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POVZETEK  

 

Zavod Celeia Celje je med temami, ki bi bile zanimive in koristne za raziskovanje, predlagal 

naslov Mesto Celje je turistična destinacija za mladinski turizem. Ker smo mladi in tudi sami 

želimo potovati, nas je tema pritegnila. Želeli smo preveriti, koliko turistične ponudbe v Celju 

je ciljno naravnane za mlade.  

 

V raziskovalni nalogi smo raziskali lokacije in dogodke, s katerimi bi v mesto privabili mlade 

turiste. Zavedamo se, da ima Knežje mesto bogato zgodovino, a zagotovo bi lahko ciljni 

skupini približali še kaj drugega.  

 

Tako smo se v teoretičnem delu posvetili iskanju zanimivih lokacij s področja zgodovine, 

kulture, športa, kulinarike in lokacij za zabavo. Izpostavili smo ceno vseh aktivnosti in 

preverili možnosti prevoza z vidika mladega popotnika.  

 

Izdelali smo anketo, ki je bila zasnovana na podlagi hipotez. Že prej smo predvideli, da je 

Celjski grad najbolj znana znamenitost v Celju, z anketo pa smo to potrdili in ugotovili, da bi 

mladi turista največkrat napotili prav tja.  

 

Ker mladi večinoma komuniciramo preko telefonov, smo se odločili, da bo naloga popestrena 

z izdelavo aplikacije za pametni telefon. Ker se izobražujemo po programu medijski tehnik, 

smo brez večjih težav zasnovali predlog grafične podobe aplikacije, ki so jo dijaki naše šole 

programa mehatronik oživili. Njeno delovanje lahko preizkusimo s pomočjo priloge 2. 
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Zahvaliti se morava tudi gospe Suzani Slana za izboljšano jezikovno plat besedila, saj je s tem 
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1. UVOD 

Celje letno obišče 70.000 obiskovalcev. Večina mladih turistov ima omejena finančna 

sredstva, so pa zato zelo vedoželjni, raziskujoči in pripravljeni na nove izzive ter nove stvari, 

ki jih še ne poznajo. Večina mladih si želi potovati, to jim predstavlja svobodo in željo po 

spoznanju nečesa novega, nečesa, česar še niso doživeli. 

Zanima nas, kaj bi lahko ponudili mladim turistom, ki obiščejo Celje. Kaj bi bila tista točka, 

ki bi povezovala in privabljala mlade v Celje? Seveda se zavedamo, da je Knežje mesto le 

drobcena kapljica v morju, če ga primerjamo z ostalimi evropskimi oz. svetovnimi velemesti. 

Vprašanje je, kako in s čim bi izpostavili zanimivosti, ki bi bile primerne in zanimive za 

mlade obiskovalce. Ker že štiri leta obiskujemo eno od tukajšnjih srednjih šol, smo mislili, da 

nas v Celju ne more nič več presenetiti, vendar smo se zmotili in med raziskovanjem odkrili 

marsikaj zanimivega.  

 

1. 1 Hipoteze 

 

Hipoteze smo postavili glede na lastne izkušnje med šolanjem v Celju.  

 

• Hipoteza št. 1: Celje ima premalo turističnih atrakcij, namenjenih samo mladim.  

• Hipoteza št. 2: Celjani preslabo poznajo vse možnosti, kam popeljati turista.  

• Hipoteza št. 3: Oglaševanje dogodkov za mlade turiste je premalo usmerjeno v splet in 

družabna omrežja.  

• Hipoteza št. 4: Celje ima premalo usmerjevalnih tabel do znamenitosti. 

 

1. 2 Predstavitev raziskovalnih metod 

 

Uporabili smo različne metode, med drugimi smo obiskali zavod Celeia Celje, pridobili razne 

brošure o Celju in njegovih znamenitostih in seveda prebrskali tudi splet. Izdelali smo spletni 

vprašalnik, ki smo ga delili med mladimi. S pomočjo vprašalnika smo skušali izvedeti, kaj 

imajo mladi radi, katere so zanje zanimive lokacije na področju Celja, ali jih sploh poznajo, 

ali jih je dovolj in kaj jih v Celju najbolj pritegne. Za spletno anketo smo se odločili, ker smo 

jo najlažje delili z mladimi in jo hitro analizirali. Vprašanja so postavljena tako, da smo lahko 

potrdili oz. ovrgli vse štiri hipoteze.  
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2. TEORETIČNI DEL 

Celje ali Knežje mesto, kot velikokrat zasledimo v javnosti, je mesto, ki leži na sotočju rek 

Savinje in Voglajne. Je tretje največje mesto v Sloveniji z zelo bogato zgodovino. O tem 

pričajo številne ohranjene stavbe, del obzidja in Pokrajinski muzej Celje, v katerem si lahko 

ogledamo razstavo Mesto pod mestom. 

Najbolj obiskana znamenitost Celja je celjski Stari grad, prvič omenjen leta 1332. Bil je sedež 

najvplivnejše plemiške rodbine na Slovenskem – Celjskih grofov.  

(Zavod Celeia Celje) 

2. 1 NAJZNAČILNEJŠE ZNAMENITOSTI CELJA 

2. 1. 1 CELJSKI GRAD 

 
Slika 1: Celjski grad 
 

Leži na skalnem previsu nad Celjem. Najprej je bil v lasti grofov s Koroške in po njihovem 

izumrtju je po desetletju bojev v roke prišel njihovim dedičem, Žovneškim gospodom, 

kasnejšim grofom Celjskim. Ambiciozna in uspešna rodbina je v dobi svoje vladavine vtisnila 

neizbrisen pečat, svojega ugleda si niso pridobivali samo s politično sposobnostjo, ampak tudi 

z junaštvom, npr. ko je Herman II. leta 1396 rešil nemškega cesarja Sigismunda 

Luksemburškega pred gotovo smrtjo. V zadnjem obdobju njihovega vladanja, v času 

Friderika II. in Ulrika, se je pokazala tudi njihova moč na bojišču, predvsem proti 

Habsburžanom. V svojem vladanju so si pridobili naslove zagorskih knezov, hrvaških, 

slavonskih in dalmatinskih banov, ogrskih baronov in državnih knezov. 

Celjski grofje so začeli prvotno grajsko utrdbo spreminjati v stanovanjsko rezidenco in 

postavili skoraj 23 m visok obrambni stolp. V zadnji razvojni fazi je srednjeveški grad dobil 

podobo renesančne utrdbe, ki je ob nevarnosti nudila zatočišče tudi okoliškim prebivalcem.  

Grad, ki je po površini največji srednjeveški grad v Sloveniji, je danes ena izmed najbolj 

atraktivnih točk v Celju. V poletnem času se na njem odvija veliko prireditev, številni 

dogodki in koncerti. Možen je voden ogled gradu, okusite lahko srednjeveško pogostitev, 



8 
 

postanete vitez in celo doživite srečanje s Hermanom II. ali z Barbaro Celjsko.  

Vsako leto se od aprila do oktobra odvija Živa zgodovina, ki obiskovalce popelje v čas 

srednjega veka. Obiskovalci se lahko preizkusijo v mečevanju, lokostrelstvu, si ogledajo 

viteški tabor in orožarno ter se pogovarjajo s grajskimi prebivalci. Zadnji vikend v avgustu pa 

se odvija dvodnevna prireditev, ki obuja tradicijo srednjeveškega življenja.  

Dostop: do gradu se lahko pripeljemo z avtom po lokalni cesti, do njega vodi tudi nezahtevna 

gozdna pešpot (20 min). (Stari grad Celje, brošura Stari grad Celje, Zavod za kulturne 

prireditve in turizem Celeia Celje, 2014, 1-15) 

Odpiralni čas  

zimski: od 9.00 do 18. ure 

poletni: od 9.00 do 21. ure 

Vstopnina  

odrasli: 4 € 

otroci do 6. leta: brezplačno 

otroci od 6. do 15. leta: 1 € 

skupine: 1 €/osebo 

 

2. 1. 2 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 

Slika 2: Muzej novejše zgodovine Celje 

Nahaja se v nekdanji stavbi mestnega magistrata v središču mesta (Prešernova ul. 17). Ima pet 

stalnih razstav, ki jih dopolnjujejo začasne in zanimive razstave z razgibano tematiko. Ker je 

muzej namenjen tudi obiskom otrok, so zanje odprli novo razstavo Brlog igrač, na kateri je 

razstavljenih več kot 400 igrač s celega sveta, še posebej iz različnih krajev Slovenije. 
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Stalne razstave muzeja novejše zgodovine Celje 

1. Živeti v Celju 

V prvem nadstropju lahko obiskovalci ob Dnevniku treh generaciji sledijo pregledu 

zgodovine Celja v 20. stoletju. V ospredju so muzejski predmeti, ki so združeni v posamezne 

sklope, dopolnjujejo jih posamezne ilustracije. V drugem nadstropju se lahko obiskovalci 

sprehodijo med obrtnimi lokali, tržnico in meščanskim stanovanjem. (Muzej novejše 

zgodovine Celje) 

Odpiralni čas 

torek-petek: od 9. do 17. ure 

sobota: od 9. do 13. ure 

nedelja in prazniki: od 14. do 18. Ure 

 

2. Otroški muzej Hermanov brlog 

Deluje od leta 1995 in je muzej za otroke, ki svoje vsebine črpa tako iz preteklosti kot iz 

sedanjosti. Skozi dve zbirki, namenjeni otrokom, razstavlja slovensko premično kulturno 

dediščino. Skozi muzej otoke vodi maskota muzeja Herman Lisjak in pomaga otrokom pri 

spoznavanju in razumevanju sveta. (Muzej novejše zgodovine Celje) 

 
Slika 3: Otroški muzej Hermanov brlog 
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Odpiralni čas                                   

torek-petek: od 9. do 17. ure 

sobota: od 9. do 13. ure 

nedelja in prazniki: od 14. do 18. ure 

3. Zobozdravstvena zbirka 

Po svoji vsebini je edinstvena v Sloveniji. Na ogled so stari zobozdravstveni inštrumenti in 

pripomočki, ki so jih v 20. stoletju pri svojem delu uporabljali slovenski zobozdravniki. 

(Muzej novejše zgodovine Celje) 

Odpiralni čas 

torek-petek: od 9. do 17. ure 

sobota: od 9. do 13. ure 

nedelja in prazniki: od 14. do 18. ure 

4. Fotografije in galerija Pelikan 

Stalna muzejska postavitev priča o bogatem in ustvarjalnem življenju in delu fotografa Josipa 

Pelikana. V pritličju si obiskovalci lahko ogledajo temnico, retuširnico, tehnično opremo, 

steklene plošče in originalne fotografije. Nadstropje višje pa si lahko ogledajo stekleni salon, 

z vso pripadajočo opremo, v katerem je ustvarjal Pelikan. (Atelje in galerija Pelikan) 

 
Slika 4: Kip Josipa Pelikana 

Odpiralni čas 

torek-sobota: od 9. do 13. ure 

nedelja in prazniki: od 14. do 18. ure 
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5. Stari pisker 

V 19. stol je bila to kaznilnica, danes pa je dislocirana enota muzeja, katerega del sta dvorišče 

in spominska soba. (Muzej novejše zgodovine Celje) 

Odpiralni čas 

torek-sobota: od 9. do 13. ure 

Vstopnina za vse razstave 

mladina: 1,50 € 

odrasli: 3 € (nad 60 let 2 €) 

skupina nad 10 oseb: 2,50 € 

 

2. 1. 3 POKRAJINSKI MUZEJ CELJE  

Slika 5: Pokrajinski muzej Celje 

Muzej lahko obiskovalcu ponudi vpogled v kulturno dediščino Celja na več kot 3000 m2 in na 

10 lokacijah izven mesta. Zbira, varuje in razkazuje dediščino od prazgodovine do 1. svetovne 

vojne.  

Muzej je razdeljen na dva dela: Staro grofijo in Knežji dvor. V Stari grofiji si lahko ogledate: 

kamniti strop lapidarij, kulturnozgodovinsko zbirko, celjski strop, etnološko zbirko in 

razstavo Alme Karlin. V Knežjem dvoru pa Celeio – mesto pod mestom in razstavo o 

Celjskih grofih. (Pokrajinski muzej Celje) 
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1. Rimski lapardij  

Je najstarejša zbirka pokrajinskega muzeja in ena od pomembnejših zbirk na jugo-vzhodnem 

delu Alp. S pomočjo posvetilnih besedil in figuralno umetnostjo razkriva družbeni in 

ekonomski položaj takratnih prebivalcev Celja in s tem predstavlja neizčrpen vir proučevanja 

zgodovine rimskega obdobja pri nas. Na ogled je preko 200 spomenikov, najbolj pa izstopajo 

številni posvetilni napisi državnih in vojaških uradnikov, miljniki in deli monumentalne 

plastike, ki so včasih krasili osrednji mestni trg. (Brošura Pokrajinskega muzeja Celje, Zgodbe 

tisočletij)  

 
Slika 6: Rimski lapidarij 

2. Kulturnozgodovinska zbirka 

Urejena je po obdobjih od 12. do začetka 20. stoletja. Ponazarjajo bivalno kulturo nekdanjih 

plemičev, cerkvenih in meščanskih krogov v Celju in njegovi okolici. Znamenit Celjski strop 

že dolgo velja za enega izmed osrednjih spomenikov iz 17. stol. Sestavlja ga enajst polij, ki so 

poslikana z oljnimi barvami. (Brošura Pokrajinskega muzeja Celje, Zgodbe tisočletij) 

3. Etnološka zbirka 

Govori o življenju v osrednjem delu Slovenije, ki je bilo kruto in odvisno od kakovosti zemlje 

in koliko živine je lahko prehranila kmetija. Dolga stoletja so uporabljali motike in rala, 

kasneje tudi lesen plug. Domača lesna dejavnost se je razvijala vzporedno s poljedelstvom in 

z živinorejo ter zagotavljala izdelke, ki jih je kmetija potrebovala. Hiše so bile opremljene po 

materialnih zmožnostih, v kuhinji je bila največkrat uporabljena lončena posoda. Kapelice in 

kipci so bili pogosto odraz gospodarske moči kmetije. (Brošura Pokrajinskega muzeja Celje, 

Zgodbe tisočletij) 
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4. Alma Karlin 

Bila je celjska popotnica, pisateljica, pesnica, teozofinja in zbirateljica. Leta 1918 je odšla na 

izjemno raziskovalno pot okoli sveta. Ker je denar morala služiti sproti, je njeno potovanje 

trajalo celih osem let. V zgodovinskem spominu ostaja Alma ljubljenka celjskih src, zato sta 

njeno življenje in delo prikazana s prepletom različnih gradiv: z razglednicami, s 

fotografijami, z originalnimi diapozitivi, s predmeti, skicami, herbarijem, z barvnimi tiski in 

japonskimi linorezi. (Brošura Pokrajinskega muzeja Celje, Zgodbe tisočletij) 

5. Mesto pod mestom 

Na približno 1000 m2 se razteza največje razstavišče z ohranjenimi ostanki antične Celeie. 

Skoraj 2000 let stari objekti so dopolnjeni z besedilnimi in slikovnimi razlagami. Na ogled je 

makadamska cesta iz 1. stol in tlakovana cesta iz 3. stol, ki sta bili nekoč del glavnega 

mestnega dekumana. Razstavljeni sta tudi dve bogatejši mestni hiši in obzidje s stolpoma 

zahodnih mestnih vrat iz sredine 4. stoletja. Razstavljen je tudi del kleti iz palače Grofov 

Celjskih iz 14. in 15. stoletja. (Brošura Pokrajinskega muzeja Celje, Zgodbe tisočletij) 

 
Slika 7: Razstava Mesto pod mesto 

 

 

 

 



14 
 

 

6. Grofje Celjski 

Stalna razstava govori o vzponih in padcih najpomembnejše rodbine v obdobju srednjega 

veka na današnjih slovenskih tleh. Temelj njihove moči so bila posestva na Štajerskem, 

Koroškem in Kranjskem ter odlične rodbinske zveze z visokim srednjeevropskim plemstvom. 

Svoj vrhunec so doživeli pod vodstvom Hermana II. (Brošura Pokrajinskega muzeja Celje, 

Zgodbe tisočletij) 

 
Slika 8: Nekdanje območje Celjskih grofov  

 

Odpiralni čas 

marec-oktober: torek-nedelja od 10.00 do 18.00 ure 

november-februar: torek-petek od 10.00 do 18.00 ure, sobota od 9.00 do 13.00 ure 

Vstopnina 

mladina: 3 € 

odrasli: 5 € 

skupine nad 10 oseb: 4 €   
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2. 1. 4 UMETNIŠKA ČETRT

Slika 9: Umetniška četrt 

Nahaja se med začetkom Gosposke ulice in Savinjskim nabrežjem. Nastala je med letoma 

2004 in 2005, ko je Mestna občina Celje dala v najem lokale in butike celjskim umetnikom. 

Že desetletje sestavlja pomemben del kulturno-umetniške scene na Celjskem. V njej delujejo 

različni umetniki, četrt pa zaživi predvsem ob petkih in sobotah. (Mladinski Center Celje,  

Zavod Celeia Celje) 
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2. 2 NASTANITEV 

2. 2. 1 HOTEL EVROPA 

Stoji v starem mestnem jedru, v neposredni bližini železniške postaje in je odlično izhodišče 

za ogled Celja. Je drugi najstarejši hotel v Sloveniji, zgrajen v poznem 19. stol. Vrhunski 

arhitekti so postavili nove standarde udobja in luksuza. Prestižen hotel nudi vse, od 

romantičnega razvajanja do poslovnih srečanj. Nadaljuje svojo tradicijo prefinjene 

restavracije, kavarne in slaščičarne ter z odlično kulinariko razvaja dušo in telo svojih gostov. 

Cene sob se gibljejo od 80-100 € na noč. (Hotel Evropa) 

 
Slika 10: Hotel Evropa Celje 

2. 2. 2 HOTEL CELEIA  

Hotel stoji nasproti avtobusne postaje in v bližini železniške postaje. Je novejši, vendar manj 

prestižen kot Evropa, zato so tudi cene ugodnejše. Gibljejo se od 40-100 € na noč. Hotel je 

obogaten s pestrimi storitvami, ima vrhunsko kakovost in ugodne cene. Poleg hotela ima še 

restavracijo, pub in nočni klub, kjer se vsak vikend nekaj dogaja. (Hotel Celeia) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-evropa.si/sl/o-nas/
http://www.hotel-evropa.si/sl/o-nas/
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2. 2. 3 HOTEL CELJSKA KOČA 

Je sodoben hotel, ki obratuje od leta 2006. Deluje v vseh letnih časih in vedno kaj ponuja. V 

neokrnjeni naravi gozdov pozimi nudi smučanje in tek na smučeh. Poleti je odprt adrenalinski 

park, bobkart in številne kolesarke in pohodne poti, ki so obenem tudi poučne.  

Hotel nudi popolno telesno sprostitev v wellnesu s savnami, masažami in masažnimi bazeni 

ter prostorom za oddih. Z dvema večposteljnima sobama je odličen kraj za mlade, ki si želijo 

na svojem potovanju rekreacijo in sprostitev. (Hotel Celjska koča) 

 
Slika 11: Hotel Celjska koča 

2. 2. 4 MCC HOSTEL 

Nahaja se v središču Celja, blizu avtobusne in železniške postaje. Je zelo naklonjen mladim 

turistom in zaposleni so vedno pripravljeni pomagati mladim popotnikom. Cene se gibljejo od 

15-30 € na noč. (MCC Hostel) 

 
Slika 12: MCC hostel 
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2. 2. 5 HOSTEL GEORGES 

Je last Dežele Celjske in se nahaja nasproti železniške postaje. Ima devet ležišč. Cene sob so 

15-17 € na osebo na noč. (Zavod Celeia Celje) 
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2. 3 PREVOZNE POVEZAVE  

Celje je prevozno dobro dostopna točka, saj lahko do Celja pridemo z vlakom, avtobusom ali 

po avtocesti z osebnim avtomobilom.  

Do Celja vozijo vlaki iz vseh smeri. Vlak je cenovno ugoden, kar je pomembno predvsem za 

mlade, ki še niso finančno samostojni. Najbolj pogoste povezave so med Ljubljano, Celjem in 

Mariborom, seveda z vmesnimi postajami. 

V okolici Celja so cenovno ugodne redne avtobusne linije.  

Do Celja se lahko zapeljemo tudi po regionalni cesti, ki ima dobro povezavo med Ljubljano, 

Celjem in Mariborom. Za slovensko avtocesto potrebujemo vinjeto, kar pa se enodnevnim 

turistom ne splača. Skratka do Celja lahko pridemo brez težav in z vsemi možnimi prevoznimi 

sredstvi, razen z letalom, saj je najbližje letališče Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 

oddaljeno 90 km. 

 
Slika 13: Vlak Maribor - Celje - Ljubljana 
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2. 4 KULINARIKA  

V mestu Celje je za vse lačne turiste na voljo velika izbira najrazličnejših restavracij, picerij 

in gostiln s tradicionalnimi slovenskimi jedmi. Celje je v koraku s časom, vedno je kaj 

novega, tako kot v turizmu, kot tudi v kulinariki. V poletnem času se vsako soboto odvija 

odprta kuhinja. Na ulici pred Starim piskrom (Savinova ul. 9) se zbere ogromno prodajalcev, 

kot tudi turistov in ljudi iz Celja in tam lahko uživamo v najrazličnejših okusih hrane s celega 

sveta.  

2. 4. 1 GOSTILNE/RESTAVRACIJE 

Za vse, ki bi radi okusili tradicionalno slovensko hrano, sta v mestnem jedru na voljo dve 

gostilni. Gostilna Matjaž in gostilna Jež. Seveda pa ne gre brez italijanske hrane, kot so 

špageti in pica v Špageteriji in pizzeriji Koper in mesnih specialitet z žara v Starem piskru.  

Gostilna Matjaž se nahaja v starem mestnem jedru Celja. Obratovalni čas je prilagojen utripu 

življenja v mestu. Skrbijo za prepoznavnost slovenskih jedi, kar je zanimivo za turiste, ki radi 

poskušajo kulinarične dobrote. Njihova prvina je, da goste postrežejo hitreje in skrbneje, kot v 

restavracijah, kjer kuhajo za večjo množico ljudi. Gostilna Matjaž se nahaja na Gosposki ulici 

16 in je odprta od 8. do 16. ure. (Gostilna Slovenija, gostilna Matjaž) 

Gostilna Jež je prav tako primerna za vse, ki si želijo poskusiti slovenske jedi, na voljo pa so 

tudi druge jedi. Nahaja se na Linhartovi ulici 6 in je odprta od ponedeljka do sobote od 9. do 

16. ure. (Gostilna Jež) 

 
Slika 14: Gostilna Jež 

Med mladimi je v Celju ena izmed najbolj priljubljenih restavracij Špageterija in pizzerija 

Koper. Zaradi pestre, klasične kot tudi zanimive in posebne ponudbe bi jo lahko priporočili 

mladim turistom. Restavracija Koper se nahaja na Gubčevi ulici 3. 

Po pestri ponudbi burgerjev je znan Stari pisker na Savinovi ulici 9.  

http://www.gostilnaslovenija.si/menus/gostilna-matjaz-2/
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Pred kratkim odprta veganska restavracija v središču mesta Loving Hut, nudi pestro izbiro 

veganske hrane za vse tiste, ki so se pripravljeni vsaj en dan odreči nezdravi hrani in poskusiti 

nekaj nevsakdanjega. Predvsem med mladimi je veganska hrana postala zelo priljubljena, saj 

se jih vedno več odloča za bolj zdravo prehrano. Loving hut je znana restavracija in se 

pojavlja po celi Sloveniji, svojo franšizo pa imajo tudi v Celju na Linhartovi ulici 7.  

 
Slika 15: Veganska prehrana 

Kot vsako mesto ima tudi Celje restavracije s hitro prehrano. Tako lahko najdemo kebab že 

skoraj na vsakem vogalu, McDonald's pa v središču mesta in v nakupovalnem središču City 

Center. Tako imenovani ''fastfoodi'' so zelo priljubljeni predvsem v večjih mestih, saj časa za 

zdrav in uravnotežen obrok pravzaprav ni. Restavracije in stojnice s hitro hrano so seveda 

najbolj priljubljene med mladimi, saj so tudi cenovno ugodnejše kot restavracije.  

Za hitre prigrizke, kot so sendviči, sta v centru mesta poleg pekarn najboljša izbira 

Sendvičarna in Rolca, ki nudita pestro izbiro okusnih sendvičev. Sendvičarna se nahaja na 

Razlagovi ulici 1, Rolca pa na Gubčevi ulici 1. Obe sta v jedru mesta, blizu Turistično 

informacijskega centra.  
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Seveda v Celju ne manjka kavarn in užitkarn s pestro izbiro slaščic in najrazličnejših dobrot. 

Ob skodelici kave in čaja lahko v umirjenem ambientu uživamo v užitkarni Beli vol, kjer 

lahko opazujemo stare mestne ulice. Vrtnica, na Malgajevi ulici 2 a, je zelo popularna med 

mladimi, saj z modernim udobjem res ne moreš zgrešiti. Vrtnica ni aktualna samo čez dan, 

tudi ob večerih se velikokrat kaj dogaja. Zato je primerna za mlade turiste, saj lahko tam 

sklenejo nova znanstva in prijateljstva.  

 
Slika 16: Vrtnica 
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2. 5 REKREACIJA 

Celje je odlično izhodišče za vse, ki si želijo sprostitve in kratkega oddiha. Na voljo so 

različne kolesarske in pohodne poti ter rekreacijske točke v naravi.  

Mestni park leži ob robu mestnega jedra, na desnem bregu reke Savinje. Je priljubljena 

izhodiščna točka za sprehajalce in pohodnike, saj se v njem začnejo najrazličnejše pohodne 

poti na bližnje hribe, kot so: Anski vrh, Miklavžev hrib in Stari grad. Otrokom so na voljo 

sodobno opremljena igrala, rekreativcem je poleti na voljo teniško igrišče, pozimi pa drsališče 

(2-4 €). (Mestni park Celje) 

 
Slika 17: Mestni park Celje 

Šmartinsko jezero je nastalo po izgradnji pregrade Loče leta 1970 in meri 113 ha jezerske 

površine. Leži v neposredni bližini Celja, do njega pa vodita kolesarska in pešpot. Poti se 

začneta pri cerkvi Sv. Duha v Novi vasi in sta speljani vse do jezera. Pešpot je zelo dobro 

zavarovana in urejena. Jezero je privlačna rekreacijska točka in športno ter turistično 

območje. V bližini je tudi igrišče za golf. V poletnem času se po njem lahko vozimo s kajaki, 

čolni ali pa pedolini. V poletnih mesecih se odvijajo najrazličnejši dogodki, ki so kot nalašč za 

druženje. Na celotnem območju je ogromno informacijskih tabel, lesenih miz in klopi za 

počitek. (Šmartinsko jezero) 

 
Slika 18: Šmartinsko jezero  

 

http://www.celje.si/sl/kartica/mestni-park
http://www.smartinsko-jezero.si/
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Celjska koča je privlačen cilj kolesarjev in pohodnikov, saj do nje vodijo urejene in označene 

poti. Za adrenalin poskrbita pustolovski park in poletno sankališče Bob kart, ki ponuja 800 

metrov adrenalinske vožnje. Cena v pustolovskem parku je za odrasle 14 €, za otroke do 7 let 

4 €, za otroke do 14 let pa 9 €. V zimskih mesecih se lahko smučamo in sankamo. Za 

enodnevno smuko odštejemo med 13 in 16 €, odvisno od vremena in razmer na smučišču. 

Celjska koča je malce izven mesta in je zato dobra destinacija za sprostitev in oddih v naravi. 

Imajo tudi wellnes.  

Po celotni okolici Celja se razteza sedem kolesarskih in pet pohodnih poti. (Hotel Celjska 

Koča) 

 

Slika 19: Pustolovski park na Celjski koči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celjska-koca.si/
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2. 6 ZABAVA 

Celje ponuja odlične nakupovalne centre in klube, ki poskrbijo za sprostitev.  

Pestra je ponudba trgovin v nakupovalnem središču City center, Planet Tuš in center 

Supernova. Nakupovanje v Celju ponuja tudi zabavo za vse generacije, od otroških zabavišč 

za najmlajše, do kino dvoran in stez za bowling ter miz za biljard za starejše. Vsi nakupovalni 

centri so na Mariborski ulici v neposredni bližini središča mesta. 

 
Slika 20: Steze za bowling v Planet Tušu 

Številni mladi zahajajo v nočne klube, kjer ni nikoli dolgčas.  

Najbolj znani nočni klubi so: Bowling Planet Tuš Celje, v njih se zabavajo mladi in stari, 

nastopajo najrazličnejše skupine in glasbeni spektakli. Po zabavah z domačo in ex jugo glasbo 

na dveh plesiščih je najbolj znan Klub Casa. (Mladismo)  

Za mlade, ki svojo srečo radi preizkušajo na igralnih avtomatih, je na voljo Casino Faraon. Je 

le nekaj minut hoje iz mesta, leži v bližini reke Savinje.  

Celo leto se v Celju odvijajo prireditve, ki ponujajo zabavo otrokom in odraslim. Najbolj 

znana je Pravljična dežela v zimskem času, ko celo mesto zaživi ob dobri glasbi in kuhanem 

vinu na stojnicah.  

 
Slika 21: Pravljična dežela Celje 
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3. EKSPRIMENTALNI DEL 

3. 1 VZOREC 

Pri anketi je anonimno sodelovalo 35 (62,5 %) žensk in 21 (37,5 %) moških, skupaj 56 ljudi. 

Najina ciljna skupina so bili mladi, stari od 18 do 30 let. Anketo sva delila na družabnem 

omrežju Facebook in preko elektronske pošte. Dobila sva 56 verodostojno izpolnjenih 

vprašalnikov, ki so bili predmet najine analize.  

3. 2 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA  

 

Večina sodelujočih v najini anketi je bila srednješolcev. Preostali del se je približno 

enakomerno porazdelil – 3 anketirani so vključeni v višješolsko izobraževanje, 4 že imajo 

diplomo, 1 magisterij, 4 vprašani pa so najmanj doktorji znanosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 % 

5 % 
7 % 

2 % 7 % 

srednješolsko izobraževanje: 44

višješolsko izobraževanje: 3

diploma: 4

magisterij: 1

več kot magisterij: 4

Graf 1: Število in odstotek sodelujočih anketirancev glede na izobrazbo. 
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Graf 2: Kaj vas najbolj zanima, kadar obiščete tuje kraje? 

 

Največ anketirancev (19, to je 34 %) se zanima za kulturne znamenitosti, lokalno kulinariko 

in narodne noše. Trije manj bi v mestu pričakovali predvsem bogato ponudbo adrenalinskih 

športov in prostorov za rekreacijo. Približno četrtina vprašanih v mestu najraje raziskuje 

zgodovinske znamenitosti in nočno življenje.  

Graf 3: Kolikokrat ste se že peljali na sankališču Celjske koče? 

 

Zanimivo je, da skoraj polovica (45 %) vprašanih mladih še nikoli ni izkusila adrenalina, ki ga 

ponuja sankališče na Celjski koči. 16 vprašanih se je z divjimi sankami peljalo enkrat, več kot 

trikrat pa se je peljala skoraj četrtina vprašanih.  

20 % 

28 % 34 % 

18 % 

zgodovinske znamenitosti: 11

športne površine/adrenalinski
športi: 16

kulturne znamenitosti/
narodne noše/lokalna
kulinarika: 19

poceni lokali za večerne zabav:
10

29 % 

5 % 

21 % 

45 % 

enkrat: 16

dvakrat: 3

večkrat: 12

nikoli: 25
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Graf 4: Koliko ste pripravljeni odšteti za obisk razstave lokalnega umetnika? 

 

Rezultati kažejo, da je največ mladih (47 %) pripravljenih za razstave odšteti od 3 do 5 evrov, 

kar je v okviru cen, ki jih imajo muzeji v Celju. Malo več kot četrtina anketiranih (29 %) bi za 

posamezno vstopnino plačala tudi do 10 evrov, precejšen delež (18 %) pa je tudi mladih, ki se 

jim zdi celo 3 evre preveč za plačilo vstopnine.  

Graf 5: Koliko ste pripravljeni odšteti za vstopnino za zabavo v klubu? 

 

Največ anketirancev (23) je pripravljeno za zabavo odšteti od 5 do 10 evrov. Zelo izenačena 

sta deleža tistih, ki bi za zabavo odšteli manj kot 5 (20 %) ali do 15 evrov (23 %). Vstopnina 

za običajno večerno zabavo v katerem izmed celjskih klubov se giblje v okviru, ki ga je 

predvidela večina anketiranih, do 5 evrov, odvisno od dogodka.  

47 % 

29 % 

6 % 

18 % 
3 € - 5 €: 23 

5 € - 10 €: 14 

10 € - 15 €: 3 

manj kot 3 €: 9 

20 % 

41 % 

23 % 

5 % 
11 % 

3 € - 5 €: 11 

5 € - 10 €: 23 

10 € - 15 €: 13 

več kot 15 €: 3 

manj kot 3 €: 6 
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Graf 6: Kolikokrat ste se že peljali z Zorbom na Šmartinskem jezeru? 

 

Skoraj tri četrtine anketiranih (72 %) se še nikoli ni spustilo z Zorbom 1, čeprav velja za 

cenovno dostopno adrenalinsko zabavo, aktivnost pa je na turistično oblegani točki ob 

Šmartinskem jezeru. 14 % vprašanih se je z Zorbom peljalo enkrat, samo 3 anketirani od 56 

so se z Zorbom peljali večkrat.  

Graf 7: Kje dobite informacije, kaj se bo v Celju dogajalo v naslednjih dneh? 

 
 

Veliko anketirancev je odgovorilo, da poiščejo informacije na Facebooku (77 %). Nekaj 

anketirancev (16 %) se o informacijah pozanima pri prijateljih, majhna skupina mladih pa si 

pogleda brošure in različne revije ter tam poišče podatke o tem, kar jih zanima.  
                                                           
1 Zorb je ogromna žoga, premera okoli 3m in lahko vanj spravimo 13 kubikov zraka. narejena 
je iz posebnega PVC-ja. Med kotaljenjem smo pripeti v žogi, ki je znotraj žoge in 70cm nad 
zemljo. 

14 % 

9 % 

72 % 

5 % 

enkrat: 8

dvakrat: 5

nikoli: 40

večkrat: 3

7 % 
16 % 

77 % 

brošura in revije: 4

od prijateljev: 9

Facebook: 43
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Graf 8: Ali menite, da je v Celju dovolj znamenitosti in drugih zanimivih stvari za 

mlade ? 

 

Analiza tega vprašanja je pokazala, da več kot polovica mladih meni, da v Celju ni dovolj 

znamenitostih in zanimivih stvari za mlade turiste.  

1. Odprti tip vprašanja: Katere so po vašem mnenju atrakcije v Celju in okolici, ki bi bile 

primerne za mlade od 18 do 30 let? 

Na to vprašanje sva dobila zelo različne odgovore. Največkrat so se pojavili običajni odgovori 

– Celjski grad, Šmartinsko jezero in Celjska koča. Nekaj pa bilo tudi drugačnih idej: 

zgodovinske in kulturne znamenitosti (staro mestno jedro in različni muzeji). Nekaj 

odgovorov pa je bilo tudi takšnih, ki so se navezovali na športno področje (smučanje, 

pohodništvo, kolesarstvo). Zanimivo je, da je nekaj anketiranih napisalo športno dvorano 

Zlatorog in Rokometni klub Celje Pivovarna Laško, saj so tekme celjskega kluba, ki igra v 

elitni ligi prvakov, dobro obiskane.  

 

2. Odprti tip vprašanja: Kaj bi še bilo po vašem mnenju zanimivo ponuditi mladim 

turistom, popotnikom, ki se ustavijo v Celju?  

Po mnenju vprašanih bi mladim turistom lahko ponudili še več adrenalinskih športov in 

kulturnih ter športnih prireditev. Anketirani so izpostavili tudi, da pogrešajo več dogodkov za 

druženje in zabavo. 

 

 

37 % 

63 % 

da: 21

ne: 35
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Graf 9: Na koliko koncertih ste bili v Celju, v okviru Poletja v Celju, knežjem mestu? 

 

Iz grafa številka 8 lahko vidimo, da je obisk mladih na koncertih Poletje v Celju, knežjem 

mestu zelo slaba. Skoraj četrtina (13) vprašanih je obiskala vsaj en koncert, več kot polovica 

vprašanih (31) pa ni obiskala niti enega glasbenega dogodka. Iz tega lahko razberemo, da 

mladi o dogodkih v mestu niso informirani na pravi način ali pa jih vsebina teh glasbenih 

dogodkov ne pritegne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 % 
23 % 

11 % 

11 % 
nikoli: 31

enkrat: 13

dvakrat: 6

večkrat: 6
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Graf 10: Kje poiščete informacije o kraju, ki ga želite obiskati? 

 

Vprašani kraj obiščejo, ker jih zanima, zato se o njem informirajo sami na spletni strani – tega 

se morajo zavedati tudi ponudniki storitev v mestu. Katalogi in vodiči (15 vprašanih se tako 

pozanima o kraju) so še vedno popularni, saj ima tiskovina drugačen vpliv na branje kot 

objave na spletu. Seveda ne smemo pozabiti na ustno informacijo – pozitivno mnenje nekoga, 

ki je kot turist mesto že obiskal, je najboljša promocija. Kot lahko razberemo iz grafa, so za 

mlade vse možnosti informiranja pomembne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 % 

13 % 

18 % 

25 % 
na spletni strani: 27

na Fb strani: 8

od prijateljev: 11

katalogi, vodiči: 15
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Graf 11: Kje raje poiščete dogodke v Celju, če imate na voljo spletno stran in brošure? 

 

Večina mladih se odloči za spletno iskanje dogodkov, kar je sedaj tudi trend, ki mu poskušajo 

vsi slediti. Res je priročnejše, hitrejše in učinkovitejše. Iskanje podatkov ni omejeno na kraj in 

čas. Brošure in vodiči so namreč običajno dostopni šele na vstopnih točkah v mestu, na TIC-

ih ali v kakšnem namestitvenem objektu. 

Graf 12: Kateri dejavniki še bistveno vplivajo na odločitev o tem, kam boste potovali? 

 

Ugotovili smo, da mladi predvsem gledajo na denar, saj še niso finančno samostojni in jim je 

v interesu, da jih izleti čim manj stanejo. Ostali odgovori so bili zelo enakovredni. Vprašanim 

je pomembno, da ima kraj, ki ga obiščejo, bogato kulturno dediščino ali ga obiščejo zaradi 

dobre besede znancev. 7 vprašanih je dodalo, da se za lokacijo odločijo zaradi lastne želje.  

66 % 
7 % 

27 % 
splet: 37

vodiči: 4

brošure: 15

14 % 

30 % 

19 % 

25 % 

12 % 

Prometne povezave: 8

Nizke cene prenočišč: 18

Bogata kulturna dediščina: 11

izberem lokacije, kjer so že bili
kakšni moji znanci: 15

drugo: 7
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Graf 13: Ali veste, kam bi peljali turista, če bi vas prosil za nasvet? Če ste izbrali da, 

dopišite, kam. 

 

Ugotovila sva, da mladi niso dovolj seznanjeni s tem, kam bi peljali mladega turista, če bi jih 

prosil za pomoč. Več kot polovica vprašanih (55 %) ni imela nobene ideje o turistični ponudbi 

za sovrstnika. To ni dobro ne za turizem v Celju in ne za turiste, ki v Celje pridejo. Vprašani, 

ki so odgovorili z da, so predvsem napisali, da bi jih peljali na Celjski grad in Celjsko kočo.  

3. Odprti tip vprašanja: Kam bi poslali mladega turista, če bi vas vprašal, kje naj najde 

ideje za obiske turističnih točk v Celju? 

Večina jih je odgovorila, da bi podatke o dogodkih in turističnih točkah našli na Turistično 

informacijskem centru (TIC), v Mladinskem centru Celje (MCC), v turističnih agencijah 

in na spletu. 

 

 

 

 

 

 

45 % 

55 % 

Da: 25

Ne: 31
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Graf 14: Ali je v Celju dovolj tabel za usmerjanje do znamenitosti, objektov, gostinske 

ponudbe ...? 

 

Anketirani menijo, da je v Celju premalo označevalnih tabel. Pritrdile so nam kar tri četrtine 

vprašanih. To smo predvidevali tudi sami in zato smo si postavili podobno hipotezo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 % 

77 % 

Da: 13

Ne: 43
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4. ANALIZA EKSPERIMENTALNEGA DELA 

 

4. 1 Analiza hipoteze št. 1: Celje ima premalo turističnih atrakcij, namenjenih samo mladim. 

 

 Anketirani so v 62,5 % (35 vprašanih) pritrdili, da v Celju primanjkuje zanimivosti za mlade, 

kar je nekako pričakovano. S tem potrjujemo hipotezo št. 1. Eden od načinov za zanikanje te 

hipoteze bi bil na primer sprememba načinov oglaševanja oz. iskanje idej za promocijo 

posamezne znamenitosti. Prepričani smo, da jih je dovolj, vendar jih je treba predstaviti tako, 

da bodo zanimive tudi mladim.  

 

4. 2 Analiza hipoteze št. 2: Celjani preslabo poznajo vse možnosti, kam popeljati turista.  

 

Celjani dobro poznajo najrazličnejše možnosti, kam bi peljali turista. Poznajo mesto in bi 

goste znali usmeriti, kaj si naj pogledajo. Hipotezo št. 2 smo ovrgli, saj je iz vprašanja 8 

razvidno, da so vprašani ponudili odgovore in možnosti, kamor bi odpeljali turiste 

(znamenitosti, muzeji, športni dogodki itd.). Čeprav mladi menijo, da v Celju primanjkuje 

znamenitosti, ki bi bile zanimive samo za mlade, vseeno dobro poznajo druge znamenitosti. 

Morda so samo malce manj zanimive za to ciljno skupino. Rezultat hipoteze št. 2 nas je malo 

presenetil, saj nismo mislili, da bodo mladi poznali toliko različnih možnosti, kam bi peljali 

turiste.  

 

4. 3 Analiza hipoteze št. 3: Oglaševanje dogodkov za mlade turiste je premalo usmerjeno v 

splet in družabna omrežja.  

 

Oglaševanje bi bilo treba preusmeriti predvsem na splet, saj večina mladih spremlja dogajanje 

na Facebooku in spletnih straneh. Hipotezo smo potrdili. Pri 11. vprašanju (Kje poiščete 

informacije o kraju, ki ga želite obiskati?) je prevladoval odgovor »na spletni strani« (44 %), 

pri 12. vprašanju (Kje raje poiščete dogodke v Celju, če imate na voljo spletno stran in 

brošure?) pa jasno prevladuje odgovor »na spletu« (66 %). Svetovni splet je medij, ki ga v 

največjem odstotku uporabljajo mladi – odzivnost in zanimanje za posamezno stvar v mestu 

pa bi zagotovo narasla. Morda bi to lahko poskusili že pri promociji poletnih dogodkov v 

Knežjem mestu, saj več kot polovica mladih sploh še ni bila na nobenem od koncertov.  
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4. 4  Analiza hipoteze št. 4: Celje ima premalo usmerjevalnih tabel do znamenitosti. 

Odgovor na to vprašanje je bil zelo jasen. Kar 77 % vprašanih meni, da po mestu ni dovolj 

usmerjevalnih tabel – vemo pa, da je to ključno za današnji tempo življenja. Če smo 

osredotočeni na to, da bomo v mestu preživeli eno samo popoldne, ne izgubljamo časa z 

iskanjem lokacij, ki so slabo ali pa sploh niso označene. Enostaven, čim hitrejši in cenovno 

ugoden dostop so verjetno ključni dejavniki za turiste. 
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5. ZAKLJUČEK 

 

Ugotavljamo, da so celjske znamenitosti med dijaki in študenti še kar dobro poznane. 

Vrstnike bi usmerili predvsem na Celjsko kočo, Celjski grad ali v Muzej novejše zgodovine. 

Zatakne pa se pri atrakcijah, ki bi bile namenjene le mladim in bi posebej vabile v mesto to 

populacijo. Nekaj nam jih je uspelo odkriti in prepričani smo, da so dovolj privlačne za obisk 

(ulica umetnikov, zorb, sankališče na Celjski koči, poletni večeri v mestu ...), vendar bi jih 

bilo treba tudi ustrezno prodati. Zavedamo se, da se s tem ukvarjajo strokovnjaki in da to ni 

enostavno delo, vseeno pa smo prišli do nekaterih zaključkov.  

Mladi večino svojih aktivnosti načrtujemo v povezavi s stroški, saj še nismo finančno 

neodvisni. Težava je tudi v oglaševanju: vse aktivnosti je treba preusmeriti tja, kjer 

komuniciramo – na družabna omrežja, spletne strani, na pametne telefone ... V ta namen smo 

oblikovali predlog mobilne aplikacije, ki na enem mestu združuje vse atraktivne lokacije v 

Celju, ponuja pa tudi odpiralne čase, cene vstopnin, kontaktne podatke in podobno.  

In kako bi bilo mogoče raziskovalno delo nadaljevati? 

Lahko bi izdelali še simulirane 3D animacije na področju znamenitosti, na katerih bi si lahko 

že pred odhodom od doma na zaslonih ogledali turistično točko, kamor smo namenjeni. 

Lahko bi našli kakšen običajen kraj, iz katerega bi ustvarili zanimivo zgodbo za mlade in jo 

poskusili promovirati – kot je na primer Fontana piva v Žalcu, ki je šele v nastajanju, a je že 

požela ogromno svetovne medijske pozornosti2. Zelo zanimiv se nam je zdel tudi odgovor 

enega od anketiranih, ki je predlagal zipline3 s Celjskega gradu do mestnega jedra. Zagotovo 

zanimiva ideja.

                                                           
2 Fontana piva je trenutno zelo aktualna tema v Sloveniji in tudi po svetu, saj je o njej poročal 
eden izmed večjih svetovnih medijev, BBC News. 
3  Zipline je adrenalinska aktivnost, pri kateri se posameznik spusti po jeklenih vrveh. 
Trenutno največji zipline park v Sloveniji je v Bovcu. Ima osem jeklenic, dolgih od 250 do 
400 m.  
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PRILOGA 
Priloga 1: Anketa 

Pozdravljeni, 
s sošolko delava raziskovalno nalogo o mladih turistih, ki bi prišli v Celje in sicer, kaj bi si 
ogledali, koliko denarja so pripravljeni odšteti in tako dalje. Prosiva Vas, da si vzamete 5 
minut in rešite tole kratko anketo korektno, da lahko natančno opredeliva najine hipoteze ter 
jih ustrezno analizirava. Odgovori bodo uporabljeni samo v nalogi. Hvala za vaš čas. 
 

1. Kaj vas najbolj zanima, kadar obiščete tuje kraje? 
• Zgodovinske znamenitosti 
• Športne površine /adrenalinski športi, 
• Kulturne znamenitosti /narodne noše, ljudje, knjige, lokalna kulinarika 
• Poceni lokali za večerne zabave 

 
2. Kolikokrat ste se že peljali na sankališču Celjske koče? 
• enkrat 
• dvakrat 
• večkrat 
• nikoli 

 
3. Koliko ste pripravljeni odšteti za obisk razstave lokalnega umetnika? 
• 3€ - 5€ 
• 5€ - 10 € 
• 10€ - 15€ 
• manj kot 3€ 

 
4. Koliko ste pripravljeni odšteti za vstopnino za zabavo v klubu? 
• 3€ - 5€ 
• 5€ - 10 € 
• 10€ - 15€ 
• več kot 15 € 
• manj kot 3€ 

 
5. Kolikokrat ste se že peljali z Zorbom na Šmartinskem jezeru? 
• enkrat 
• dvakrat 
• nikoli 
• večkrat 

 
 
 

6. Kje dobite informacije, kaj se bo v Celju dogajalo v naslednjih dneh? 



 
 

• brošura in revije 
• od prijateljev 
• Facebook 

 

7. Ali menite, da je v Celju dovolj znamenitosti in drugih zanimivih stvari za mlade ?  
• Da 
• Ne 

 
8. Katere so po vašem mnenju atrakcije v Celju in okolici, ki bi bile primerne za mlade 

od 18 do 30 let? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

9. Kaj bi še bilo po vašem mnenju zanimivo ponuditi mladim turistom, popotnikom, ki 
se ustavijo v Celju? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

10. Na koliko koncertih ste bili v Celju, v okviru Poletja v Celje, knežjem mestu? 
• Nikoli 
• Enkrat 
• Dvakrat 
• Večkrat 

 
11. Kje poiščete informacije o kraju, ki ga želite obiskati? 
• Na spletni strani 
• Na Fb strani 
• Od prijateljev 
• katalogi, vodiči 

 
12. Kje raje poiščete dogodke v Celju, če imate na voljo spletno stran in brošure? 
• Splet 
• Vodiči 
• Brošure 

 
13. Kateri dejavniki še bistveno vplivajo na odločitev o tem, kam boste potovali? 
• Prometne povezave 
• Nizke cene prenočišč 
• Bogata kulturna dediščina 
• Izberem lokacije, kjer so že bili kakšni moji znanci 
• Drugo:__________________________________ 

 



 
 

14. Ali veste, kam bi peljali turista, če bi vas prosil za nasvet? Če ste obkrožili DA, 
dopišite, kam. 

• Da, ___________________________ 
• Ne 

 
15. Kam bi poslali mladega turista, če bi vas vprašal, kje naj najde ideje za obiske 

turističnih točk v Celju? 
 

________________________________________________________________________ 
 

16. Ali je v Celju dovolj tabel za usmerjanje do znamenitosti, objektov, gostinske 
ponudbe,...? 

• Da 
• Ne 

 
 

Priloga 2: Mobilna aplikacija 

Na CD-ju prilagava aplikacijo za pametni telefon. 
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