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INFORMACIJE O POTEKU  MEDNARODNEGA DNEVA GLUHIH 2019 

SOBOTA, 21. 9. 2019 

 
1. PRIHOD V CELJE 

Prihod udeležencev na Mednarodni dan gluhih v Celje bo v soboto, 21. 9. 2019 med 9.30 in 

10.00 uro. Avtobusi odložijo udeležence na ″stari″ avtobusni postaji (Ul. XIV. divizije - t.j. ob 

železniški postaji) od koder se udeleženci odpravijo peš (cca.50-100m) do Krekovega trga, 

kjer bo osrednje prizorišče dogajanja. Vozniki avtobusov pa parkirajo na parkirišču v 

Vrunčevi ulici. 

 

Društvo gluhih in naglušnih Celje bo na Krekovem trgu med 10.00 in 12.00 organiziralo 

program s stojnicami. Ta program bo namenjen širši javnosti, lahko pa si ga ogledate tudi vi. 

Na Krekovem trgu so tudi številne kavarne, kjer bodo lahko udeleženci posedeli in popili 

kakšno kavico.  

 

2. PARKIRANJE AVTOBUSOV IN AVTOMOBILOV 

V dogovoru z Mestno občino Celje bo brezplačno parkiranje avtobusov na dan dogodka, 

urejeno na parkirišču v Vrunčevi ulici. Dovolilnice za brezplačno parkiranje vam bomo poslali 

po pošti. Prejeli jih boste po vaši uradni prijavi. 

 

Udeleženci, ki bodo prišli na Mednarodni dan gluhih v Celje z lastnim prevozom, parkirajo na 

javno urejenih parkiriščih. V neposredni bližini centra mesta jih je dovolj. 

 

3. OGLEDI  ZNAMENITOSTI 

Dopoldanski del dneva izkoristite za oglede znamenitosti mesta Celje. Na seminarju v 

Logarski dolini dne, 10.5.2019 smo vam v paketu izročili promocijski material s pomočjo 

katerega se boste odločili katere znamenitosti si boste ogledali. Za kakršnekoli  informacije se 

lahko obrnete na Turistično informacijski center Celje (tel.: 03 42 87 936; e-naslov: 

tic@celje.si) 

Za oglede si tolmača SZJ zagotoviti sami 

 

4. SPREJEM PRI ŽUPANU MESTNE OBČINE CELJE G. BOJANU ŠROTU  

Obveščamo vas, da bo za predsednike in sekretarje/strokovne delavce društev in zveze 

organiziran sprejem pri županu. Vabila boste prejeli na e-naslove društev. Sprejem pri županu 

bo v soboto, 21.9.2019 ob 11.30. 

 

5. ODHOD NA DRUŽABNO SREČANJE 

Odhod na družabno srečanje bo ob 14.15 s ″stare″ avtobusne postaje. 

 

6. DRUŽABNO SREČANJE 

Družabno srečanje bo potekalo v Modri dvorani Celjskega kongresnega Centra (Dečkova 

cesta 1, Celje). Neposredno ob dvorani bodo na voljo parkirišča za brezplačno parkiranje 

avtobusov. 

14.30 – Zbiranje udeležencev 

15.15 – Kosilo in druženje udeležencev 

 

 

7. ROK PRIJAVE 

Rok prijave na Mednarodni dan gluhih je do vključno 6.9.2019. 


