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Spoštovane Celjanke, cenjeni Celjani.

S pomladjo se v Celju veselimo našega praznika, pa tudi 
novih uspehov in novih priložnosti. V tem letu, in tudi v 
prihodnjih, so se in se bodo končno začeli uresničevati težko 
pričakovani projekti, ki bodo izboljšali kakovost življenja v 
našem mestu. Zato smo ob prazniku Mestne občine Celje 
tokrat še posebej zadovoljni in ponosni. Poleg pričakovanja 
sprememb in pridobitev nas z navdušenjem navdajajo 
prejemniki najvišjih občinskih priznanj ob 11. aprilu. Naše 
mesto je bogatejše in lepše tudi zaradi njih. Vsako leto z 
veliko mero odgovornosti in spoštovanja izbiramo med 
najboljšimi in vsako leto bi lahko priznanj podelili še veliko 
več. Med nami živijo zares izjemni ljudje. 

Pred vami je Mestni časopis, s katerim želimo spodbuditi 
vse prebivalce Mestne občine Celje, naj praznujejo z našim 
mestom. V časopisu boste našli podatke o vseh letošnjih 
prejemnikih priznanj, bogat seznam prireditev ob prazniku, 
ki so namenjene vsem vam, fotografije mladih umetnikov, 
ki so ustvarili edinstveno galerijo na prostem, zanimivosti 
o 27-letnem sodelovanju v gibanju zdravih mest, pa tudi 
informacije o projektih, ki spreminjajo in izboljšujejo 
življenje v Celju. 

Vem, da ste Celjanke in Celjani ponosni na svoje mesto in 
da ste do dela Mestne občine Celje tudi kritični. To vidim 
vsak dan, ko vas srečujem, ko berem vaše komentarje na 
družabnih omrežjih in prejemam vaša pisma. Tako je prav. 
Bolj prav, kot če bi vam bilo vseeno. S strokovnimi sodelavci 
se vsak dan trudimo, da bilo življenje v mestu ob Savinji 
lepo. Največ pa lahko naredimo skupaj. Vsi mi smo to mesto 
in prav vsak majhen prispevek je pomemben. 

Dragi Celjanke in Celjani,

hvala, ker vam je mar za naše mesto. Ob prazniku Mestne 
občine Celje vam iskreno čestitam in želim, da bi vas Celje 
navduševalo. Vabim vas tudi, da obiščete čim več prireditev, 
ki vam bodo polepšale pomladne dni.

Celje, vse najboljše!

Bojan Šrot
župan

Prejemniki priznanj Mestne občine Celje 
nas vsako leto navdušujejo. To so ljudje in 
institucije, zaradi katerih je življenje v našem 
mestu lepše in boljše.

častna meščanka celja

Liljana Praprotnik Zupančič - Lila Prap
Za življenjsko delo ter dolgoletne vrhunske uspehe 
in dosežke na področju mladinske književnosti in 
ilustratorstva

zlati celjski grb

Javni zavod Celjske lekarne
Za poslovno uspešnost na področju lekarniške 
dejavnosti

srebrni celjski grb

Narcis Kantardžić
Za vrhunsko ustvarjalno pot na likovnem področju

srebrni celjski grb

Brane Piano
Za delovanje na področju novinarstva in publicistike

bronasti celjski grb

Simon Dvoršak
Za 25-letno delovanje v kulturi

Goran Bojčevski
Za vrhunski ustvarjalski in izvajalski glasbeni opus

bronasti celjski grb

kristalni celjski grb
kristalni celjski grb

kristalni celjski grb

kristalni celjski grb kristalni celjski grb kristalni celjski grb

Sara Železnik
Za odličnost v celotnem študijskem 
obdobju na Fakulteti za varnostne 
vede Univerze v Mariboru

Pia Robida
Za odličnost v celotnem študijskem obdobju 
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Eva Vidak 
Za odličnost v celotnem študijskem 
obdobju na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani

Luka Šrot
Za odličnost v celotnem študijskem obdobju 
na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani

Tjaša Jager
Za odličnost v celotnem študijskem obdobju 
na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Iza Herman
Za odličnost v celotnem študijskem obdobju 
na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru
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prazniku mestne občine 
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54prireditve ob prazniku prireditve ob prazniku

torek, 3. april, ZAGOVOR SREDNJEŠOLSKIH 
15.00–19.00 RAZISKOVALNIH NALOG
 ŠOLSKI CENTER CELJE

četrtek, 5. april, Strokovni posvet: SVETOVNI DAN  
8.30–13.00 ZDRAVJA 2018
 Mestna občina Celje, JZ Socio, 
 Celje Zdravo mesto in 
 Nacionalni inštitut za  javno zdravje
 Velika dvorana Narodnega doma 

četrtek, 5. april, 2. TEK TREH GIMNAZIJ
10.00–12.00 (Gimnazija Lava, I. gimnazija v Celju,    
 Gimnazija Celje – Center)
 ŠOLSKI CENTER CELJE, 
 GIMNAZIJA LAVA
 Savinjsko nabrežje

četrtek, 5. april, Vodstvo po razstavi: DEKADE
12.00 SEDEMDESETA@CELJE 1970−1979
 ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
 Vstop prost
 Več informacij o razstavi:
 www.zac.si

četrtek, 5. april, KONCERT KITARSKEGA IN   
18.00 HARMONIKARSKEGA ORKESTRA
 GLASBENA ŠOLA CELJE
 Koncertna dvorana

petek, 6. april, 8. PREDSTAVITEV OBRAMBNO– 
9.00–12.00 VARNOSTNO–REŠEVALNE STRUKTURE  
 V MESTNI OBČINI CELJE
 Tradicionalna predstavitev delovanja in  
 opreme Slovenske vojske, Policije,   
 Civilne zaščite, Poklicne gasilske    
 enote Celje in Službe NMP SB Celje z    
 domoljubno noto      
 in medgeneracijskim  druženjem 
 I. GIMNAZIJA V CELJU 
 Ploščad pred I. gimnazijo v Celju

petek, 6. april, 8. TRADICIONALNI NOGOMETNI TURNIR  
14.00 VETERANOV V POČASTITEV PRAZNIKA    
 MOC IN V SPOMIN NA GENERALA    
 MAISTRA
 I. GIMNAZIJA V CELJU, SLOVENSKA
 VOJSKA,  MESTNA OBČINA CELJE
 Dvorana Kajuh (I. gimnazija v Celju)

petek, 6. april, Recital CELJE V BESEDI IN GLASBI 
18.00 LJUBITELJSKO GLEDALIŠČE TEHARJE 
 IN JANA KVAS
 Dvorana KS Pod gradom

sobota,  7. april, 21. BALONARSKI FESTIVAL
6.30–8.30 JUTRANJI POLET
 in
17.00–19.00 POPOLDANSKI POLET
 BALONARSKI KLUB VOJNIK
 LETALIŠČE LEVEC

sobota, 7. april, 9. DOBRODELNI TEK MIGAJ Z MANO –  
9.00 DOBRODELNI TEK ZA MLADE,     
 OBOLELE ZA RAKOM
 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. 

sobota, 7. april,  DAN ZDRAVJA - ZDRAVJE ZA VSE
9.00–12.00 JZ SOCIO IN MESTNA OBČINA CELJE
 Krekov trg

sobota, 7. april,  MEDGENERACIJSKI POHOD
11.30 - 13.00 Start na Krekovem trgu in zaključek pri   
 Domu ob Savinji 

nedelja, 8. april,  83. SMUČARSKI DVOBOJ MED   
9.00 MESTOMA CELJE IN ZAGREB
 ŠPORTNO DRUŠTVO SNEŽAK
 Golte

ponedeljek, 9. april, Odprtje razstave s kulturnim   
17.00 programom Ljubiteljskega gledališča   
 Teharje in predavanjem Franceta   
 Kralja: ZGODBE O LJUBEZNI MED    
 FRIDERIKOM II. CELJSKIM IN VERONIKO    
 DESENIŠKO 
 OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
 Levstikova dvorana 

torek, 10. april, Koncert: DRUŽINA POJE IN IGRA
18.00 GLASBENA ŠOLA CELJE
 Koncertna dvorana GŠ Celje

sreda, 11. april, Odprtje nove občasne razstave v  
12.00 Fotoateljeju in galeriji Pelikan: EDINO,    
 KAR ME ŠE PRIVLAČI, JE NARAVA
 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
 Fotoatelje in galerija Pelikan
 
sreda, 11. april, SPOZNAJTE SVOJE MESTO 
17.00 (brezplačno vodenje v družbi odličnega    
 lokalnega vodnika Dejana Ažmana)
 Zbirno mesto: TIC Celje, Glavni trg 17 
 Število oseb je omejeno na 30 oseb.  
 Predhodne prijave na tic@celje.si do 10. 4. 2018
 Več informacij: 03 42 87 936, tic@celje.si, FB    
 Celje – Knežje mesto
 ZAVOD CELEIA CELJE

sreda, 11. april, Koncert: TEMATSKI VEČER ODDELKA PETJA
18.00 GLASBENA ŠOLA CELJE
 Koncertna dvorana GŠ Celje

sreda, 11. april, MLADI GLASBENI UMETNIKI V POČASTITEV  
18.00 PRAZNIKA MOC
 Domen Koren, saksofon in     
 Aleksander Stachowski, harmonika
 ZAVOD CELEIA CELJE
 Celjski dom
 Vstop prost

sreda, 11. april, ISKANJE IZGUBLJENEGA ZAKLADA
18.00 Zbor udeležencev pri Meškovem studencu   
 ob 16.30.
 Za otroke od 5. do 10. leta.
 Obvezne predhodne prijave: 041 699 800 Zavod
 za varno igro(ZVI), info@oopa.si.
 V primeru dežja delavnica odpade.
 ZAVOD CELEIA CELJE v sodelovanju z ZAVODOM  
 ZA VARNO IGRO
 Drevesna hiška v Mestnem gozdu

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

četrtek, 12. april,  POMLADNI KONCERT MEŠANEGA  
19.30 MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA I.    
 GIMNAZIJE V CELJU 
 I. GIMNAZIJA V CELJU
 Narodni dom

sobota, 14. april, 16. POHOD PO POTEH CELJSKIH  
8.00 GROFOV
 PLANINSKO DRUŠTVO GRMADA
 Zbirno mesto je ob 8. uri na parkirnem    
 prostoru pri mostu čez Savinjo.    
 Pohod bo potekal po celjski planinski   
 poti, zaključek pohoda pa bo na    
 Pečovniški koči na Grmadi.

sobota, 14. april, SPOMLADANSKI POHOD V   
8.00 POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA
 KULTURNO-ETNOLOŠKO DRUŠTVO    
 TREMERJE
 Zbirno mesto je pred sedežem    
 Prostovoljnega gasilskega društva    
 Zagrad-Pečovnik. Pot bo vodila proti    
 Pečovniški koči, do Tolstega vrha na    
 Celjsko kočo in preko Vipote v  
 Tremerje.

sobota, 14. april, ZVOKI IN OKUSI S PAGA
10.00–13.00 S svojim turističnim in kulturnim   
 programom, s poudarkom na glasbi  
 in kulinariki, bodo razstavljavci    
 obiskovalcem približali ponudbo mest    
 z otoka Paga in njihove     
 prepoznavne simbole.
 MESTNA OBČINA CELJE IN ZAVOD    
 CELEIA CELJE V SODELOVANJU Z    
 MESTOM NOVALJA, MESTOM PAGOM,    
 OBČINO KOLAN IN OBČINO POVLJANA
 Krekov trg

torek, 17. april , PROSTORSKA INŠTALACIJA OB  
otvoritev 100-LETNICI CANKARJEVE SMRTI
ob 12.00 V spomin na 100-letnico Cankarjeve   
 smrti bo na Savinjskem nabrežju   
 ob mestni plaži postavljena    
 inštalacija »Sto klafter debel,   
 sto klafter visok«. Pri izvedbi projekta   
 bo šola sodelovala z Osrednjo    
 knjižnico Celje in ostalimi knjižnicami   
 ter založbami, ki bodo prispevale   
 Cankarjeve knjige.
 Inštalacija bo na ogled in v uporabo   
 do 10. maja 2018. 
 ŠOLSKI CENTER CELJE,    
 SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN   
 VAROVANJE OKOLJA

torek, 17. april, OB OBČINSKEM PRAZNIKU: APRILSKI  
15.00 JAVNI NASTOP SREDNJE STOPNJE   
 ODDELKOV KLAVIRJA IN ORGEL,   
 BRENKAL, HARMONIKE TER    
 KOMORNIH SKUPIN 
 GLASBENA ŠOLA CELJE IN 
 I. GIMNAZIJA V CELJU
 Koncertna dvorana GŠ Celje

torek, 17. april, Vodstvo po razstavi: DEKADE   
17.00 SEDEMDESETA@CELJE 1970−1979
 ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
 Vstop prost
 Več informacij o razstavi: 
 www.zac.si

sreda 18. april, OB OBČINSKEM PRAZNIKU:   
15.00 APRILSKI JAVNI NASTOP SREDNJE   
 STOPNJE ODDELKOV GODAL,        
 PIHAL, TROBIL IN TOLKAL, PETJA   
 TER KOMORNIH SKUPIN 
 GLASBENA ŠOLA CELJE IN    
 I. GIMNAZIJA V CELJU
 Koncertna dvorana GŠ Celje 

četrtek, 19. april, Predstavitev knjige dr. Ivana   
11.00 Stoparja: SLOVENSKE VEDUTE MED   
 KLASICIZMOM, ROMANTIKO IN   
 REALIZMOM
 POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
 Knežji dvor, dvorana Barbare Celjske

četrtek, 19. april, Odprtje nove občasne razstave v  
17.00 Otroškem muzeju Hermanov brlog:   
 ZEMLJA PLEŠE
 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

četrtek, 19. april, Koncert: CELJU IN DOMOVINI V  
18.00 POZDRAV
 IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
 Avla 3. nadstropja IV. OŠ

četrtek, 19. april, POMLADNI KONCERT GIMNAZIJE  
19.00 CELJE – CENTER
 Dekliški pevski zbor GCC, FaVoZa,   
 wNonet GCC, Oktet 9 in The Šlagers 
 GIMNAZIJA CELJE - CENTER
 Velika dvorana Narodnega doma
 Vstop prost
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VRTEC DANIJELOV LEVČEK 

VRTEC TONČKE ČEČEVE - ENOTA HUDINJA

VRTEC ZARJA - ŽIV-ŽAV

VRTEC ANICE ČERNEJEVE  – LUNA

I. GIMNAZIJA V CELJU

EKONOMSKA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA LAVA

OSNOVNA ŠOLAL FRANA KRAJNCAOSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE

22. galerija 
na prostem

poslikave velikih panojev ob prazniku

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

V Celju že 40 let spodbujajo 
mladinsko raziskovalno delo. 
Projekt Mladi za Celje je letos 
navdihnil mlade umetnike iz 
celjskih vrtcev, osnovnih in srednjih 
šol. Ustvarili so velike, unikatne 
plakatne panoje, ki bodo ves mesec 
lepšali podobo našega mesta. Tudi 
vi si poglejte edinstveno galerijo na 
prostem.

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA

poslikave velikih panojev ob prazniku

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO



98 celje - zdravo mesto

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

ŠOLA  ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE

DIJAŠKI DOM CELJE

ZAVOD SALEZIANUM OE PUMDRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER CELJE

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO

ŠCC SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA

CELJSKI MLADINSKI CENTER

poslikave velikih panojev ob prazniku

Celje se je leta 1991 pridružilo gibanju Zdrava mesta. Letos teče torej 
že 27 let od začetnih aktivnosti, kar je izjemna tradicija, na katero smo 
Celjani lahko resnično ponosni. 
Projekt Zdrava mesta izhaja iz načela, da zdravstveno osveščeni 
prebivalci in širša družbena skupnost prevzamejo večjo odgovornost 
za izboljšanje lastnega zdravja in kakovost življenja nasploh, zlasti 
v urbanem prostoru. V Celju se to potrjuje in izkaže vsako leto, ko ob 
svetovnem dnevu zdravja potekajo številne aktivnosti in dogodki. Poleg 
tega iz gibanja Zdrava mesta izhajajo projekti, ki bistveno izboljšujejo 
kakovost življenja predvsem ranljivejših skupin.

Leta 1998 so v Celju odprli Projektno pisarno 
Celje – zdravo mesto, ki je namenjena vsem 
prebivalcem Celja in je edina tovrstna pisarna v Sloveniji. Pisarna deluje 
v okviru javnega zavoda Socio in predstavlja vezni člen med različnimi partnerji 
projekta Celje – zdravo mesto. Je tudi iniciator sprememb, ki so nujne za promocijo 
zdravja v Celju, zato redno izvaja projekte, aktivnosti, predavanja in okrogle mize 
z namenom spodbujanja Celjanov k aktivnemu sodelovanju pri preučevanju in 
reševanju zdravstvene in okoljevarstvene problematike. Predsednik projektnega 
sveta Celje – zdravo mesto je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, člani pa 
predstavniki različnih družbenih sfer. 
Do leta 2005 je bilo Celje pridruženi član organizacije evropskih Zdravih mest, leta 
2005 pa je postalo redni član te organizacije.

projekt 
celje - 
zdravo mesto

svetovni dan zdravja

Vsako leto ob svetovnem dnevu zdravja Projektna pisarna Celje – zdravo mesto 
pripravi številne aktivnosti, dejavnosti in dogodke, ki so namenjeni vsem 
prebivalcem Mestne občine Celje. Vsako leto je poudarek na izbrani temi, ki se letos 
glasi Zdravje za vse - Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev: za vsakogar, 
vsepovsod.

center za krepitev zdravja 
v zdravstvenem domu celje

Leta 2016 je v Zdravstvenem domu Celje začel delovati Center 
za krepitev zdravja, ki izvaja programe preventive kroničnih 
nenalezljivih bolezni pri vseh odraslih, starejših od 30 let. Vse osebe 
iz ciljne populacije izbrani osebni zdravnik vsakih pet let povabi 
na preventivni pregled za zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja 
za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni (sladkorna bolezen, 
bolezni srca in ožilja, kronična obstruktivna pljučna bolezen, astma, 
depresija, osteoporoza).
Zdravstveno bolj ogroženim odraslim osebam in kroničnim 
bolnikom je v Centru za krepitev zdravja zagotovljen poseben 
program za krepitev zdravja, skupinske delavnice in individualna 
svetovanja.

celje - 
zdravo mesto - 
že 27 let

ŠCC GIMNAZIJA  LAVA



center za krepitev spomina

1110celje - zdravo mesto novi uspehi in priložnosti

Tako kot drugod po svetu se tudi v Sloveniji srečujemo s starajočo družbo, 
ki med drugim povečuje tveganje za hiter porast števila ljudi obolelih za 
demenco. 
Leta 2015 je Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje 
skupaj s partnerji, med katerimi je bil tudi Dom ob Savinji Celje, začel izvajati 
projekt Živeti z demenco. V Centru za krepitev spomina v Domu ob Savinji 
ljudje z demenco in njihovi svojci na enem mestu dobijo potrebno pomoč, 
nasvete in informacije. 
V Centru za krepitev spomina pomagajo pri zgodnjem prepoznavanju bolezni, 
izobražujejo o poteku in zdravljenju bolezni, usposabljajo prostovoljce in 
vodijo skupine za samopomoč.
Skozi različna predavanja ter organizirana druženja bolnih in njihovih 
družin se svojci naučijo razumeti in sprejeti človeka z demenco, pravilne 
komunikacije z njim, naučijo pa se tudi spodbujati sposobnosti, ki jih človek z 
demenco še ima.

Pozimi, ko gradbeni delavci podjetja VOC Celje 
na Muzejskem trgu zaradi snega in nizkih tem-
peratur niso mogli delati, so restavratorji opravili 
velik del izjemno zahtevnega dela. Delali so pod 
zemljo, pod veliko betonsko ploščo, s katero je 
Mestna občina Celje v začetku januarja zaščitila 
dragocene freske. 
Naj spomnimo. Predlani, ko so delavci za Staro 
grofijo Na Okopih začeli z deli in odstranili stari 
tlak, so arheologi našli temelje pozno rimske vile 
z opečnatim mozaičnim tlakovanjem, pred Staro 
grofijo pa ostanke zidov in tlakovane hodne 
površine iz 15. in 16. stoletja, ruševine rimskih 
objektov ter cestišče s kloako iz 3. in 4. stoletja. 
Arheologi so ob tem našli tudi veliko odlomkov 

fresk, jih skrbno izločili in shranili. Konservatorji jih bodo 
očistili, razvrstili, ponovno zlepili skupaj in utrdili, da jih bo 
mogoče predstaviti javnosti. Veliko pozornost so morali 
nameniti tudi freskam, ki so se še ohranile na zidovih in ima-
jo po odločbi Ministrstva za kulturo RS izjemno vrednost. In 
situ so se ohranile na več kot petnajstih kvadratnih metrih 
površine. Po ohranjenosti, kvaliteti izdelave, barvitosti in 
motiviki so primerljive s freskami iz Pompejev, ki jih je leta 79 
uničil ognjenik Vezuv. 
Dr. Maja Bausovac iz Pokrajinskega muzeja Celje je pojasnila, 
da zaradi občutljivosti fresk podzemne prostore dodatno 
ogrevajo in nadzorujejo. Restavratorji skrbijo, da se bodo 
freske v vsej svoji lepoti ohranile do takrat, ko bo prostor 
dragocenih arheoloških najdb preko podzemnega hodnika 
povezan z notranjim lapidarijem Stare grofije in na ogled 
obiskovalcem. 
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Vrtci in šole v Mestni občini Celje že vrsto let izvajajo številne aktivnosti, s 
katerimi spodbujajo doseganje ciljev zdrave šole. V Celju imamo en vrtec z 
nazivom Zdrav vrtec, to je Vrtec Anice Černejeve, z nazivom Zdrava osnovna 
šola se ponašajo OŠ Frana Krajnca, OŠ Hudinja, OŠ Frana Roša in OŠ Lava, z 
nazivom Zdrava srednja šola pa I. gimnazija v Celju, Gimnazija Celje – Center, 
Srednja zdravstvena šola Celje, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti 
Celje, Ekonomska šola Celje – gimnazija in srednja šola, Šolski center Celje – 
Gimnazija Lava, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja ter Srednja 
šola za gostinstvo in turizem Celje. 
Vzgojitelje in učitelje pri izbiranju aktivnosti, s katerimi ozaveščajo o zdravem 
načinu življenja, vodi 12 ciljev Zdrave šole. Pri vseh aktivnostih so rdeča nič 
trije dejavniki: gibanje, zdrava prehrana in duševno zdravje.

projekt socio - večgeneracijski 
center

zdravi vrtci, osnovne in srednje 
šole za zdravje mladih

Mestna občina Celje bo uvedla 
javni sistem izposoje koles in v ta 
namen kupila 100 koles, od katerih 
bo 66 klasičnih in 34 električnih. Za 
izboljšanje kolesarske infrastrukture 
bo postavila 17 postaj javnega 
sistema izposoje koles ter vzpostavila 
programsko opremo za podporo in 
delovanje sistema.
Za uvedbo javnega potniškega 
prometa bo Mestna občina Celje 
uredila enostransko postajališče na 

novi časi za kolesarski in javni potniški promet

Stara legenda pravi, da  sta bila v času Celjskih knezov Stari grad Celje in Miklavški 
hrib povezana z usnjenim mostom. Kljub temu, da gre le za legendo, je ideja o 
povezavi obeh hribov že dolgo prisotna. Mestna občina Celje si je tako zadala 
v prihodnosti zgraditi 505 metrov dolg most, ki bo med najdaljšimi mostovi 
tibetanskega stila na svetu in bo prava atrakcija za turiste, ki prihajajo v Celje, 
zagotovo pa tudi za domačine. Mestna občina Celje v sodelovanju s celjskim 
arhitektom Nandetom Korpnikom že nekaj časa pripravlja idejni projekt, pri čemer 
se zaveda, da bo uresničitev ideje zahtevna, vendar ob današnjem znanju in 
tehnologiji povsem realna. Celjski viseči most bo doživljajsko in vsebinsko povezal 
staro mestno jedro s Starim gradom Celje.  

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in 
direktor javnega podjetja Energetika Celje 
mag. Aleksander Mirt sta v marcu podpisala 
koncesijsko pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu za celovito energetsko sanacijo 
osmih javnih objektov v Celju. Skupna 
vrednost operacije znaša približno 4 milijone 
evrov.  V projekt celovite energetske obnove 
so vključene štiri osnovne šole (OŠ Hudinja, 
IV. OŠ Celje, OŠ Glazija in II. OŠ Celje) in trije 
vrtci (Vrtec Zarja - enota Živ Žav, Vrtec Zarja - 
enota Iskrica in Vrtec Anice Černejeve - enota 
Mavrica). Celovite energetske prenove bo 
deležen tudi Celjski dom, čemur bo namenjen 
največji del sredstev. 
Z deli bi lahko začeli že poleti.

energetska prenova 
osmih javnih objektov

V športni dvorani, ki jo je Mestna občina 
Celje zgradila pri I. osnovni šoli, bodo njeni 
učenci, pa tudi dijaki srednješolskega 
centra Lava, dobili odlične prostorske 
pogoje za pouk športa in izbirnih 
predmetov s tega področja. Vadbeni 
prostori bodo na razpolago tudi športnim 
društvom in klubom ter rekreativnim 
skupinam. V telovadnici bo moč 
organizirati različna športna tekmovanja in 
druge dogodke, saj je na tribuni prostora 
za 366 gledalcev. 
Nova telovadnica ima Plezalni center 
z vrhunsko opremljenimi plezalnimi 
stenami. Velika plezalna stena s 100 
različnimi plezalnimi smermi omogoča 
plezanje zelo širokemu krogu uporabnikov 
in izvedbo tekmovanj. Hitrostna plezalna 
stena trenutno edina v Sloveniji zadosti 
vsem normam tekmovalnega športnega 
plezanja. Balvanska plezalna stena pa 
je namenjena predvsem za treninge ter 
ogrevanje plezalcev pred tekmami. 
V prihodnjih tednih bo urejeno še 
zunanje športno igrišče za rokomet, 
košarko, stadion za tek in 60 metrov dolga 
tekalna steza ter otroško igrišče z igrali za 
najmlajše učence.   

nova telovadnica s 
sodobnim plezalnim 
centrom

Levstikovi ulici, obojestransko postajališče na Čopovi 
ulici, postavila nadstrešnice in urbano opremo na 
17-ih obstoječih postajališčih ter 42 prikazovalnikov, 
namenjenih obveščanju potnikov o prihodih 
avtobusov.
Mestna občina Celje bo od Ministrstva za 
infrastrukturo za izbrano operacijo prejela 745.339,92 
evrov nepovratnih sredstev, celotna vrednost projekta 
pa je 1.396.942 evrov. 
Dela se bodo začela v poletnih mesecih in bodo 
zaključena jeseni, ko bo predvidoma vzpostavljen javni 
potniški promet.  

strokovnjaki restavrirajo 
dragocene freske pod 
muzejskim trgom

viseči most bo povezal grajski in 
miklavški hrib

Javni zavod Socio, ki je bil ustanovljen za opravljanje socialnovarstvenih 
storitev z namenom pomagati posameznikom in družinam, je skupaj s 
partnerji razširil svojo dejavnost z odprtjem večgeneracijskega centra. Socio 
- Večgeneracijski center je prostor druženja, ki zadovoljuje potrebe različnih 
ranljivih skupin in jim nudi možnost socialnega vključevanja v družbeno 
okolje. Deluje na Gosposki ulici in je za posameznike in skupine odprt med 
7. in 18. uro, od ponedeljka do petka, obiščejo pa ga lahko vsi. Vse aktivnosti 
(različne vadbe, svetovalne skupine, praktične delavnice, predavanja o 
odnosih, pohodi, druženja …), ki jih izvaja, so brezplačne in za vsak mesec 
objavljene na spletni strani www.jzsocio.si.



22. 6.

29. 6.

30. 6. in 7. 7.

1, 2., in 3. 7.

6. 7.

Koncert simfonične filmske glasbe
Laibach
Veronika Deseniška 
Kino pod grajskimi zvezdami
Carl Orff: Carmina Burana

22. 6. - 7. 7. 2018

Kdaj ste nazadnje 
doživeli kaj 
spektakularnega?

Ivan Cankar vabi na skodelico kave v Celje!
v sredo, 9. maja 2018, od 10. do 19. ure.

Narod si bo pisal sodbo sam … 
Literarno glasbeni recital 
• Krekov trg od 10. do 13. ure, 
• na zvezdi v središču mesta od 17. do 19. ure

Nastopajo: pesniki in pisatelji, recitatorji, gledališki in glasbeni izvajalci, osnov-
nošolske in dijaške gledališko-recitacijske skupine in drugi
Režiser: Kristian Koželj
Svoja dela berejo literati: Aleš Berger, Cvetka Bevc, Andrej Brvar, Ivan Dobnik, 
Ervin Fritz, Stanka Hrastelj, Bernarda Jelen, Petra Kolmančič, Barbara Korun, 
Nina Kokelj, Miroslav Košuta, Marko Kravos, Cvetka Lipuš, Zoran Pevec, Slavko 
Pregl, I� genija Simonovič, Ivo Svetina, Bina Štampe Žmavc, Nataša Velikonja ...

Cankarjevi 
dnevi v Celju 
od 17. aprila do 
11. junija 2018

Od prostorskih inštalacij, 
branj, literarnih srečanj 
in pogovorov do razstav, 
predavanj, gledaliških 
dogodkov in parade 
kostumiranih Cankarjevih 
dramskih likov.

2018 
Cankarjevo jubilejno leto

Informacije: Fit media d. o. o., tel.: 03/42 66 700
www.veronikini-veceri.si
Organizatorja: Fit media d. o. o. in Društvo slovenskih 
pisateljev v sodelovanju s številnimi soorganizatorji.

celje, 7. maj - 2. junij 2018

www.celje.si
www.szc.si


