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Mestna občina Celje se je v letu 2015 pridružila 15 destinacijam, ki so vstopile v pilotni 
nacionalni program za pospeševanje trajnostnega razvoja, imenovan Zelena shema 
slovenskega turizma. Gre za nacionalni program, ki pod krovno znamko Slovenia Green 
Destination združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.  
 
Celje je vse od leta 2016 ponosni nosilec znaka Slovenia Green Destination, kar ga uvršča 
med okolju in družbi prijazne turistične destinacije. V skladu z nacionalnimi kriteriji Zelene 
sheme slovenskega turizma Celje aktivno sledi ključni razvojni prioriteti slovenskega 
turizma, ki temelji na oblikovanju konkurenčne in trajnostno naravnane turistične ponudbe. 
S strateško usmeritvijo k bolj trajnostnemu razvoju destinacije, ki vključuje med drugim 
tudi skrb za ekonomsko in družbeno - kulturno okolje, je Celje naredilo pomembne korake k 
večji prepoznavnosti mesta kot zelene destinacije. 
 

Mestna občina Celje je v letu 2019 pristopila k preverjanju izpolnjevanja standardov in 
uspešnosti kazalnikov v Zeleni shemi slovenskega turizma (ZSST) z namenom, da s pomočjo 
mednarodno priznanega orodja za razvoj zelenih destinacij vzpostavi trajnostni model 
turizma. Pridobila je znak Slovenia Green Destination Bronze.  
 
V letu 2022 je Mestna občina Celje pristopila k recertifikaciji znaka. Za izboljšanje 
izhodiščnega stanja je pomembno spremljanje relevantnih trajnostnih kazalnikov na šestih 
področjih: destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in 
tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij. Zelena ekipa imenovana s 
sklepom župana v okviru svojih pristojnosti spremlja in zbira ter vrednoti podatke za 
obravnavana področja, ali pa jih pridobi iz javno dostopnih evidenc institucij in ustanov, ki 
pokrivajo posamezne vsebine. Podatke o trajnostnih kazalnikih zbiramo na platformi 
Slovenia Green Destination.  
 

Celje je ena izmed 60 destinacij, ki so vstopile v nacionalni program Zelena shema 
slovenskega turizma in se zaveda, da je trajnostni turizem prava pot do odgovornega 
ravnanja z okoljem ob doseganju večje blaginje prebivalcev.  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA – 

aktivnosti zelene ekipe 

 
 

V letu 2019 je Mestna občina Celje prejela 
Poročilo o presoji Slovenske turistične 
organizacije, v katerem so bila tudi 
priporočila, katere aktivnosti je potrebno 
izvesti za pridobitev znaka kakovosti Slovenia 
green silver. V želji po razvoju trajnostnega, 
»zelenega« turizma, za katerega si prizadeva 
Slovenija kot celota je Mestna občina Celje v 
letu 2019 na podlagi prejetih priporočil 
sprejela Akcijski načrt predvidenih 

ukrepov, za izboljšanje standardov Slovenia Green na njenem območju.  
 
Ena od aktivnosti, ki jih moramo izvesti je tudi poročanje o izvedenih aktivnostih glede na 
akcijski načrt sprejet v letu 2019. Natančneje gre za obdobje od zaključka leta 2019 do 
konec leta 2021. 
 
V letu 2020 in letu 2021 smo kljub izrednim razmeram uspešno izvedli precej ukrepov iz 
zastavljenega akcijskega načrta. Največji premik je bil narejen pri odpravljanju 
pomanjkljivosti na področju »Družbene klime« (poglavje 5 v akcijskem načrtu) ter v poglavju 
6 »Poslovanje turističnih podjetij«. 
 
Tako smo v letu 2020 in 2021 kljub oteženi situaciji povezani S koronavirusom uspešno izvedli 

izobraževanja za turistične deležnike v Celju. V letu 2020 smo organizirali dogodek Skupaj 

na Zeleni poti, kjer smo predstavili zeleno zgodbo Celja, shemo Slovenia Green destination, 

trajnostni znak Green Key ter predstavili primere dobrih praks. Vzpostavljen je bil portal, 

kjer lahko občani dajejo pobude in predloge pri razvoju mesta ter izražajo zadovoljstvo 

oziroma nestrinjanje. Turistično gospodarstvo ter preostale deležnike v turizmu smo na 

delavnicah, Aktivacijskih webinarjih, poučili o racionalni rabi vode, o ravnanju z odpadnimi 

vodami in o racionalni rabi energije. Prav tako smo jim podali koristne napotke in prednosti 

uporabe embalaže iz naravnih materialov ter jih na ta način spodbudili k umiku plastike iz 

turistične ponudbe in vsakodnevnih delovnih procesov. Udeležencem izobraževanj smo 

predstavili vse trajnostne znake, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma, ter 

prednosti vključitve v nacionalno certifikacijsko shemo.  

 

Uspešno smo izpolnili zastavljeni ukrep v skladu s kriterijem 3.14., Zmanjševanje količine 

trdnih odpadkov, saj smo od leta 2019 v povprečju zmanjšali količino trdnih odpadkov za 10 

%. 

 
 



                                                                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 
 
 
Na rednih delovnih sestankih zelene ekipe smo revidirali in revalorizirali ukrepe iz Akcijskega 
načrta trajnostnega razvoja turizma skladno z razmerami, ki vladajo v turizmu.  
Zato v letu 2022v skladu s kriterijem 5.21 načrtujemo   pripravo Kriznega načrta v turizmu. 
Prav tako načrtujemo razvoj novih zelenih turističnih produktov, ki bodo obiskovalce 
spodbudili k samostojnemu in poučnemu raziskovanju zelenih točk Celja. 
 
V letu 2021 smo se pri komuniciranju z javnostjo v prvi vrsti osredotočili na promocijo Celja 
kot zdrave in varne turistične destinacije, ki sledi mednarodnim zdravstvenim standardom 
za preprečevanje širjenja Covid-19, s čimer bomo nadaljevali tudi v letu 2022. 
 

 

 

V nadaljevanju pa predstavljamo nekatere najodmevnejše 

projekte in aktivnosti za doseganje trajnostnega turizma v 

naši občini v zadnjih dveh letih.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

 

Nova destinacijska znamka 

 
Leto 2019 je bilo za Celje kot turistično destinacijo prelomno leto z vidika strateškega 

načrtovanja, saj je Mestna Občina Celje sprejela in potrdila nov strateški dokument 

»Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje 2019 – 2023« (v nadaljevanju 

SRTT), kot tudi novo znamko za promocijo in trženje Celja kot turistične destinacije, »Celje, 

mesto grofov«.. 

 
Nova destinacijska znamka: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

 

Mesto Celje promoviramo kot zeleno turistično destinacijo glede na 

različne letne čase, dogodke oz motive prihoda gostov in sicer: 

 
 

Celje se pozicionira kot srce destinacije 

dobrega počutja (v premeru 60 km okrog Celja 

je kar 6 velikih termalnih zdravilišč, s katerimi 

naša organizacija sodeluje v okviru destinacije 

Dežela Celjska že 11 let. Z zdravilišči Terme 

Olimia, Terme Dobrna, Thermana Laško, Rimske 

terme in GH Sava Rogaška imamo podpisano 

Pogodbo o sodelovanju za leto 2020 – s tem 

dokazujemo vključenost nosilcev tega 

produkta.  

V letu 2022 bomo aktivnosti promocije in 

prodaje izvajali v skladu s ključnimi sezonskimi  

 

promocijskimi kampanjami (dober odziv tudi v 

letu 2021), načrtujemo razširitev vsebinskega 

digitalnega marketinga in ponovno udeležbo na B2B in B2C dogodkih tako doma kot v tujini, 

ki so bili v letih 2020 in 2021 večinoma odpovedani.  

 

Predvidene krovne promocijske kampanje za leto 2022: 

- #Zimavmestugrofov, od 1. 1. do 30. 3. 2022 

- #Pomladvmestugrofov od 1. 4. do 30. 5. 2022  

- #Poletjevmestugrofov od 1. 6. do 30. 8. 2022 

- #Jesenvmestugrofov od 1. 9. do 30. 11. 2022 

- #PravljičnoCelje od 1. 12 do 31. 12. 2022 

 

Za vsako kampanjo bomo za namene pospeševanja prodaje in promocije uporabili različna 

orodja: 

- ONLINE KAMPANJE s kreiranjem digitalnih oglasov in zakup oglaševalskega prostora 

na digitalnih omrežjih 

- OFFLINE KAMPANJE (tiskani mediji, radijski oglasi, TV oglasi, oglaševanje na zunanjih 

površinah – gigant panoji, city light 

 
V Celju imamo primer dobre prakse, kako povezati kulturne institucije s turizmom, in sicer 
smo leta 2018 začeli s projektom SKUPNIH VSTOPNIC za Stari grad Celje, Pokrajinski muzej 
Celje in Muzej novejše zgodovine Celje. V letu 2021 se je družini skupnih vstopnic priključil 
tudi največji znanstveno zabavni park v Sloveniji, Tehnopark Celje.  



                                                                                                                                                                             

                                                                               
 

»MOJA SLOVENIJA – ZDAJ JE ČAS ZA CELJE«  

 

Pridružili smo se promocijski kampanji STO-ja in tudi mesto Celje pozicionirali v sklopu 

kampanje »MOJA SLOVENIJA. Zdaj je čas«. 

 

V juniju smo pripravili kampanje za poletne oglede - »MOJA SLOVENIJA – ZDAJ JE ČAS ZA 

CELJE« ter uvedli brezplačna vodenja z lokalnimi vodniki, in sicer vsak petek, soboto in 

nedeljo, 4x na dan, ob 10., 11., 18. in 19. uri. Na poziv STOja za turistična vodenja se je 

prijavil tudi Zavod Celeia Celje in prejel možnost sofinanciranja lokalnih vodenj.  

 

 

 
 

 

OGLED MESTA CELJE – LEGENDA O SKRIVNEM ROVU  

 

Skozi vse leto lahko obiskovalci starega mestnega jedra tudi letos raziskujejo Celje na 

drugačen način. Atraktivna »outdoor« igra - Legenda o skrivnem rovu, obiskovalcem na 

pustolovski način približa najzanimivejše točke Celja in z njimi povezane zgodbe in legende. 

Z razvojem »outdoor doživetij« spodbujamo obiskovalce, da na poučen in samostojen način 

odkrivajo zgodovino mesta grofov. 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

Spodbujanje kulturnega turizma: Razvojne in promocijske 

aktivnosti, Projekti – STO in MGRT/EU 

 

Letošnje razvojne aktivnosti smo prilagodili stanju na trgu, novim projektom in drastičnemu 

upadu domačih in tujih gostov.  

 

- Predvidevali smo večinoma slovenske goste v poletni sezoni in povišan dnevni / 

izletniški turizem iz zdravilišč ter enodnevne goste.  

- Program Živa zgodovina smo kljub zmanjšanim sredstvom iz naslova prihodkov 

Starega gradu v času zaprtja kljub vsemu ohranili in ga izvajamo v celoti kot do sedaj. 

Letos smo zaradi pomanjkanja sredstev s programom začeli kasneje, konec junija. 

 

 

V januarju smo zaključevali projekt, Obišči Celje 365/7, sofinanciran s strani STOja za 

promocijo vodilnih turističnih destinacij iz leta 2020. Zaradi trajajoče epidemije se je 

obdobje upravičenosti podaljšalo do 30. 1. 2021, zadnji zahtevek smo oddali v februarju 

2021 ter uspešno počrpali sredstva.  

 

 

V marcu leta 2021 smo se prijavili na razpis STO z vlogo 

OBIŠČI CELJE. PRIDI ŠPILAT GROFE 365/7. Skupaj s 

partnerji smo dorekli ključne aktivnosti za vključitev v 

digitalno kampanjo #Pomladvmestugrofov in povabili 

Slovence na izlet in obisk odprtih atrakcij – Stari grad 

Celje, Pokrajinski muzej Celje in Muzej novejše zgodovine 

Celje ter Tehnopark Celje, vse atrakcije smo povezali s 

skupnimi vstopnicami. V kampanjo smo vključili tudi 

outdoor aktivnosti – Zipline, Pustolovski park Celjska koča 

itd.  Namestitvene kapacitete so bile še zaprte. Drugi val 

promocijske kampanje je sledil v juniju, ko smo pripravili 

kampanjo #PoletjevCelju.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

PLEZALIŠČE POD 

STARIM GRADOM 

 
V letu 2021 smo pod grajsko 
veduto (vrh Pelikanove poti) 
uredili ploščad z veliko klopjo za 
počitek, 50 metrov poti ter 
razgledno ploščad pod plezališči, 
ki služi tudi kot nastopna ploščad 
za plezalce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Mestne občine Celje je sovpadal z evropskim projektom Mladinskega centra Celje 
ter Planinskega društva Matica - Plezaj kot grof. Gre za projekt, katerega cilj je bil obnova 

dotrajane naravne plezalne stene pod Starim gradom Celje in je nastal na pobudo mladih 
plezalcev. Marca letos so v Plezalnem centru Celje izvedli delavnico plezanja, pripravili pa 
so tudi brošuro, v kateri bodo strnili vse podatke o varni uporabi plezalne stene, v katerem 
so uredili nove plezalne smeri.  

 
 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

Mestni gozd 

 
Mesto Celje ima velikansko srečo, da je obdano z gozdovi, ki pozitivno vplivajo tako na okolje 
kot na počutje meščanov. Gozdovi pokrivajo kar četrtino urbanega območja Celja. Le-to ima 
sicer že dolgo, več kot stoletje staro tradicijo urejanja gozdov, namenjenih za oddih in 
rekreacijo. Pika na i pa je vsekakor projekt »Mestni gozd Celje«, ki je bil zasnovan leta 1996 
na pobudo celjske krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

 
 
Gozd ima pozitiven vpliv na mesto in omogoča boljšo kakovost bivanja. Najpomembnejše 
prednosti, ki jih gozd nudi mestu so: prostor za oddih in sprostitev, blaženje klimatskih 
ekstremov, povečanje življenjske pestrosti, zmanjšanje škodljivih in nadležnih vplivov 
imisij, estetski kontrast nenaravnemu ter vzgajanje in osveščanje. 
 
Urejene gozdne poti in prostor za učenje 
 
 
 
 
 
 
 
Mestni gozd Celje obsega dobrih 100 hektarjev strnjenih gozdov na južnem obrobju mesta 
Celje. V gozdu je kar 14 kilometrov urejenih in opremljenih gozdnih poti, ki so dnevno 
obiskane s strani velikega števila Celjanov. Hkrati pa pritegne tudi obiskovalce Celja, kajti 



                                                                                                                                                                             

                                                                               
kjer je nekoč stala skromna drevesna opazovalnica, danes med krošnjami celjskega 
mestnega gozda stoji največja čarobna drevesna hiša v Sloveniji. Dih jemlje s svojim 
sodobnim videzom in se lepo povezuje z gozdnato okolico, saj je v celoti izdelana iz 
lokalnega lesa. Zaradi dostopnosti in bližine šol in vrtcev je tudi idealen prostor za 
izobraževanje o ekosistemih in pomenu trajnostnega razvoja. 
 

 
V letu 2021 je Mestna občina Celje obnovila in dopolnila izobraževalne vsebine in kažipote 
na delu poti, in sicer: 
 
- izdelava 30 vsebinskih tablic za Miklavški hrib in Pečovnik  
- izdelava 44 kažipotov Pečovnik, Osenca, Stari grad  
- vzdrževanje gozdnih vlak v Pečovniku v dolžini 1150 m 
- košnja in mulčanje gozdnih jas, vstopnih mest in brežin 
-izdelava 27 tablic »Prepovedano za kolesarje« in »Pse na vrvico«  
 
 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

 

 

DREVESNA HIŠA 

 

Na lokaciji drevesne hiše je Zavod Celeia Celje v sklopu programa izvedel Festival Prisluhi v 

Mestnem gozdu, ki je obsegal 3 koncerte klasične glasbe in vadbojoge.  

 

Kot novost smo v poletni sezoni uvedli brezplačna vodenja na drevesno hišo, ki potekajo 

vsako sredo, ob 17. uri, s celjskimi lokalnimi vodniki.  

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje 

 
Mreža kolesarskih povezav, ki smo jo v Mestni občini Celje začeli urejati februarja predlani, 

bo omogočila prijetno in varno kolesarjenje. Do konca letošnjega leta bomo uredili 44 

odsekov, na katerih bo 30,4 kilometra obojestranskih kolesarskih povezav. Nekatere že 

obstoječe odseke gradimo na novo, nekatere obnavljamo, na nekaterih obstoječih cestah pa 

označujemo talne obeležbe (sharrow space). Kjer je potrebno, sočasno obnavljamo vodovod, 

kanalizacijo, nizko-napetostne električne in telekomunikacijske kable, postavljamo javno 

razsvetljavo in gradimo pločnike.  

 
 
 

 
 
 

Trajnostna mobilnost 
 

Trajnostna mobilnost je strateška razvojna 
usmeritev Mestne občine Celje, v okviru 
katere si z različnimi ukrepi prizadevamo za 

čistejši zrak, varovanje okolja in bolj 
prijazno življenjsko okolje. V mednarodni 
skupnosti je dozorelo spoznanje, da 
segrevanje ozračja predstavlja veliko 
grožnjo naravnemu okolju ter življenju na 

zemlji in da je obvladovanje podnebnih 
sprememb največji izziv, s katerim se 
spopada človeštvo. Nepreudarno poseganje 
v naravo, gospodarske aktivnosti, ki ne 
upoštevajo okoljskih zavez, in način 
življenja, ki ne spoštuje vrednot trajnostne 
mobilnosti, preprosto nimajo več 
prihodnosti.  

 
 
Promet je eden glavnih povzročiteljev emisij toplogrednih plinov, zato ukrepi na tem 
področju predstavljajo velik izziv in so ključni na poti do našega skupnega cilja - 
nizkoogljične družbe. Z malo volje in truda lahko postopoma spremenimo našo miselnost in 
se v službo, v šolo ali v trgovino namesto z avtom odpravimo peš, s kolesom, Celebusom ali 
drugimi alternativnimi oblikami mobilnosti.  
 
V Celju se lahko pohvalimo, da smo v zadnjih letih z različnimi projekti, ki so sofinancirani 
z evropskimi in državnimi sredstvi, na področju trajnostne mobilnosti naredili velik korak 



                                                                                                                                                                             

                                                                               
naprej. Na parkiriščih Spodnji grad, Vrunčeva ulica, Zagata in na vozlišču sistema P&R na 
Ulici XIV. divizije smo namestili polnilnice za električne avtomobile, ki skupaj omogočajo 
sočasno polnjenje šestnajstim električnim vozilom. Kupili smo deset avtobusov na stisnjen 
zemeljski plin, v sodelovanju z javnim podjetjem Energetika Celje pa smo v Trnovljah 
zgradili sodobno CNG polnilnico.  

 
 
 

 

KolesCE 

 
 
Sistem izposoje javnih koles KolesCE, ki smo ga v 
Celju s pomočjo sofinanciranja Eko sklada uvedli 
jeseni 2018, je zelo priljubljen. Občanke in občani 

ter seveda tudi obiskovalci imajo na voljo 34 postaj in 221 koles za izposojo, od katerih je 
večina električnih.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

Nova krovna znamka Celje se pelje  
 
 

 
Z novo krovno znamko 
trajnostnega načina premikanja 
»Celje se pelje«, ki smo jo 
uvedli lani, želimo občanke in 
občane, pa tudi obiskovalce, 
navdušiti nad vsemi trajnostnimi 
oblikami mobilnosti, torej ne 
samo nad kolesarjenjem, 

temveč tudi nad hojo in vožnjo s Celebusom. Pri promociji 
kolesarskih povezav sodelujemo z Zavodom Vozim.   
 
 

Sistem vozlišča P&R 
 
Sistem vozlišča P+R (Park and Ride – 
Parkiraj in se pelji) na Ulici XIV. divizije 
smo Celju odprli v julija 2020. Prvi 
tovrstni sistem v Celju ponuja možnost 
cenovno ugodnega in udobnega 
parkiranja z neposrednim dostopom do 
javnega sistema izposoje koles KolesCE.  
 
V sklopu sistema vozlišča P+R smo uredili 
35 parkirnih mest za osebna motorna 
vozila. Tri parkirna mesta so namenjena 
invalidom, štiri pa polnjenju električnih 
avtomobilov. Neposredno ob parkiriščih 
smo postavili 36 stojal za kolesa v sistemu 
javne izposoje koles (KolesCE). Postavili 
smo tudi servisno stojalo za nujna 
popravila koles, varovano pokrito 
kolesarnico za pet koles, uredili osem 
parkirnih mest za avtodome, namestili 
polnilno postajo za električne avtomobile 
in zasadili nova drevesa. 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

Eksperimentalna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice  

 

 
Celje je leta 2020 pred 
Tehnoparkom v starem 
mestnem jedru dobilo 
prijeten, v celoti 
prenovljen trg. V mesecu 
septembru tega leta je 
občina zaključila evropski 
projekt »Eksperimentalna 
ureditev dela Lilekove in 
Gubčeve ulice v Celju« in 
uredila prostor, ki 
omogoča varno hojo in 
kolesarjenje.  
 
Na novo smo tlakovali 
okoli 1800 kvadratnih 
metrov veliko območje, ki 
je zdaj videti povsem 
drugače kot pred nekaj 
leti, ko je bilo še 
zaparkirano z avtomobili. 
Sočasno smo obnovili tudi 
vse komunalne vode, 
vgradili podzemni sistem 
za zbiranje odpadkov, 

postavili klopce in ostalo urbano opremo ter zasadili nova drevesa japonske češnje. 
 
Projekt prometne ureditve tega dela mestnega središča je eden od ukrepov trajnostne 
mobilnosti, ki jih je Mestna občina Celje opredelila v Celostni prometni strategiji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

Izgradnja severne vezne ceste z infrastrukturo za pešce in kolesarje  
 
Konec leta 2020 je Mestna občina Celje s pomočjo sredstev iz evropskega kohezijskega sklada 
zgradila severno vezno cesto, 500 metrov dolgo dvopasovnico, ki zagotavlja najkrajšo 

povezavo med 
Novo vasjo in 
Ostrožnim ter 

bistveno 
razbremeni 

promet v bližnjih 
stanovanjskih 

naseljih.  
 
S prometnega 
vidika je ta cesta 
za mesto izjemno 

pomembna, 
kakor tudi za 

novo 
stanovanjsko 

sosesko v 
Dečkovem 

naselju. V novem 
stanovanjskem 

naselju bo svoj 
dom dobilo okoli 
400 Celjanov, 

zato je dobra in urejena cestna infrastruktura - torej tudi nova severna vezna cesta - na tem 
območju še kako pomembna.  
  
Z novima avtobusnima postajališčema smo omogočili vzpostavitev mestnega potniškega 
prometa. Zasadili smo tudi okoli 120 javorjev (Acer freemanii, »Autumn Blaze«), tako da to 

območje ni samo varno iz prometnega vidika, temveč tudi zeleno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

S številnimi ukrepi izboljšali kakovost zraka v Celju 

 

V Celju smo bistveno zmanjšali onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom in tudi 

koncentracije delcev PM10 se na letni ravni zmanjšujejo in ne presegajo dovoljene letne 

vrednosti. Zmanjšuje se tudi število dni s presežnimi mejnimi vrednostmi delcev PM10. Do 

preseganja mejnih dnevnih vrednosti prihaja samo pozimi, ko se ostalim virom pridružijo 

kurišča za ogrevanje. Razlog je tudi v meteoroloških pogojih, saj leži mesto v kotlini, za 

katero so v zimski polovici leta značilne tudi temperaturne inverzije.  

 

Čistejši zrak v mestu zagotavljamo s širjenjem plinovodnega omrežja in sistema daljinskega 

ogrevanja, energetsko obnovo javnih zgradb in ukrepi trajnostne mobilnosti, ki jim v zadnjih 

letih namenjamo veliko pozornosti in finančnih sredstev. 

K izboljšanju kakovosti zraka v Celju prispevamo tudi s podeljevanjem občinskih subvencij 

(50.000 evrov na leto) za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav s sodobnimi plinskimi 

kondenzacijskimi kotli in občinskih subvencij za zamenjavo zastarelih toplotnih postaj v 

stanovanjskih in javnih objektih, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje. Odziv med občani 

je zelo dober. 
 

Zmanjšanje količine trdnih odpadkov 

 
V Mestni občini Celje se je od leta 2019 zmanjšala količina trdnih odpadkov v povprečju za 
10 %.  
 
 

Zamenjava zemljine na igriščih celjskih javnih vrtcev  

 
S projektom zamenjave zemljine smo na Mestni občini Celje z lastnimi sredstvi začeli leta 

2017. V želji, da otrokom zagotovimo varno igro na vrtčevskih igriščih, smo najprej zamenjali 

zemljino na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Hudinji, nato pa še na igrišču Vrtca Tončke 

Čečeve na Aljaževem hribu. Projekt je bil zahteven in kompleksen, vendar smo ga kljub 

temu, da smo na tem področju orali ledino, izpeljali strokovno. Veseli smo bili, da je 

Ministrstvo za okolje in prostor prepoznalo, da je sanacija igrišč, na katerih se igrajo otroci, 

nujno potrebna in je prevzelo projekt. Sanacija zemljine na vseh igriščih celjskih javnih 

vrtcev naj bi bila tako letos končana.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

Pametno mesto 

 
V zadnjih letih v Celju pospešeno delajo na tem, da 
postanejo mesto pametnih rešitev. Velik korak je bila 
pred časom postavitev interaktivne table na 
mestnem pokopališču, sistem izposoje koles temelji 
na aplikaciji za pametne telefone, na avtobusnih 
postajah imajo e-ink prikazovalnike, ki s pomočjo 
lokacijskih tipk kažejo natančne prihode avtobusov, 
ter sodoben geografski informacijski portal 
prostor.celje.si.  
 

Za mesto je zelo pomemben projekt. Upravljanje mobilnosti v 
Mestni občini Celje, v sklopu katerega bodo dobili rešitve za spremljanje 
števila vozil na parkiriščih, usmerjevalne table za usmerjanje prometnih tokov na prosta 
parkirišča, sistem za elektronsko plačevanje parkirnin in enotno kartico oziroma aplikacijo 
za mestne storitve. Slednja bo v začetni fazi omogočala najem koles, plačilo vozovnic za 
avtobuse in plačilo parkirnin, v prihodnjih letih pa nameravamo nabor funkcionalnosti 
razširiti. Skupaj z ostalimi slovenskimi mestnimi občinami se je Celje pridružilo izzivu 100 
inteligentnih mest, kot mesto sledilec pa sodelujejo tudi v projektu Pocityf za energetsko 
preobrazbo zgodovinskih mest.   
 
 
 

Poletni avtobus v 

Logarsko dolino 

Mestna občina Celje se je 
priključila ostalim občinam v 
Savinski regiji, ki so v poletnem 
času 2021 sofinancirale projekt 
Poletni avtobus v Logarsko 
dolino. Najlepše poti vozijo v 
Logarsko dolino! Obiskovalci 
Logarske doline so imeli možnost 
s seboj peljati tudi kolesa za 
kolesarjenje po Logarski dolini in 
okolici. S tem so omogočile 
avtobusno povezavo za domačine 
in tuje obiskovalce večkrat na 
dan in prispevale k razbremenitvi 

prometa na tej relaciji.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

PROJEKT »CELJE XR« 

 

 
V letu 2021 smo zaključili projekt CELJE XR - razvoj unikatnih turističnih doživetij z uporabo 

XR tehnologij in vključevanjem digitalizacije kulturne dediščine mesta Celje ter izboljšanje 

kompetenc turističnega in gostinskega kadra«, projekt je bil odobren za sofinanciranje na 

razpisu MGRT. V prvi polovici leta smo izbrali izvajalca za razvoj digitalnih orodij – zunanja 

VR očala - in skupaj s celjsko enoto ZVDKS določili 2 mikrolokaciji za postavitev, in sicer na 

razglednih ploščadih na Friderikovem stolpu. Razvili smo novo digitalno orodje, in sicer 

Digitalni Almin kotiček, ki bo oživel lik Alme M. Karlin s pomočjo digitalne animacije. V okviru 

projekta Celje XR smo v marcu, aprilu in maju izvedli serijo on-line seminarjev, poimenovali 

smo jih Aktivacijski webinarji, za turistično destinacijo Celje. Izvedli smo 8 webinarjev z 

vidnimi strokovnjaki s področja turizma in digitalnega marketinga, in sicer: 

 

- Aktivacija ponudbe, kako iziti iz krize pripravljeni na nove standarde, izvajalec Nea Culpa 

- Od produktov do doživetij, 5* doživetja, izvajalec: Goodplace 
- Koristni napotki za ponudnike namestitvenih kapacitet in trženje na Bookig.com, Airbnb, 

Expedia in Tripadvisor, izvajalec: Klara Korenč in Bentral 

- Upravljanje družbenih omrežij v turizmu, izvajalec: Radoš Skrt 

- Boni 2021 in kako z manj dela do več rezervacij, izvajalec: Bojan Planko 

- Celje kot green destinacija, trajnostno poslovanje in certificiranje, izvajalec: Goodplace 

- Slovenija, Evropska gastronomska regija 2021, znak Green Cuisine, izvajalec: STO, Barbara 

Zmrzlikar 

- Re-aktivacijska razprava s ponudniki na destinaciji Visit Celje, izvajalec NeaCulpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma Karlin 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

Rekonstrukcija hišice za goste ob Spominski hiši Alme M. Kalin na 

Pečovniku 44 

 

 

V jeseni 2019 je MOC pričela aktivnosti za rekonstrukcijo hišice za goste, ki je bila ogrožena 

in izpostavljena vremenskim neprilikam. Hišico želimo ponovno urediti oziroma jo 

rekonstruirati po navodilih ZVKDS, OE Celje (v nadaljevanju: ZVKDS). V notranjost hišice bo 

večnamenski prostor, za izvajanje kulturne dejavnosti, delavnic oz. programa po navodilih 

pristojnih strokovnih inštitucij oz. javnih kulturnih zavodov v MOC. Šolski center Celje, 

Srednja šola za gradbeništvo ( v nadaljevanju: šola) je v svoj šolski načrt kot projekt vključil 

rekonstrukcijo hišice za goste v sodelovanju MOC. 

Za izvedbo programa bomo v tem letu uredili 

še notranjost hišice. Srednja šola za 

gradbeništvo Šolskega centra Celje je 

vključena v projekt UNESCO šol, v 

okviru katerega sodeluje pri 

dokončanju rekonstrukcije.  

Program 

dejavnosti v hišici bo v večini 

izvajal Zavod Celeia Celje. Program bomo delno 

povzeli iz obstoječe projektne naloge, ki je 

pretežno namenjena že obnovljeni Spominski hiši 

Alme M. Karlin. Načrtujemo različne programske 

vsebine: literarni večeri, predavanj,; gledališke 

predstave, delavnice, občasne razstave, vodeni 

ogledi, tematski dogodki, vzgojno - izobraževalni 

programi. 

 
 
 

     

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

 Pridobitev za popotnico, ki je šla v korak s časom: digitalni kotiček 

Alme M. Karlin 

 

Digitalni kotiček Alme M. Karlin 

Turistično - informacijski center Celje na Glavnem trgu 17 
je bogatejši za novo doživetje – digitalni kotiček Alme M. 

Karlin. Novo digitalno doživetje v turistični destinaciji 
Celje smo razvili v sklopu izvajanja evropskega 
projekta CELJE XR – razvoj unikatnih turističnih 
doživetij z uporabo XR tehnologij in vključevanjem 
digitalizacije kulturne dediščine mesta Celje ter 
izboljšanje kompetenc turističnega in gostinskega 
kadra. Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia 
Celje se je leta 2020 z operacijo Celje XR prijavil na 
Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v 
vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 
zaradi epidemije COVID-19. S tem doživetjem želimo 
izpostaviti pomembnost Alme M. Karlin kot izjemne 

Celjanke, svetovne popotnice, pisateljice, poliglotke 
in teozofinje, ki je v letih 1919-1927 prepotovala svet 

sama in se preživljala z lastnim delom.   

Pri razvoju animacije so sodelovali z ilustratorko Saro 

Filipovič, avtorico lika Alme M. Karlin, in podjetjem 

NUMO, d. o. o., ki je pripravilo kreativni scenarij 

animacije, kot tudi digitaliziralo njeno zgodbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

Obnova Pelikanove hiše v Celju  

 
Muzej novejše zgodovine Celje je v juliju začel glavni del obnove stavbe v Razlagovi ulici v 
Celju, ki bo s steklenim fotografskim ateljejem po obnovitvenih delih predstavljala celovito 
muzejsko-kulturno središče pod krovnim imenom Fotohiša Pelikan. Ta velika pridobitev za 
celjsko kulturno infrastrukturo, ki jo je z nakupom stavbe omogočila Mestna občina Celje, 
temelji na bogati celjski fotografski dediščini mojstra Josipa Pelikana in njeni povezavi s 
sodobno fotografsko produkcijo. Obiskovalec se bo lahko sprehodil skozi zgodovino in 
dediščino fotografije od konca 19. stoletja do danes v povsem pristnem okolju, kar bo tudi 
posebnost v evropskem in svetovnem merilu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

Nekdanje slovensko pokopališče na Golovcu bo postalo spominski

park  

 

Mestna občina Celje bo v prihodnjih letih postopoma obnovila nekdanje slovensko 
pokopališče, ki leži na južni strani Golovca, in je bilo leta 1986 razglašeno za kulturni 
spomenik lokalnega pomena. 
 
V tesnem sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje in celjsko območno enoto 
Zavoda za kulturno dediščino Slovenije bo pokopališče preurejeno v spominski park. 
 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

Tehno park Celje – učenje, 

znanost in zabava 

 

Park je zasnovan v treh platformah na 
kar 4.000 m². V prvi in drugi 
platformi obiskovalci skozi različne 
raziskovalne postaje spoznavajo 
zanimive vsebine, ki se na nanašajo 
na tematike naravoslovja, tehnike 
in znanosti. Raziskovalne postaje 
so zasnovane interaktivno, kar 
pomeni, da obiskovalci dejavno 
sodelujejo. Poleg znanosti 
približujejo tudi zgodbe Celja in 

njegove okolice, ki jih povzemajo njihovi Tehno liki. 

  

Osnovnim in srednjim šolam ponujajo šolske programe, ki ustrezajo merilom učnega načrta 
in se prilagajajo glede na starostno skupino. Ponujajo programe za izvedbo celotnega dne 
dejavnosti, kot tudi le 2 do 3-urni obisk. Posebej imajo pripravljene programe za nadarjene 
učence, s katerimi razvijajo višje kognitivne cilje. Kot novost, so v tem šolskem letu 
pripravili tudi program za vrtce. 

Skozi celotno leto izvajamo različne 
delavnice, vezane na naravoslovno – 
tehnične tematike, s katerimi želijo 
popestriti dogajanje v Tehnoparku Celje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

 

Na Celjski koči odprli zipline 

 
 

 

Nova pridobitev je priljubljeno pohodniško točko Celjsko kočo povezala s 676 metrov visoko 

Grmado. Proga je speljana do vznožja hriba pri Pečovniški koči na Grmadi in nazaj do 

spodnjega dela pobočja pod Celjsko kočo. Spust je možen po dveh jeklenicah dolžine 426 

metrov in 403 metrov. V ZPO upajo, da bo nova pridobitev dodatno popestrila dogajanje na 

priljubljeni izletniški točki. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                               

 

ZELENI NAPOTKI ZA OBISK TURISTIČNE 

DESTINACIJE CELJE 
 
Celje je eno redkih mest v Evropi z mestnim gozdom s površino kar 94 ha in s 14 kilometri 
urejenih sprehajalnih poti. Zelene točke Celja vabijo k raziskovanju narave peš ali s kolesom. 
Obiščete lahko športno rekreacijsko središče, Celjsko kočo, zeleno oazo oddaljeno le nekaj 
kilometrov stran od starega mestnega jedra, Šmartinsko jezero, ali pa se podate po poteh 
mestnega gozda z največjo Drevesno hišo v Sloveniji. 
 
V Celju sledimo trajnostnemu razvoju in upoštevamo zelene smernice slovenskega turizma 
ter v vsa področja delovanja uvajamo trajnostne pristope. Verjamemo, da nam bo s skupnim 
trudom to uspelo, zato vas vabimo, da se nam pridružite. Ob obisku Celja vas prosimo, da 
upoštevate zelene napotke. 
 

ZELENI NAPOTKI 
 

• V Celju pijemo kakovostno vodo, zato si natoči vodo kar iz pipe. 

• K varovanju okolja prispevaj z varčno uporabo vode in električne 

energije. 

• Ločuj in zmanjšaj količino odpadkov. 

• Izbiraj trajnostne materiale. Zamenjaj plastiko z obnovljivimi viri, kot 

so steklo, les, karton in blago. 

• Nakupuj manj in premišljeno. 

• Ponovno uporabi. 

• Razišči zeleno Celje s KolesCEm ali peš. 

• V Celju se vozimo na stisnjen plin. Uporabi Celebus. 

• Poskusi lokalne jedi in kupuj izdelke lokalnih pridelovalcev. 

• Na dogodke, v mesto, v knjižnico, v muzej se odpravi peš, s 

Kolescem ali Celebusom.  

• Razišči zelene točke Celja, ki vključujejo učne poti, aktivnosti na 

prostem, na Celjski koči ali v okolici Šmartinskega jezera. Sprehodi 

se po nabrežju reke Savinje, po mestnem parku ali gozdu. Vedno pa 

lahko sedeš na kolo in prekolesariš mesto grofov. 

• Obišči »najlepši« grad v Sloveniji po urejeni Pelikanovi poti. 

• Obišči tradicionalne dogodke v starem mestnem jedru in odnesi s 

seboj trajne spomine. 


