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Drage Celjanke in dragi Celjani,
tukaj je naš mesec april, ko Celje praznuje v spomin na podelitev 
mestnih pravic. Najlepše mesto v Sloveniji praznuje spomladi, ko je 
narava polna upanja. Polno veselega pričakovanja in upanja pa je 
tudi Celje, saj nam je leto 2019 zelo naklonjeno. Po nekoliko težjem 
obdobju, ko je država občine precej zanemarjala, in po dolgem 
pripravljalnem obdobju na zagon aktualne finančne perspektive, 
so se stvari končno konkretneje premaknile in mesto se veseli težko 
pričakovanih projektov. V zadnjih mesecih smo naredili velike korake 
k prijaznejšemu okolju. Dobili smo Kolesce in Celebus, ki vse bolj 
postajata nepogrešljiva sopotnika v vsakdanjem življenju Celjank in 
Celjanov. Še vedno potekajo energetske sanacije šol, vrtcev in Celjskega 
doma, v marcu smo začeli z deli na projektu znanstveno-tehnološkega 
zabavnega parka, ki raste v nekdanji blagovnici T. Pripravljamo vse 
potrebno za vzpostavitev sistema »parkiraj in odpelji« (Park & Ride), 
odprli bomo novo kolesarsko povezavo med Celjem in Laškim. 
Veselimo se ureditve mreže kolesarskih povezav v občini in severne 
vezne ceste. Veliko projektov je že v izvedbi ali tik pred uresničitvijo, 
nekaj jih še čaka na odločilne korake. 
Želimo si, da bi vam do konca leta lahko pokazali nov razstavni 
prostor pod Muzejskim trgom. Prezentacija najdb bo še ena izjemna 
pridobitev ob vsej kulturni dediščini, na katero je Celje ponosno in po 
kateri je znano po vsem svetu. 

Praznik našega mesta pa je seveda praznik ljudi. Še posebej ljudi, ki 
so zaznamovali Celje in življenje v njem. Letošnji nabor predlogov za 
prejemnike celjskih grbov nam je spet pokazal, da živimo v okolju, ki ga 
sooblikujejo izjemni posamezniki in institucije. Vsakemu od trinajstih 
prejemnikov grbov se želim iz srca zahvaliti in jim čestitati za njihovo 
delo in njihov prispevek k življenju v Celju.
Hvala tudi otrokom, šolarjem, dijakom in vsem mladim, ki so naše 
mesto olepšali s čudovitimi poslikavami o Almi Karlin. Leto 2019 je 
namreč Almino leto, saj obeležujemo 130-letnico rojstva in 100-letnico 
njenega odhoda na pot okoli sveta. 

To pomlad vam želim Almin pogum pri vseh izzivih, ki jih boste 
premagovali, in željah, ki jih boste uresničevali. Naj bo vaš sopotnik 
tudi praznični Mestni časopis.  

Bojan Šrot
župan

Prejemniki priznanj 
Mestne občine Celje
Prejemniki najvišjih priznanj 
Mestne občine Celje nas vsako leto 
spomnijo, v kako bogati skupnosti 
živimo in kako izjemni posamezniki 
in institucije nas obkrožajo.

častni meščan Celja
Ivan Grobelnik - Ivo 
za junaška dejanja v času 
narodnoosvobodilnega boja, širjenje 
domoljubja in pravičnosti

častni meščan Celja
msgr. dr. Stanislav Lipovšek 
za širjenje strpnosti, enakopravnosti, 
sočutja in sožitja med ljudmi
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zlati celjski grb
Izidor Krivec 
za dolgoletno uspešno 
podjetniško pot in prispevek 
k razvoju celjskega 
gospodarstva

zlati celjski grb
Glasbena šola Celje 
za izjemen prispevek h 
glasbenemu in kulturnemu 
življenju v Celju

srebrni celjski grb
Edvard Kužner 
za ustvarjalni prispevek 
k uveljavljanju slovenske 
kulinarike v turistični ponudbi 
in razvoj gostinstva v Celju

srebrni celjski grb
dr. Zoran Pevec 
za izjemno ustvarjalno pot v 
literaturi

srebrni celjski grb
Gimnazija Celje - 
Center 
za dolgoletno uspešno delo 
v vzgoji in izobraževanju

bronasti celjski grb
Milan Alašević 
za umetniško ustvarjalno delo 
na področju karikature

bronasti celjski grb
Ignac Trobiš 
za uspešno podjetniško pot

bronasti celjski grb
Društvo tabornikov 
Rod II. grupe odredov 
Celje 
za 50-letno uspešno delovanje 
in skrb za aktivno preživljanje 
prostega časa mladih

bronasti celjski grb
Drsalni klub Celje 
za promocijo tekmovalnega, 
umetnostnega in rekreativnega 
drsanja v Mestni občini Celje

kristalni celjski grb
Bernie Bezenšek
za odličnost v 
celotnem študijskem 
obdobju na Fakulteti 
za elektrotehniko, 
računalništvo in  
informatiko Univerze v 
Mariboru

kristalni celjski grb
Iza Pavlina
za odličnost v celotnem 
študijskem obdobju na 
Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje 
Univerze v Ljubljani



program prireditev ob 
prazniku mestne občine 
celje 2019
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torek, 2. april, PREDSTAVITEV SREDNJEŠOLSKIH
14.00 RAZISKOVALNIH NALOG
 ŠOLSKI CENTER CELJE

četrtek, 4. april,  3. TEK TREH GIMNAZIJ   
11.30 (Gimnazija Celje - Center, 
 I. gimnazija v Celju, Gimnazija Lava)
 GIMNAZIJA CELJE - CENTER
 Savinjsko nabrežje, mimo   
 Valentininega kotička do Polul

petek, 5. april,  Strokovni posvet: DAN ZDRAVJA 2019
9.00-13.00 Državni presejalni programi: Svit,  
 Dora, Zora
 NIJZ CELJE, JZ SOCIO IN MESTNA   
 OBČINA CELJE
 Narodni dom
 Vstop prost
 Več o prireditvi: 
 celje-zdravo-mesto@siol.net, 
 03 425 12 00

sobota, 6. april, 22. BALONARSKO SREČANJE 
7.00-8.00 JUTRANJI POLET
17.00 POPOLDANSKI POLET
 BALONARSKI KLUB VOJNIK
 LETALIŠČE LEVEC
 V primeru slabega vremena bo   
 srečanje prestavljeno na 13. april ob  
 istih urah. 

sobota, 6. april,  DAN ZDRAVJA 2019 – 10. obletnica
9.00-12.30 JZ SOCIO IN MESTNA OBČINA CELJE
 Osrednja prireditev na Glavnem   
 trgu:  kulturne in športne dejavnosti  
 ter animacije za vse generacije.   
 Zanimiva ponudba zdravih produktov  
 in unikatnih izdelkov na stojnicah .
 Glavni trg, Prešernova ulica, Stanetova  
 ulica

sobota, 6. april, MEDGENERACIJSKI POHOD
11.30-13.00 Start na Glavnem trgu in zaključek pri  
 Domu ob Savinji
 celje-zdravo-mesto@siol.net, 
 03 425 12 00

sobota, 6. april, NASTOP MALEGA PIHALNEGA ORKESTRA  
11.00 GLASBENE ŠOLE CELJE OB DNEVU  
 ZDRAVJA
 GLASBENA ŠOLA CELJE 
 Mestno središče

sobota, 6. april, Koncert: POMLAD V MESTU
19.00 SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN  
 TURIZEM CELJE
 Celjski dom

ponedeljek, 8. april, UTRINKI OB 25-LETNICI U3O
17.30 Spominski večer ob srebrnem jubileju   
 Univerze za III. življenjsko obdobje
 OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
 Levstikova dvorana

torek, 9. april, PREDSTAVITEV OBSEŽNE PRENOVE  
ob 10.00 in 15.00 CELJSKEGA KULTURNEGA SPOMENIKA
 CELJSKI DOM
 Ob slikovnem gradivu bodo strokovnjaki   
 orisali stanje objekta pred in po prenovi. 
 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE    
 DEDIŠČINE SLOVENIJE, OE CELJE
 Celjski dom

torek, 9. april, Vodstvo po razstavi DEKADE:   
11.00 ŠESTDESETA@CELJE 1960−1969
 ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
 Vpogled v dogajanje v Celju in okolici   
 med letoma 1960 in 1969
 Vstop prost
 Več informacij o razstavi: www.zac.si

torek, 9. april, Zabavno-tekmovalna prireditev: 
17.00 CELJE IMA TALENT
 III. OSNOVNA ŠOLA CELJE
 Dvorana kina Metropol
 Vstop prost

sreda, 10. april, PREDSTAVITEV PROJEKTA RASTOČA KNJIGA  
18.00 Sodelujejo: Marijana Kolenko, dr. Janez   
 Gabrijelčič in pater Karel Gržan
 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
 Muzejska kavarna

sreda, 10. april, POMLADNI KONCERT MEŠANEGA  
19.30 MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA I.   
 GIMNAZIJE V CELJU 
 I. GIMNAZIJA V CELJU
 Celjski dom

četrtek, 11. april,  DOBRODELNA DRAŽBA PUNČK IZ  
11.00 CUNJ - UNICEF
         OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
 Avla knjižnice (ali pred njo)

četrtek, 11. april, Kostumirano vodenje z vitezom: 
16.00 PO POTEH DEDIŠČINE CELJSKIH GROFOV
 Vodil vas bo odličen lokalni vodnik   
 Sašo Svetelšek. Osrednje vodenje se bo   
 zaključilo z obiskom stalne razstave   
 »Pod zlatimi zvezdami«, ki ima domicil v  
 Stolpu nad Pelikanovo potjo. Po razstavi vas  
 bo vodila Irena Gorenšek, članica društva  
 Zlate ostroge. Vodenje in cena dnevne   
 vstopnice na Stari grad Celje znašata 6 EUR.  
 Udeležba  za otroke do 6. leta starosti je  
 brezplačna. Vodenje je omejeno na min.  
 8  in max. 40 oseb. 
 Predhodne prijave na tic@celje.si.
 Več: www.celje.si ter FB Celje, knežje mesto.
 ZAVOD CELEIA CELJE
 Stari grad
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četrtek, 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  

petek, 12. april, 9. 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, 12. april, GOZD LJUDI V SVETU DREVES
otvoritev  Prostorska inštalacija želi naravi    
ob 12.00 odtujenega sodobnega človeka    
 opomniti, da so drevesa ravno    
 tako kot ljudje živa bitja in da    
 obstaja med gozdnim ekosistemom in   
 človeško družbo presenetljivo veliko   
 podobnosti. 
 Inštalacija bo postavljena na    
 Muzejskem trgu do 26. aprila 2019.
 ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA   
 ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE    
 OKOLJA V SODELOVANJU      
 Z GIMNAZIJO LAVA

petek 12. april, 9. TRADICIONALNI NOGOMETNI   
14.00-20.00 TURNIR 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 12. april, ALMINE PRAVLJIČNE POTI
18.00 Gledališka predstava ob     
 130-letnici rojstva celjske pisateljice in   
 svetovne popotnice Alme Maximiliane   
 Karlin.
 OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA CELJE
 Celjski dom

sobota, 13. april, SPOMLADANSKI POHOD V 
 8.00 V POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA
 Zbirno mesto je pred sedežem    
 Prostovoljnega gasilskega društva    
 Zagrad-Pečovnik. Pot bo vodila preko Suhega  
 potoka proti Pečovniški koči, Tolstega vrha na  
 Celjsko kočo in preko Vipote v Tremerje. 

 KULTURNO-ETNOLOŠKO DRUŠTVO   
 TREMERJE

sobota, 13. april, POMLADNO KOLESARJENJE 
10.30 Odprtje kolesarske povezave med    
 Celjem in Laškim
 MESTNA OBČINA CELJE, OBČINA LAŠKO,   
 SIMBIO, d.o.o.
 Nova brv v Tremerjah

torek, 16. april, IGRIVO POTOVANJE V SVET BESED
17.00 Odprtje občasne razstave Vrtca Tončke   
 Čečeve Celje
 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

torek, 16. april, Predavanje dr. Jureta Krajška:   
18.00 EDINSTVENE RIMSKE FRESKE IN    
 ARHITEKTURA CELEJE NA MUZEJSKEM   
 TRGU
 POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
 Dvorana Barbare Celjske, Knežji dvor

sreda, 17. april, Ustvarjalno druženje: VELIKONOČNA  
10.00-12.00 POBARVANKA
 OSNOVNA ŠOLA LAVA
 Mestno središče: »na zvezdi«

sreda, 17. april, ODPRTJE NOVIH POSLOVNIH   
11.00 PROSTOROV INKUBATORJA SAVINJSKE   
 REGIJE
 Mariborska 7, 3. nadstropje

četrtek, 18. april, Vodstvo po razstavi DEKADE: 
17.00 ŠESTDESETA@CELJE 1960−1969
 ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
 Vpogled v dogajanje v Celju in okolici   
 med letoma 1960 in 1969.
 Vstop prost
 Več informacij o razstavi: www.zac.si

četrtek, 18. april, Koncert: MESTU V POZDRAV
18.00 IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
 Avla 3. nadstropja

četrtek, 18. april, LETNI KONCERT MLADINSKEGA   
19.30 PIHALNEGA ORKESTRA IN ZAKLJUČEK 1.   
 MEDNARODNEGA TEKMOVANJA CELEIA   
 2019 S PODELITVIJO PLAKET
 GLASBENA ŠOLA CELJE
 Celjski dom

petek, 19. april, USTVARJALNO-LIKOVNA DELAVNICA
9.00 MČ CENTER IN III. OSNOVNA ŠOLA CELJE
 Pred Mestnim kinom Metropol

petek, 19. april, Odprtje avtorske razstave: 
12.00 NEVIDNO ŽIVLJENJE ODPADKOV
 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
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Alma Karlin v mladih očeh
Alma Karlin je bila izjemna ženska. Bila 
je popotnica, pisateljica, svetovljanka, 
prevajalka … Bila je vizionarka, 
rojena v čas, ki je ni razumel. Letos 
obeležujemo 130 let njenega rojstva. 
Rodila se je v hiši na Ljubljanski cesti, 
nasproti Narodnega doma. V letu 
2019 pa mineva tudi 100 let njenega 
odhoda na pot okoli sveta. To je 
Almino leto, zato so otroci in mladi 
galerijo na prostem ob prazniku 
Mestne občine Celje posvetili njej.

23. galerija    
  na prostem

VRTEC DANIJELOV LEVČEK 

VRTEC TONČKE ČEČEVE

VRTEC ZARJA 

VRTEC ANICE ČERNEJEVE

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
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ŠC CELJE SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

I. GIMNAZIJA V CELJU

EKONOMSKA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA LAVA

OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC - ŠENTJUROSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA BLAGOVNA

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

ŠC CELJE SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE



ŠC CELJE, GIMNAZIJA  LAVA

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE

MLADINSKI CENTER CELJE

ZAVOD ZA VAS ŽIVIM ŠC CELJE SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO

DIJAŠKI DOM CELJEDRUŠTVO OTROCI OTROKOM

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA

OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
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Zakaj so potrebni ukrepi 
trajnostne mobilnosti
Po podatkih iz ankete, ki je bila izvedena leta 2016 zaradi izdelave 
Celostne prometne strategije Mestne občine Celje, je bilo takrat 
v Celju približno 27.000 delovnih mest, za pot na delo pa je avto 
uporabljalo kar 76 odstotkov zaposlenih, zato so ob prometnih 
konicah veliki zastoji.

Najbolj problematičen je tranzitni promet skozi mesto, ki močno 
onesnažuje zrak, zaradi tresljajev pa povzroča razpoke na zgradbah. 
Gre za velik problem, ki pa ga mora rešiti država z izgradnjo 
obvoznice. Čeprav so v Celju že v devetdesetih letih bistveno 
zmanjšali onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom, je v zimskih 
mesecih zaradi prometa, kurišč in industrije občasno še vedno 
preseženo dovoljeno število dnevnih prekoračitev z delci PM10.
Nekatere obstoječe kolesarske poti še vedno potekajo ob prometno 
obremenjenih cestah, zato za kolesarje niso varne in privlačne, 
kakovostne površine v mestu pa so zasedene s parkiranimi 
avtomobili. 

Trajnostna mobilnost – 
odgovorno ravnanje do 
prihodnjih generacij
Da bi bilo naše mesto prijetnejše, čistejše in varnejše, se je Mestna 
občina Celje že pred leti odločila, da bo po vzoru številnih evropskih 
mest svoj razvoj usmerila v trajnostno mobilnost. Nihče si ne želi živeti 
v mestu, ki bi se dušilo v avtomobilski pločevini in onesnaženem zraku. 
Vsak si želi zeleno in urejeno mesto, ki je prijazno pešcem, kolesarjem 
in drugim alternativnim oblikam mobilnosti. Spremembe v prometni 
ureditvi in v naših navadah pa se ne morejo zgoditi čez noč. Projekti, 
ki zagotavljajo trajnostno mobilnost, morajo biti dobro načrtovani in 
usklajeni z okoljskimi, gospodarskimi in družbenimi načrti. Trajnostna 

mobilnost mora biti okoljsko sprejemljiva in socialno pravična. To pomeni, da 
morajo biti ukrepi prometne politike takšni, da se bo lahko vsakdo z različnimi 
prevoznimi sredstvi odpravil od točke A do točke B, in to tako, da bo njegova pot 
varnejša in cenejša, pa tudi okolju prijaznejša.
 
Če želimo biti trajnostno mobilni, se nam ni potrebno povsem odpovedati 
uporabi avtomobila. Gre za to, da zmanjšamo nepotrebne kratke vožnje z avtom 
in se na pot, če je to mogoče, odpravimo peš, s kolesom ali z javnim potniškim 
prometom. Hoja, kolesarjenje, avtobusni promet, železniške povezave in uporaba 
avtomobilov se morajo medsebojno podpirati in dopolnjevati. 

Mestna občina Celje ima na področju trajnostne mobilnosti velike načrte. 
Nekatere je že uresničila in so bili med občani lepo sprejeti. Lani jeseni je uvedla 
javni sistem izposoje koles, KolesCE, pred nekaj tedni pa tudi javni potniški 
promet, Celebus. Namestila je več polnilnic za električne avtomobile in pripravila 
projektno ter investicijsko dokumentacijo za nekaj drugih projektov s področja 
trajnostne mobilnosti. Gre za sistem P+R, regijske kolesarske poti, ureditev 
mreže kolesarskih povezav v občini in eksperimentalno ureditev dela Lilekove 
in Gubčeve ulice v starem mestnem jedru. Na občini pričakujejo, da bodo kmalu 
dobili pozitivne sklepe o evropskem sofinanciranju in začeli z delom.
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Javni sistem izposoje koles, ki ga je Mestna občina Celje uvedla lani jeseni, se je 
izkazal za odlično pridobitev. Pozimi so električna kolesa začasno pospravili, ostala 
(mehanska) kolesa pa je veliko občanov in obiskovalcev z veseljem uporabljalo 
tudi pozimi. Samo v februarju so zabeležili 1232 uporabnikov, kar je približno 
tretjina več kot mesec prej. 

Občina je lani kupila 66 klasičnih in 34 električnih koles, ki si jih je mogoče 
izposoditi na sedemnajstih postajah javnega sistema. Večji del naložbe, vredne 
460.000 evrov, je občina uresničila s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev. 
Letos načrtuje nakup 40 dodatnih električnih koles in postavitev štirih postaj na 
območju parkirišča Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. 

Javni sistem izposoje koles deluje preko globalnega sistema nextbike, ki se že 
uporablja v več kot 150 mestih po svetu. Njegova glavna prednost je v tem, da 
lahko uporabnik prevzame kolo v Celju in ga vrne denimo v Žalcu ali Laškem. Za 
isti sistem se je namreč odločilo tudi sedem bližnjih občin. 

CNG-polnilnica obratuje 
zanesljivo in brez težav
Nova polnilnica za stisnjen zemeljski plin Celje, ki so jo v Trnovljah predali 
namenu konec januarja, ko so začeli voziti tudi novi mestni avtobusi, obratuje 
zanesljivo in brez težav. V obdobju od odprtja do 5. marca so v njej prodali več 
kot 7.900 kilogramov stisnjenega zemeljskega plina, in sicer 6.645 kilogramov 
za namene javnega potniškega prometa ter skoraj 1.300 kilogramov ostalim 
uporabnikom vozil na to vrsto pogona. 
Stisnjen zemeljski plin je tehnološko obdelan plin, ki ima v primerjavi z 
bencinskim in dizelskim gorivom ter avtoplinom veliko prednosti. Vozila, ki jih 
poganja, so varna in okolju prijazna. Vožnja z njimi je cenejša.

Mestna občina Celje je za izvedbo projekta izgradnje CNG-polnilnice in za 
upravljanje z njo pooblastila javno podjetje Energetika Celje, d. o. o. Vrednost 
projekta znaša 898.514 evrov.

Zadovoljni s Celebusom 
Konec januarja letos je v Celju začel voziti Celebus, ki so ga občanke in občani 
že težko pričakovali. Mestna občina Celje je za potrebe javnega prevoza 
kupila deset mestnih avtobusov srednje velikosti, ki se polnijo z okolju 
prijaznim stisnjenim zemeljskim plinom. Avtobusi vozijo na petih linijah in 
center mesta povezujejo z večjimi stanovanjskimi naselji. 
Odziv potnikov je zelo pozitiven. Na Mestni občini Celje bodo v prihodnje 
poskušali v največji možni meri upoštevati dobronamerne predloge za 
izboljšanje sistema. Z uporabo Celebusov se je namreč pokazalo, kaj je še 
potrebno narediti, da bo projekt čim bolj zadostil potrebam uporabnikov. 
Tako bodo čez nekaj mesecev, ko bo zbranih več podatkov, ponovno 
pretehtali tudi obstoječe linije. Po številu prodanih vstopnic ocenjujejo, da sta 
najbolj zasedeni liniji Nova vas in Hudinja, sledijo jima Nakupovalna linija, 
Ostrožno in Stari grad. Za nakup avtobusov je občina od Eko sklada dobila 
922.080 evrov nepovratnih sredstev. 

Za vzpostavitev javnega potniškega prometa je Mestna občina Celje na 
novo zgradila in posodobila obstoječo infrastrukturo. Postavila je tri nova 
avtobusna postajališča, in sicer eno na Levstikovi ulici (nasproti Gimnazije 
Celje - Center) ter dve na Čopovi ulici. Na sedemnajstih avtobusnih 
postajališčih je postavila nadstrešnice, na dvainštiridesetih pa je namestila 
digitalne prikazovalnike najave prihoda avtobusov.

Lani namestili sedem    
električnih polnilnic
Razvoj zelenih mobilnostnih tehnologij je naša skupna prihodnost, zato si na 
mestni občini želijo z izgradnjo ustrezne infrastrukture voznike spodbuditi k 
nakupu električnih avtomobilov, ki ne ustvarjajo toplogrednih plinov in ne 
povzročajo hrupa. Tudi stroški prevoza so nižji. 
Lani so namestili sedem polnilnih postaj za električna vozila, in sicer dve javni 
na parkirišču Spodnji grad, dve na parkirišču ob Vrunčevi cesti in dve v Zagati. 
Kot investitorji so poskrbeli za gradbena dela, ki so bila potrebna za napeljavo 
električne energije do polnilnih postaj, sicer pa v projektu sodelujejo s podjetjem 
Petrol, d. d., Ljubljana, ki je upravljalec in skrbnik polnilnic. Polnjenje je zaenkrat 
brezplačno.
Vse javne električne polnilnice imajo dve vtičnici tipa 2 z nazivno močjo do 
22 kW AC, kar pomeni, da se lahko na vsaki polnilnici istočasno polnita dva 
električna avtomobila. Vozniki lahko svoje električne avtomobile polnijo po 
vseh znanih standardih za polnjenje, morajo pa imeti svoj kabel za priklop 
na polnilnico. Mestna občina Celje je od Eko sklada za nakup šestih polnilnih 
postaj prejela 18.000 EUR nepovratnih finančnih spodbud in namerava v 
skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi s tem projektom nadaljevati. 
Pripravila je izvedbeno dokumentacijo za postavitev električnih polnilnih 
postaj na enajstih lokacijah v mestu. Letos namerava zagotoviti potrebno 
infrastrukturo za električne avtomobile na parkirišču na Ulici IX. divizije, kjer je 
predviden sistem P+R, in pred nekdanjo blagovnico T na Gubčevi ulici, kjer že 
urejajo znanstveno-zabavni tehnološki park Generator.Del Lilekove in Gubčeve ulice bo 

namenjen kolesarjem in pešcem
Del Lilekove in Gubčeve ulice v starem mestnem jedru Celja bo namenjen 
predvsem pešcem in kolesarjem. Na Mestni občini Celje so se odločili, da bodo 
na tem območju zmanjšali število parkirnih mest, namestili klopi, stojala 
za kolesa, koše za smeti, postavili svetilke in ob robu Gubčeve ulice zasadili 
drevesa. Po obnovi bo prostor za pešce in kolesarje prijaznejši in varnejši. 
Na zahodni strani Gubčeve ulice načrtujejo vgradnjo podzemnega sistema 
za zbiranje odpadkov. Celotno območje, ki sodi v projekt eksperimentalne 
ureditve, bodo na novo tlakovali in pred tem obnovili komunalne vode. 
Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 1,3 milijona evrov. Občina bo od EU 
in Ministrstva za infrastrukturo prejela 594.237  EUR nepovratnih sredstev, 
preostali denar pa je že zagotovila v letošnjem proračunu. 

KolesCE - odlična pridobitev za 
Celjane in obiskovalce mesta
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Nove steze za udobno in varno 
kolesarjenje po Celju
Celje ima zaradi kratkih razdalj, ravninskega terena in ugodne klime odlične 
naravne pogoje za kolesarjenje. Kljub temu, da je kolesarska infrastruktura v 
mestu v veliki meri že zgrajena, pa še vedno obstaja veliko možnosti za izboljšave 
in dograditev manjkajočih kolesarskih povezav. Da bi kolesarjem omogočila 
udobno in varno vožnjo, se je Mestna občina Celje odločila, da bo nekatere 
obstoječe odseke obnovila, zgradila okoli 30 kilometrov novih kolesarskih 
povezav in vse skupaj povezala v sklenjeno kolesarsko omrežje. Po zaključku del 
bo mreža kolesarskih povezav skupaj z že obstoječimi dolga okoli 64 kilometrov.  
Med projektiranjem je mestna občina tam, kjer je bilo to izvedljivo, steze 
umestila ob zelene pasove, stran od prometno najbolj obremenjenih cest. Z 
ureditvijo mreže kolesarskih povezav bo občankam in občanom omogočila, 
da se bodo lahko s kolesom varno in hitro odpeljali iz stanovanjskih sosesk do 
javnih ustanov, športno rekreacijskih objektov, nakupovalnih središč in starega 
mestnega jedra. 
Projekt Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC predvideva izgradnjo 44 
novih odsekov kolesarskih poti, postavitev šestih informacijskih tabel z vrisanimi 
kolesarskimi potmi in turističnimi točkami za dodatno spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, postavitev treh števcev kolesarjev in treh servisnih stojal. Kolesarske 
steze bodo ponekod potekale po eni strani ceste, ponekod pa po obeh straneh. 

Občina bo na nekaterih odsekih zgradila tudi hodnike za pešce (v skupni dolžini 
2,53 kilometra), ob že obstoječem odseku Ulice Janeza Cvirna pa bo zasadila 
nova drevesa.
 Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 2.5 milijona evrov. Mestna občina Celje 
je nekaj več kot milijon evrov že zagotovila v proračunu, preostali denar pa naj 
bi prejela od države in evropskih skladov, ki sofinancirajo operacije trajnostne 
mobilnosti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb. Iz teh skladov 
pričakuje tudi sofinanciranje izgradnje severne vezne ceste skupaj z ureditvijo 
infrastrukture za pešce in kolesarje

Parkiraj avto in  presedi na kolo
V razvitih evropskih mestih je možnost cenovno ugodnega in udobnega 
parkiranja z neposrednim dostopom do javnega prometa zmanjšala prometne 
težave. Mnogi vozniki so spremenili potovalne navade, saj so spoznali, da ima 
sistem P + R (Park & Ride – parkiraj avto in prestopi na kolo) številne prednosti. 
Tudi Mestna občina Celje namerava na Ulici IV. divizije, na območju med staro 
železniško postajo in Savinjo, zgraditi sodobno parkirno infrastrukturo, ki 
bo spodbujala alternativne trajnostne načine nadaljevanja poti s kolesom. 
Naložba je ocenjena na nekaj več kot 426.000 evrov. Na Mestni občini Celje 
pričakujejo, da bodo s prijavo za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti 
z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb uspešni, da bodo prejeli dobrih 
229.000 evrov evropskega denarja in z deli začeli še v letošnjem letu. Ostali 
denar, ki bo potreben za izvedbo projekta, je občina že zagotovila v letošnjem 
proračunu.

Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila. 
Tri parkirna mesta bodo namenjena invalidom, štiri pa voznikom električnih 
avtomobilov. 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 
bodo zgradili tudi varovano pokrito kolesarnico za pet koles in osem parkirnih 
mest za avtodome, kjer bo vsa potrebna oprema. Predvidena je tudi polnilna 
postaja za električne avtomobile. Ker bo zasadila še nov, enojni drevored, bo 

Kolesarske povezave do 
sosednjih občin
 
Mestna občina Celje namerava urediti tudi kolesarske povezave do sosednjih 
občin. V okviru projekta Regijske kolesarske poti v sodelovanju z občinami 
Štore, Šentjur, Laško in Žalec ureja zemljišča in dokumentacijo za izdelavo 
projektov, ki bodo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt v 
sodelovanju z občinami vodi Direkcija RS za infrastrukturo. 
Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje–Vojnik–Dobrna bo stala nekaj 
več kot šest milijonov evrov. Večino denarja bo zagotovila država, Mestna 
občina Celje pa nekaj več kot 96.000 evrov. Za izgradnjo kolesarske povezave 
do Žalca bo prispevala nekaj manj kot 76.000 evrov, za povezavo do Laškega 
nekaj več kot 37.000 evrov, do Štor in Šentjurja pa 227.000 evrov. Med Celjem in 
Laškim je nova kolesarska steza že zgrajena in predstavlja veliko pridobitev za 
domačine, pa tudi za kolesarje od drugod. V okviru projekta je bil v Tremerjah 
zgrajen nov, 92 metrov dolg jeklen most, preko katerega ljubitelji kolesarjenja 
prečkajo reko Savinjo. Kolesarske povezave do Žalca, Laškega in Šentjurja bodo 
sofinancirane iz EU sredstev.

območje bodočega sistema P+R zeleno in za uporabnike zelo privlačno.
Sistem voznikom omogoča, da cenovno ugodno parkirajo avtomobil in pot do 
želenega cilja, torej do službe, muzejev, tržnice, turističnih znamenitosti, gostiln 
ali javnih ustanov, nadaljujejo s kolesom. Na tak način se v mestu zmanjšuje 
promet in zagotavlja boljši zrak. Manj je tudi hrupa. Kolesarjenje že nekaj časa 
ni več samo rekreacijska dejavnost, temveč se vse bolj uveljavlja kot vsakdanje 
sredstvo za premagovanje razdalj. Je poceni, prijazno naravi, zdravo in v 
primerih, ko so na cesti prometni zastoji, tudi hitrejše. 
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