila potrebna tudi dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja 
Hudinja. Strokovne službe pripravljajo projektno nalogo. S prizidkom bo 
šola bogatejša za 12 učilnic s spremljajočimi prostori. Ocenjena vrednost 
investicije je 1.800.000 EUR. Gradnja prizidka je načrtovana v letih 2019 in 
2020.  

OŠ Hudinja (foto: Gregor Katič)

II. osnovna šola Celje
V zadnjih letih se tudi na II. OŠ srečujejo s prostorsko stisko kot tudi z 
največjim povprečnim številom učencev v oddelkih. Mestna občina Celje 
je že leta 2010 pristopila k pripravi projektne dokumentacije, za katero so 
bila pridobljena vsa potreba soglasja in gradbeno dovoljenje. Šola bo v 
naslednjih letih pridobila prizidek v dveh etažah, ki bo v pritličju obsegal 
manjšo telovadnico s spremljajočimi prostori in učilnice v nadstropju. 
Trenutno se izvajajo gradbena dela na povezovalni rampi med starim delom 
šole in novim prizidkom. Nadaljevanje del se načrtuje po zaključku izgradnje 
prizidka na OŠ Hudinja.

SKRB ZA KULTURNO DEDIŠČINO 
IN VSEBINE V STAREM MESTNEM 
JEDRU

Prezentacija arheoloških ostalin na 
Muzejskem trgu 
Arheologi so med celovito obnovo Muzejskega trga v lanskem letu odkrili 
dragocene freske. Ministrstvo za kulturo je kompleksu rimskodobne vile 
z odlično ohranjenimi freskami priznalo izjemno vrednost. Freske so po 
barvitosti in motiviki primerljive s tistimi iz Pompejev. Njihova prezentacija 
bo izvedena podobno kot pred leti razstavišče »Mesto pod mestom«, 
novozgrajena stavba bo s podzemnim hodnikom povezana s kletjo Stare 
Grofije. Dela bodo končana v naslednjem letu, ko bodo izjemne najdbe 
tudi na ogled obiskovalcem. 

Sanacija obzidja Friderikovega stolpa
Obzidje na Friderikovem stolpu, ki je že stoletja izpostavljen velikim 
vremenskim vplivom, se je začelo krušiti, zato ga je potrebno sanirati. 
Izvajalec že sanira kamnito obzidje pri vrhu stolpa v približni izmeri 
40 odstotkov celotne površine. Za obnovitvena dela je pridobljeno 
kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki vodi 
tudi konservatorski nadzor nad posegi v kulturni spomenik. Dela se bodo 
končala še ta mesec. 
V letu 2017 je občina sanirala tudi kamnito fasado Gotskega palacija na 
Starem gradu Celje. 

Friderikov stolp 
(foto: Gregor Katič)

Najemniki lahko v starem mestnem jedru s pravo ponudbo veliko prispevajo 
k temu, da bo mesto živahnejše, lepšega videza in da bo privabljalo še več 
obiskovalcev. V zadnjih dveh letih je občina poleg poslovnega prostora 
Glavni trg 18 kupila še nekaj poslovnih prostorov na lokacijah, ki so zaradi 
stečajev podjetij prazni. Lani je kupila objekt na Prešernovi ulici 3, v katerem 
je bila znana gostilna Majolka. Letos pa je MOC uveljavljala predkupno 
pravico za objekt na Stanetovi ulici 10.  

Staro mestno jedro
Mestna občina Celje odkupuje prazne poslovne prostore v starem mestnem 
jedru ter aktivno išče najemnike, ki bi s svojo dejavnostjo popestrili 
ponudbo in dogajanje v mestu. To je tudi del Strategije razvoja starega 
mestnega jedra, ki je bila sprejeta leta 2015 in narekuje sodobne prakse, ki 
v mesto privabljajo več obiskovalcev in jim ponujajo raznolike vsebine. Za 
vsebine v starem mestnem jedru skrbi tudi mestni marketing. 

Staro mestno jedro Celja, Stanetova ulica (foto: Matjaž Jambriško)
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STANOVANJSKA STRATEGIJA

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje 10  

Mestna občina Celje skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva 
dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini 
20.000 m². Izgradnja šestih stanovanjskih objektov s 135 stanovanji in 
parkirno hišo bo delno zmanjšala potrebo po najemnih stanovanjih. 
Stanovanja bodo v veliki meri namenjena za neprofitni najem, nekaj 
stanovanjskih enot pa bo namenjenih mladim družinam. Gradnja se bo 
predvidoma začela leta 2020. Investicija, ki bo eden pomembnejših ukrepov 
na področju stanovanjske politike za obdobje 2018–2022, je ocenjena na 
13.5 milijona EUR.    

Izgradnja infrastrukture za 
stanovanjsko sosesko Ostrožno zahod
 

Mestna občina Celje je lani jeseni na 0,76 hektarov velikem zemljišču 
soseske Ostrožno Zahod začela graditi gospodarsko javno infrastrukturo, 
ki bo omogočila gradnjo individualnih, prostostoječih stanovanjskih hiš. 
Do zdaj je Mestna občine Celje komunalno opremila štiri parcele, vseh pa 
je osem. Za območje je bil izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki 
poleg stanovanjskih objektov prve in druge gradbene faze predvideva tudi 
izgradnjo omrežja dovoznih cest s površinami za pešce. 

Prenova 26 stanovanj na 
nerevitaliziranih območjih
 
Družba Nepremičnine Celje na 14 lokacijah v mestu prenavlja 26 stanovanj, 
ki niso bila primerna za bivanje. 24 jih je že prenovljenih, dve bosta do konca 
leta. Namen naložbe je zagotoviti ustrezno kakovost bivanja v prenovljenih 
stanovanjih in z novimi najemniki oživeti nerevitalizirana območja. Novi 
najemniki bodo upravičenci do neprofitnih in namenskih stanovanj, med 
njimi predvsem mladi in mlade družine. Naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Vizualizacija nove stanovanjske soseske v Dečkovem naselju (vir: Nepremičnine Celje)

Primer dobre prakse iz parka Experimentarium iz danskega mesta Hellerup 
(foto: arhiv MOC)

Generator
 
Nekdanjo veleblagovnico T na Gubčevi ulici bo Mestna občina Celje 
prenovila s pomočjo evropskih sredstev. Vzpostavila bo Generator, v katerem 
bo med drugim znanstveno-zabavni tehnološki park. Obiskovalcem bodo 
predstavljeni različni, z regijsko industrijo in zgodovino mesta povezani, 
tematski sklopi: tehnologije prihodnosti, energija in obnovljivi viri, 
astronomija, fizika, matematika, delovanje človeškega telesa, področje 
zdravja in gibanja … Generator bo nudil tudi prostor za vzpostavljanje 
in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja, start-up podjetja in 
inovativne posameznike, mala in srednja podjetja ter visokotehnološka 
podjetja. Projekt se bo oblikoval v tesnem sodelovanju z lokalnimi šolami 
in gospodarstvom. Celotna investicija z vsemi eksponati je ocenjena na 5,5 
milijona EUR, od tega pričakujemo 3,6 milijona EUR sofinanciranja.

Prostorski portal prostor.celje.si
Namen prostorskega portala je občanom in vsem zainteresiranim na enem 
mestu nuditi prostorske informacije. Nastal je zaradi potrebe občanov, 
podjetij, investitorjev in organizacij do prostorskih podatkov Mestne občine 
Celje. Je zbirka interaktivnih zemljevidov s specifičnimi tematikami. 
Vsebinsko portal vsebuje 6 tematskih sklopov: parkirišča, cestne zapore, 
zelene površine, celjski prostorski plan, prikaz stanja prostora in Servis 48. 
https://prostor.celje.si/ 

TURIZEM V PRIHODNOSTI

Viseči most 
Med Miklavškim in Grajskim hribom občina načrtuje postavitev enega 
najdaljših visečih mostov tibetanskega stila na svetu. Uredila bo 
doživljajsko pot, ki bo turiste vodila mimo zgodovinskih in kulturnih 
znamenitosti v starem mestnem jedru Celja, preko Splavarskega mostu 
do Mestnega parka in od tam dalje do Herkulovega svetišča, preko 
visečega mostu pa tudi na Stari Grad. Turisti bodo tako imeli možnost, 
da si v enem dnevu ogledajo arheološka najdišča, muzeje in druge 
znamenitosti. Most bo v celoti jeklen in sidran v pobočje hriba na 
obeh straneh. Projekt 505 metrov dolgega visečega mostu je ocenjen 
na 3,5 milijone EUR, od tega bo za ureditev dostopnih poti potrebna 
investicija približno milijon EUR. Celje se želi s spektakularnim mostom 
jasno zapisati na svetovni turistični zemljevid.

Vizualizacija visečega mostu (Korpnik produkcija, d. o. o.)
Pokopališko-informacijski sistem
 
Da bi olajšali iskanje grobov na Mestnem pokopališču Celje in 
pokopališču Teharje, je občina lani vzpostavila pokopališko-informacijski 
sistem. Nameščen je na vežici Mestnega pokopališča Celje in deluje s 
pomočjo dveh prikazovalnikov. Prvi prikazuje razpored pogrebov, drugi 
pa z upravljanjem na dotik omogoča iskanje natančne lokacije grobov z 
vnosom imena in priimka pokojnika. Prikaz poti je mogoče prenesti tudi 
na pametne telefone.

ŠMARTINSKO JEZERO

Skakalici za akrobatske skoke v vodo
 
S pomočjo nepovratnih evropskih sredstev bo Mestna občina Celje do 
konca leta na Šmartinskem jezeru zgradila novo skakalnico. Ena od 
obstoječih bo obnovljena, hkrati pa bodo postavljeni tudi tribuna za 
gledalce, trampolin in skate rampa. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja je Mestni občini Celje za projekt odobrila 103.477 EUR, projekt 
pa je ocenjen na 151.000 EUR. Skakalnici bosta namenjeni za treninge 
ter državna in meddržavna tekmovanja v akrobatskih skokih v vodo. 
Podobnih skakalnic v Sloveniji ni. 

Smučanje na vodi
Mestna občina Celje bo k ureditvi območja Šmartinskega jezera pristopila 
celovito. V bližini skakalnic bo uredila nove pomole za izplutje kajakov, 
supov in drugih plovil. V prihodnjem letu načrtuje postavitev »wake« 
žičnice za smučanje na vodi, ki bo obratovala v poletnih in zgodnjih 
jesenskih mesecih. Gre za še en adrenalinski element, ki Šmartinsko jezero 
umešča med destinacije doživljajskega turizma. 

Zelena raziskovalnica
 
Otrokom, turistom in domačinom želi Mestna občina Celje z Zeleno 
raziskovalnico na Šmartinskem jezeru omogočiti spoznavanje raznolikega 
naravnega okolja in njegov pomen za zdravo življenje. Pri tem projektu 
se je MOC povezala z Zavodom Celeia Celje in gospodom Viktorjem 
Kranjcem, ki ima kmetijo tik ob jezeru. Otroci bodo v gozdu s pomočjo 
zemljevida in raziskovalne knjižice iskali živali in rastline, ki so značilne za 
to območje. Raziskovalnica bo odprta predvidoma poleti naslednje leto, v 
njej pa bo poskrbljeno tudi za otroke s posebnimi potrebami. 

CELJE JE NAJLEPŠE IN  NAJBOLJ 
GOSTOLJUBNO VEČJE MESTO V 
SLOVENIJI
Celje je prejelo priznanje Turistične zveze Slovenije za najlepše in najbolj 
gostoljubno večje mesto, v projektu "Moja dežela - lepa in gostoljubna".
Vsakoletno tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja 
prostora, okolja in gostoljubnosti prerašča v vseslovensko gibanje. 

Celje svojo prepoznavnost gradi na bogati kulturni dediščini. Komisija 
Turistične zveze Slovenije je pri ocenjevanju izpostavila programe Žive 
zgodovine, s katerimi se tudi preko VR projektov oživlja spomin na Celjske 
grofe kot največjo plemiško rodbino na Slovenskem, produkt skupnih 
vstopnic, ki povezujejo tri najpomembnejše celjske institucije Stari 
grad Celje, Pokrajinski muzej in Muzej novejše zgodovine. Komisija je 
izpostavila tudi projekt Odprta kuhna, javni sistem izposoje koles KolesCE, 
TIC na Glavnem trgu, ki je arhitekturno izvirno združen s paviljonom za 
prezentacijo arheologije, drevesno hišo v mestnem gozdu in pustolovski 
park na Celjski koči.

Pogled na staro mestno jedro Celja (foto: Matjaž Jambriško)

Šmartinsko jezero iz zraka (foto: Balonarsko društvo Vojnik)

Zip-line Celjska koča - Grmada
Celjska koča bo predvidoma v prihodnjem letu poleg bob karta in adre-
nalinskega parka ponudila še eno atrakcijo. Projekt Zip-line je trenutno v 
fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Potekal bo med Celjsko kočo in 
Grmado. 
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