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POVZETEK 
 

 

Celje je mesto, ki turiste privablja predvsem s svojimi zgodovinskimi in 

kulturnimi vsebinami. V raziskovalni nalogi pa sva ugotovili, da ima zaradi dobre 

športne infrastrukture tudi velik potencial na področju športnega turizma. V Celju vsako 

leto potekajo večdnevne mednarodne in državne športne prireditve, ki v mesto privabijo 

precejšnje število športnikov in navijačev. Hoteli v mestu so zato v času športnih 

prireditev nadpovprečno, včasih pa tudi v celoti zasedeni.  

Z razvojem športnega turizma v Celju se ukvarja predvsem Zavod Celeia Celje, 

ki v času športnih tekmovanj sodeluje z organizatorji tekmovanj in ponudniki kulturnih 

ter turističnih vsebin. Ugotovili sva tudi, da bi bil za povečanje pomena športnega 

turizma v mestu potreben še bolj sistematičen in samoiniciativen pristop vseh 

deležnikov. Športni turizem v Celju ima po najinem mnenju velik potencial, ki pa še ni 

v celoti izkoriščen. 
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1. UVOD 

1.1. NAMEN RAZISKOVALNE NALOGE 

 

Celje je tretje največje slovensko mesto. Ena od pomembnih gospodarskih 

dejavnosti v mestu je turizem. Pred epidemijo je Celje vsako leto obiskalo več kot 30 

tisoč turistov. Večina jih v mesto pride zaradi bogate zgodovinske dediščine. Obiščejo 

Stari grad Celje, urejeno staro mestno jedro in bogate zbirke v obeh muzejih. Nekateri 

turisti pa mesto obiščejo zaradi obiska različnih prireditev, kot je na primer Mednarodni 

obrtni sejem.  

Ker pa je Celje tudi športno mesto, nekaj obiskovalcev pride v naše mesto zaradi 

udeležbe na športnih tekmovanjih ali pa kot gledalci na športnih prireditvah. Zanimalo 

naju je, koliko športnih tekmovanj je vsako leto v Celju in kako urejena je športna 

infrastruktura v mestu. Prav tako sva želeli raziskati ali se kdo v Celju načrtno ukvarja 

s tovrstnimi turisti in ali so ti turisti zanimivi za ponudnike turističnih storitev. In končno 

naju je zanimalo tudi ali se organizacija športnih prireditev kaže v večji zasedenosti 

hotelov v mestu.  

1.2. HIPOTEZE 

 

Na začetku raziskovalnega dela sva si postavili naslednje hipoteze: 

I. V Celju je vsako leto vsaj eno večdnevno mednarodno ali državno 

športno tekmovanje. 

II. V Celju imamo vsaj pet prizorišč, kjer lahko organizirajo državna ali 

mednarodna športna tekmovanja. 

III. Zavod Celeia Celje se načrtno ukvarja tudi s športnim turizmom. 

IV. Pokrajinski muzej Celje v času športnih tekmovanj aktivno privablja 

športnike in navijače k ogledu njihovih razstav. 

V. V času večjih športnih tekmovanj so hoteli v Celju nadpovprečno 

zasedeni. 

1.3. UPORABLJENE METODE DELA 

 

Pri raziskovanje sva uporabili naslednje metode dela: 

• Pregled virov in literature 
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Obstoječe literature o športnem turizmu ni prav veliko. Pri najinem delu 

sva literaturo uporabili predvsem za pojasnjevanje uporabljenih pojmov. 

Pri tem sta nama bili v največjo pomoč diplomski nalogi Boruta Svoljšaka 

(Analiza stanja in možnosti razvoja športnega turizma v občini Škofja 

Loka) in Špele Purkhart (Predlog vzpostavitve športno-turističnih 

dejavnosti v Ljubljani in njeni okolici). Pomagali sva si tudi s Strategijo 

razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje za obdobje 2019-2023, ki 

med drugim v načrtih za razvoj turizma v Celju omenja tudi športni 

turizem. 

Pri delu sva uporabili predvsem spletne vire, s pomočjo katerih sva dobili 

nekatere potrebne podatke o turizmu, športnih prireditvah in športni 

infrastrukturi v Celju. 

• Anketa 

Anketo sva izvedli med upravljalci hotelov v Celju. Z njo sva želeli 

predvsem izvedeti, kako športne prireditve v mestu vplivajo na zasedenost 

njihovih kapacitet in kakšne predloge imajo hotelirji za razvoj športnega 

turizma. 

 

• Intervju 

Za pridobitev nekaterih koristnih podatkov in pojasnil sva povprašali 

svatovalko za turizem na Zavodu Celeia Celje Uršo Dorn, lastnika 

turistične agencije Condor Travel Mirana Krajnca in direktorja 

Pokrajinskega muzeja Celje Staneta Rozmana, ki je hkrati tudi predsednik 

upravnega odbora Atletskega društva Kladivar Celje. 
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2. TEORETIČNI DEL NALOGE 
 

2.1. ŠPORTNI TURIZEM- OSNOVNI POJMI 

 

Za pojme šport, turizem in športni turizem najdemo v strokovni literaturi veliko 

definicij, ki se med seboj nekoliko razlikujejo.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je šport definiran kot »po ustaljenih pravilih 

izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje, razvedrilo« 

(https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika, citirano 12.9.2021). 

Svet športa Evrope pa je definiral šport kot »vse vrste fizične aktivnosti, ki imajo skozi 

organizirano ali neorganizirano vadbo za posledico izboljšanje fizičnih in psihičnih 

sposobnosti, oblikovanje socialnih vezi ali doseganje rezultatov na tekmovanjih 

različnih kakovostnih nivojev« (Svoljšak B. 2009, citirano 12.9.2021). 

Tako kot pri definiciji športa tudi pri turizmu ni splošne definicije. Beseda turizem je 

»izpeljanka angleške besede tour (potovanje), ta pa je izpeljana iz francoske besede tour   

(gibanje stran in vračanje nazaj k začetni točki). Prva značilnost turizma je, da vključuje 

potovanje. Zadosten pogoj za turizem ni samo potovanje. Ti besedi nista sinonimni, saj 

je turizem relativno moderen koncept medtem ko je potovanje prisotno že od poselitve 

sveta« (Purkart Š. 2016, citirano 12.9.2021). 

 

Švicarja Walter Hunziker in Kurt Krapf sta postavila strokovne temelje turistični vedi. 

Njuna definicija, ki ni najbolj primerna za današnje čase, ampak še vedno uporabna se 

glasi: "Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja 

tujcev v nekem kraju, če to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s 

pridobitno dejavnostjo" (Purkart Š. 2016, citirano 12.9.2021). 

 

V skladu z definicijo Svetovne turistične agencije je turist »oseba, ki potuje vsaj 50 milj, 

kar je približno 80 km od kraja stalnega prebivališča« (Svoljšak B. 2009, citirano 

12.9.2021). 

Na mednarodnem srečanju strokovnjakov statistikov v Ottawi pa so zapisali novo 

definicijo turizma, ki pravi: »Turizem je splet odnosov in pojavov, povezanih z 

aktivnostjo oseb, ki potujejo in bivajo v krajih izven stalnega bivališča neprekinjeno do 

največ enega leta zaradi preživljanja prostega časa, poslovnih in drugih razlogov« 

(Purkart Š. 2016, citirano 12.9.2021). 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pa je turizem opredeljen kot »pojav, da kdo 

potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila« pa tudi kot 

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika
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»gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z zadovoljevanjem potreb turistov, nudenjem 

uslug turistom« (https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika, citirano 

12.9.2021). 

Špela Purkart v svoji diplomski nalogi povzema opredelitve pojma športni turizem, kot 

so ga podali različni strokovnjaki s tega področja. Tako nekateri strokovnjaki športni 

turizem delijo na potovanje za udejstvovanje v športu in potovanje za ogled športa. Torej 

športni turizem opredelimo kot »neposlovno potovanje izven domačega okolja, kjer 

bomo tekmovali v športnih aktivnostih ali si jih ogledali« (Purkart Š. 2016, citirano 

12.9.2021). 

Ritchie in Adair sta zapisala, da športni turizem zajema »aktivna športna potovanja (npr. 

potapljanje, golf in drugi športi) in pasivne udeležence (športni muzeji in športne 

prireditve) in zajema oba pojava, ki sta vodilna motiva za potovanje, tako šport kot 

turizem« (Purkart Š. 2016, citirano 12.9.2021). 

Po mnenju številnih strokovnjakov je tako športni turizem na splošno opredeljen s tremi 

kategorijami: 

- potovanje, potrebno za ogled športnih prireditev, 

-ogled športnih znamenitosti in 

- aktivno ukvarjanje s športom  

(Purkart Š. 2016, citirano 12.9.2021).  

 

2.2.  TURIZEM V CELJU 

 

Celje je turistično mesto. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je 

število turistov, ki so obiskali Celje v zadnjih desetih letih konstantno naraščalo. Leta 

2019 je tako Mestno občino Celje obiskalo 34.162 turistov, od tega 8.833 domačih in 

25.329 tujih. Leta 2020 (v času covida-19) se je iz razumljivih razlogov število turistov 

precej zmanjšalo. Tega leta je bilo v Mestni občini Celje samo 11.798 turistov- 5.297 

domačih in 6.501 tujih, kar pomeni, da se je zmanjšalo za kar tretjino. 

V povprečju vsak turist v Celju prespi 2 noči. Leta 2019 je imela Mestna občina 

Celje 74.101 prenočitev- 15.307 domačih in 58.794 tujih turistov (https://pxweb. 

stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2164525S.px/table /tableViewLayout2/). 

         Z razvojem turizma v Celju se ukvarja občinski javni zavod Celeia Celje. Leta 

2019 je Mestni svet MO Celje sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za obdobje 

2019-2023. V tej strategiji je omenjen tudi športni turizem, za katerega pa ugotavljajo, 

»da ima potencial, a je še v veliki meri nerazvit« ( Strategija razvoja in trženja turizma 

Mestne občine Celje za obdobje 2019-2023, Celje, 2019, dostopna na 

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika
https://pxweb/
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https://www.visitcelje.eu/wp-content/uploads/2020/06/2019-05-grofovska-strategija-

final-spread.pdf). 

           Največ turistov v Celje pritegne bogata zgodovina mesta in urejeno staro mestno 

jedro ter okolica s Šmartinskim jezerom. Stari grad Celje, Šmartinsko jezero in 

Pokrajinski muzej Celje so tako najbolj obiskane turistične destinacije v MO Celje.  

Stari grad Celje je v pisnih virih prvič omenjen leta 1323. Njegova podoba je 

bila sprva mnogo skromnejša, saj je obsegal le romanski palacij z obzidjem. Današnjo 

podobo je grad dobil kasneje, ko so ga prevzeli grofje Celjski, najbolj znana in 

najpomembnejša vladarska rodbina na območju današnje Slovenije. Svojo oblast in 

politično moč so širili daleč po tedanji Evropi in tako krojili usodo širšega zemljepisnega 

območja. Prvi med Celjskimi, ki se je z ženo in štirimi otroki preselil na Stari grad Celje, 

je bil Friderik I. Ob vselitvi je grad temeljito spremenil in povečal v stanovanjsko 

rezidenco. Grad se je nato postopoma širil. Okoli leta 1400 sta bila na vzpetini zgrajena 

še štirinadstropni obrambni stolp, imenovan Friderikov stolp, ter obrambno obzidje, ki 

sta se ohranila vse do danes. Friderikov stolp je dobil ime po Frideriku II. Celjskem, ki 

je bil v stolpu zaprt. Dinastija Celjskih se je končala s smrtjo zadnjega moškega 

potomca, Ulrika II.  

Danes je grad s prenovo dobil tudi sodoben Turistično informacijski center in 

Kavarno Veronika ter tako postal atraktivna turistična točka, ki ponuja prelep razgled 

na mesto in okolico. Vsako zadnjo soboto v avgustu je prizorišče tradicionalne 

srednjeveške prireditve »Dežela Celjska vabi«, v poletnih mesecih pa se na njem odvija 

program Živa zgodovina, ki obiskovalcem ponuja možnost, da z obiskom postanejo del 

»žive« zgodovine in v avtentičnem okolju mečujejo z vitezi, streljajo z lokom, se 

spogledujejo z grajskimi princesami in ustvarjajo v srednjeveških delavnicah 

(https://www.celje.si/sl/kartica/stari-grad-celje). 

 

https://www.visitcelje.eu/wp-content/uploads/2020/06/2019-05-grofovska-strategija-final-spread.pdf
https://www.visitcelje.eu/wp-content/uploads/2020/06/2019-05-grofovska-strategija-final-spread.pdf
https://www.celje.si/sl/kartica/stari-grad-celje
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SLIKA 1: STARI GRAD CELJE 

Vir fotografije: https://www.celje.si/sl/kartica/stari-grad-celje 

Šmartinsko jezero se nahaja v neposredni bližini Celja in je s svojo razgibano obalo ter 

zanimivo okolico privlačna izletniška točka. Nastalo je leta 1970 in meri 113 ha vodne 

površine. Poleg svoje prvotne funkcije zadrževalnika visoke vode sta se jezero in okolica 

z leti spremenila v rekreacijsko, športno in turistično območje, ki je iz leta v leto bolj 

priljubljeno. Varna, urejena in lepo označena pot, ki se prične pri cerkvi Sv. Duha v 

Novi vasi, pešce, tekače in kolesarje popelje prav do jezera. Ob celotni poti okoli jezera 

so razporejene lesene klopi, namenjene počitku in sprostitvi ter informativne table s 

poučnimi podatki o jezeru in življenju v njem. Obiskovalce vabijo tudi prostori za piknik 

v naravi, medtem ko kulinarično izkušnjo zaokrožujejo ponudniki gostinskih storitev 

okoli jezera. Adrenalina in zabave željnim obiskovalcem ne bo manjkalo, saj je tam 

vlečnica za deskanje in smučanje na vodi (https://www.celje.si/sl/kartica/smartinsko-

jezero). 

 

https://www.celje.si/sl/kartica/stari-grad-celje
https://www.celje.si/sl/kartica/smartinsko-jezero
https://www.celje.si/sl/kartica/smartinsko-jezero
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SLIKA 2: ŠMARTINSKO JEZERO 

Vir fotografije: https://www.celje.si/sl/kartica/smartinsko-jezero 

Pokrajinski muzej Celje je kulturna ustanova, ki evidentira, zbira, varuje, 

raziskuje in prezentira kulturno dediščino Celja in celjske regije za časovna obdobja od 

prazgodovine do 1. svetovne vojne. V drugi polovici 19. stoletja je zavest o pomenu 

kulturne dediščine za podobo mesta Celja porasla. Osveščeni posamezniki so želeli 

preprečiti odtekanje številnih, zlasti arheoloških eksponatov v graški Joanneum, 

osrednjo kulturno ustanovo na tedanjem Štajerskem. 1. maja 1882 so v Celju odprli 

Mestni muzej Celje, ki je do leta 1946 deloval pod okriljem Muzejskega društva Celje. 

 Leta 1946 je Mestni muzej Celje postal profesionalna institucija. Muzej so 

premestili v Staro grofijo. Strokovno usposobljeno osebje in novi razstavni prostori so 

omogočili, da je mestni muzej prerasel v kompleksno regionalno muzejsko inštitucijo 

in se leta 1966 utemeljeno preimenoval v Pokrajinski muzej Celje. Z oddelka 

Narodnoosvobodilne fronte, ki je deloval v okrilju Mestnega muzeja Celje, se je leta 

1963 osamosvojil Muzej revolucije Celje (danes Muzej novejše zgodovine Celje). 

Arhivsko gradivo, ki se je tudi hranilo v okviru muzeja, pa je prešlo v leta 1957 

ustanovljen Zgodovinski arhiv Celje.  

Danes lahko Pokrajinski muzej Celje ponudi obiskovalcu vsestranski vpogled v 

kulturno dediščino celjske regije na več kot 3.000 m² razstavne površine in na 10 

lokacijah izven Celja (https://www.pokmuz-ce.si/sl/). 

https://www.celje.si/sl/kartica/smartinsko-jezero
https://www.pokmuz-ce.si/sl/
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SLIKA 3: STARA GROFIJA 

Vir fotografije: https://www.pokmuz-ce.si/sl/ 

2.3. ŠPORTNA INFRASTRUKTURA V CELJU 

 

Celje ima del najpomembnejše državne športne infrastrukture. To sta predvsem 

nogometni stadion Z′dežele  in športna dvorana Zlatorog Celje. V teh športnih objektih 

vadijo in tekmujejo celjski nogometni in rokometni klub ter državne reprezentance 

Slovenije.  

Upravljalec športnih objektov v MO Celje je Javni gospodarski zavod za urejanje 

javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje (ZPO Celje).Skupna površina 

objektov s katerimi upravlja javni gospodarski zavod je 227.779 m2. Vsako leto jih 

obišče 172.000 uporabnikov in obiskovalcev (http://katalog.sportnicentri.si/ 

SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm). 

Najpomembnejši športni objekti v Celju so: 

Nogometni stadion Z′dežele je eden večjih nogometnih stadionov v državi.  Ima 

kompletne spremljajoče prostore, ki zagotavljajo najvišje standarde mednarodnih 

športnih tekmovanj. Površina stadiona je 6.319 m2. Ostale spremljajoče servisne 

površine merijo 9.600 m2. Tribune na stadionu sprejmejo 10.000 obiskovalcev. Športni 

objekt je namenjen športni vadbi in tekmovanjem v nogometu. Stadion letno obišče 

50.000 uporabnikov in obiskovalcev (http://katalog.sportnicentri.si/SCMAP_SLO 

,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm). 

https://www.pokmuz-ce.si/sl/
http://katalog.sportnicentri.si/%20SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm
http://katalog.sportnicentri.si/%20SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm
http://katalog.sportnicentri.si/SCMAP_SLO%20,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm
http://katalog.sportnicentri.si/SCMAP_SLO%20,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm


12 

 

 
SLIKA 4: STADION  Z′DEŽELE  

Vir fotografije: https://sites.google.com/site/nogometnaakademijacelje/home/stadion 

  

Športna dvorana Zlatorog Celje je najsodobnejši športni objekt, ki ga uporablja 

Rokometni klub Pivovarna Laško. V dvorani so se igrale tekme Evropskega 

rokometnega prvenstva v letu 2004. Dvorana meri 10.000 m2. Spremljajoči prostori 

obsegajo skupaj 35.227 m2. Tribune sprejmejo 4.500 gledalcev. Kapaciteta uporabe 

dvorane je 1.700 ur na leto. Športni objekt je namenjen športni vadbi in tekmovanjem v 

košarki, rokometu, odbojki, športni rekreaciji in kulturno-zabavnim prireditvam. 

Dvorano vsako leto vsako leto obišče 70.000 obiskovalcev 

(http://katalog.sportnicentri.si/SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm). 

 
SLIKA 5: DVORANA ZLATOROG V CELJU 
Vir fotografije: https://www.rk-celje.si/sl/dvorana-111 

Letno kopališče Celje ima veliki plavalni bazen (50 x 25 m) in dva otroška 

bazena. Površina letnega kopališča je 24.008 m2. Objekt lahko naenkrat sprejme 1.000 

https://sites.google.com/site/nogometnaakademijacelje/home/stadion
http://katalog.sportnicentri.si/SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm
https://www.rk-celje.si/sl/dvorana-111
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kopalcev. Športno-rekreativni objekt je namenjen rekreativnemu plavanju, športni vadbi 

in tekmovanjem v vodnih športih. V objektu potekajo šole plavanje in otroški programi. 

Kopališče obratuje 700 ur na leto. Prodajo 20.000 vstopnic 

(http://katalog.sportnicentri.si/SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm). 

Dvorana Golovec je večnamenski športno-rekreacijski objekt, ki meri 44.956 

m2. Dvorana A meri 6.242 m2. Dvorana B meri 5.496 m2. V dvorani B so: pokriti 25-

metrski bazen, kegljišče, savna, gostinski lokal in servisne dejavnosti. Bazen lahko 

istočasno sprejme 200 kopalcev. Tribune na bazenu sprejmejo 250 gledalcev. Športni 

objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v vodnih športih, 

rekreativnemu plavanju, igram z žogo in kegljanju. V objektu potekajo šole plavanje in 

otroški programi. Dvorana A obratuje 1.400 ur na leto. Pokriti bazen obratuje 600 ur na 

leto. Prodajo 13.000 vstopnic kopalcem. Kegljišče obratuje 1.350 ur na leto 

(http://katalog.sportnicentri.si/SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm). 

Drsališče Celje je športno-rekreacijski objekt, ki meri 3.695 m2. Ostale 

spremljajoče površine merijo 6.384 m2. Letno obratuje 700 ur. Upravljavec proda 8.000 

vstopnic za drsanje na leto. V objektu potekajo šole drsanja, športna vadba in 

tekmovanja v hokeju na ledu ter rekreativno drsanje (http://katalog.sportnicentri 

.si/SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm). 

Smučišče Celjska koča je obnovljeno in opremljeno s sodobnimi vlečnicami. 

Del smučišča se bo dogradil v prihodnjem obdobju. Hotel celjska koča nudi 

prenočitvene, gostinske in servisne storitve za smučarje. Letno prodajo 16.000 vstopnic 

za smučanje. Pokriti objekti na smučišču merijo 748 m2. Površina smučišča je 107.995 

m2 (http://katalog.sportnicentri.si/SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm). 

Konjeniški center Celje velja za najsodobnejši tovrstni center v Sloveniji. Na 

voljo je 46 boksov za konje, pokrita jahalnica, zunanje jahališče in sprehajalna naprava. 

Ponujajo šolo jahanja za vse generacije. V Centru se med letom odvijajo razni dogodki, 

med drugim velja omeniti svetovni pokal v preskakovanju ovir, ki novembra poteka v 

pokriti jahalnici in pa majski Pokal narodov. Drugi dogodki, ki zaznamujejo center, so 

razne konjeniške razstave, dan odprtih vrat in nacionalna tekmovanja v preskakovanju 

ovir. Center obsega tudi restavracijo in kavarno, kjer se lahko gostje okrepčajo in 

odžejajo (https://www.celje.si/sl/kartica/center-konjeniskega-sporta-celje). 

Na atletskem stadionu Kladivar, ki je bil izgrajen leta 1950 in obnovljen 1996, 

je 1500 sedišč in 1000 stojišč. Upravljalec stadiona je Atletsko društvo Kladivar, ki 

organizira atletske šole za otroke in mladino. Na stadionu, h kateremu spada tudi pokrita 

dvorana, se je s strokovnim trenažnim procesom v vrhunsko športnico razvila Martina 

Ratej, ki dosega odmevne rezultate v evropskem merilu. Začetki atletske dejavnosti 

segajo v začetek 20. stoletja, ko je na območju današnjega stadiona vadbo izvajalo 

celjsko telovadno društvo Sokol. Malo pred izbruhom 2. svetovne vojne je bilo zgrajeno 

travnato nogometno igrišče, od leta 1948 do 1950 pa je potekala izgradnja novega 

http://katalog.sportnicentri.si/SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm
http://katalog.sportnicentri.si/SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm
http://katalog.sportnicentri.si/SCMAP_SLO,,stajerska,sportni_objekti_celje.htm
https://www.celje.si/sl/kartica/center-konjeniskega-sporta-celje
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stadiona. Stadion je bil v uporabo predan septembra 1950 in velja za prvi atletski stadion 

v Jugoslaviji. Leta 1964 se je pričela gradnja športne dvorane s pokrito tribuno, ki je 

zamenjala obstoječe lesene tribune (https://www.celje.si/sl/kartica/atletski-stadion-

kladivar). 

Sodoben kajakaški center na Špici v Celju dopolnjuje športno-rekreativno, 

turistično, izletniško in gostinsko ponudbo ob Savinji. To je domovanje Kajak kanu 

kluba NIVO Celje, ki že sedmo desetletje združuje ljubitelje veslanja (kajak in kanu) na 

divjih vodah. Skozi zgodovino kluba se je zvrstilo lepo število odličnih športnikov, kot 

so sestre Cankar, Matjaž Murgelj, Dušan Konda, Pavel Kuralt … Ob njih se že kalijo 

nove generacije mladih kajakašev, ki s svetovnih in evropskih mladinskih prvenstev 

prinašajo številna odličja. Center stoji ob priljubljeni sprehajalni poti ob Savinji, ob njem 

pa je urejen fitnes na prostem. Ne preveč zahtevna kajakaška proga v strugi Savinje je 

primerna za rekreativce in predvsem za trening mlajših selekcij, kar s pridom 

uporabljajo tudi drugi slovenski klubi. Na njej organizirajo tekmovanja v okviru 

Kajakaške zveze Slovenije (https://www.celje.si/sl/kartica/veslaski-center-na-spici). 

Lahko rečemo, da ima Celje glede na velikost mesta in število prebivalcev zelo 

dobro urejeno športno infrastrukturo, ki omogoča državna in mednarodna športna 

tekmovanja v najrazličnejših športih. Na osnovi zapisanega lahko potrdiva najino drugo 

hipotezo. Kako pa je Celje v preteklem desetletju izkoristilo svojo športno 

infrastrukturo, pa bova predstavili v naslednjem poglavju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.celje.si/sl/kartica/atletski-stadion-kladivar
https://www.celje.si/sl/kartica/atletski-stadion-kladivar
https://www.celje.si/sl/kartica/veslaski-center-na-spici
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Zemljevid 1: Lokacija športne infrastrukture v Celju 

 

Legenda: 

1 – Drsališče Celje                              4 – Nogometni stadion Z’dežele 

2 – Kajak kanu klub nivo Celje          5 – Dvorana Zlatorog 

3 – Atletski stadion Kladivar              6 – Konjeniški center Celje 

 

 

Vir zemljevida: 

https://www.google.com/maps/place/%C5%A0portno+dru%C5%A1tvo+center+konjeni%C5%A1keg

a+%C5%A1porta+Celje/@46.233975,15.2498323,632m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4765701b0ca

d90bd:0x9297ee77c4fe2609!8m 

 

 

 

 

 

 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

https://www.google.com/maps/place/%C5%A0portno+dru%C5%A1tvo+center+konjeni%C5%A1kega+%C5%A1porta+Celje/@46.233975,15.2498323,632m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4765701b0cad90bd:0x9297ee77c4fe2609!8m
https://www.google.com/maps/place/%C5%A0portno+dru%C5%A1tvo+center+konjeni%C5%A1kega+%C5%A1porta+Celje/@46.233975,15.2498323,632m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4765701b0cad90bd:0x9297ee77c4fe2609!8m
https://www.google.com/maps/place/%C5%A0portno+dru%C5%A1tvo+center+konjeni%C5%A1kega+%C5%A1porta+Celje/@46.233975,15.2498323,632m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4765701b0cad90bd:0x9297ee77c4fe2609!8m
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3. OSREDNJI DEL NALOGE 
 

3.1. ŠPORTNE PRIREDITVE V CELJU 

 

Na začetku najinega raziskovalnega dela naju je zanimalo, koliko športnih 

prireditev, ki bi pritegnili tudi večje število turistov, sploh imamo v Celju. Glede na to, 

da o športnem turizmu govori tudi Strategija razvoja in trženja turizma v MO Celje iz 

leta 2019 sva pričakovali, da bova z lahkoto pridobili podatke o športnih tekmovanjih, 

ki so bila organizirana v Celju v zadnjih letih. 

Žal se je izkazalo ravno nasprotno. Niti Zavod Celeia niti Športna zveza Celje 

nama teh podatkov nista mogli posredovati, saj jih ne zbirata. Zato sva ubrali nekoliko 

težjo pot in s pomočjo objav na internetu sami zbrali podatke o športnih prireditvah v 

Celju v zadnjih 10 letih. Pri tem sva se osredotočili samo na večje prireditve, torej tiste, 

ki bi po najinem mnenju lahko pritegnile večje število tekmovalcev in navijačev. 

Odločili sva se, da poiščeva športne dogodke na državni ali mednarodni ravni, ki so 

potekali več dni.  S tem sva sicer izločili prav tako odmevne mednarodne tekme (na 

primer Rokometnega kluba Celje), ki pa trajajo le nekaj ur in organizirane navijaške 

skupine se običajno takoj po koncu tekme vrnejo domov.  
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Tabela 1: Športne prireditve v Celju med letoma 2010 in 2021 

leto Športna prireditev Vrsta 

prireditve 

Datum in lokacija 

prireditve 

2010 Mednarodni konjeniški turnir mednarodna Konjeniški center 

Celje, 19.-21.2. 

 Turnir v preskakovanju zaprek mednarodna Konjeniški center 

Celje, 19.-21.11. 

 Atletski pokal Slovenije v 

mnogoboju 

državna AD Kladivar Celje, 

19. in 20.6. 

2011    

2012 Zaključni turnir evropske lige v 

kegljanju 

mednarodna Golovec, 30.3.-1.4. 

2013 Evropsko prvenstvo v košarki mednarodna Zlatorog, 4.9.-9.9. 

2014 Pokal narodov v preskakovanju 

ovir 

mednarodna Konjeniški center 

Celje, 1.5.-4.5. 

2015 Finale evropskega pokala v 

šprintu na divjih vodah 

mednarodna Špica, 13. in 14.6. 

 Evropsko prvenstvo v košarki 

za dekleta do 18 let 

mednarodna Zlatorog in 

Golovec, 30.7.-9.8. 

2016 Pokal narodov v preskakovanju 

ovir 

mednarodna Konjeniški center 

Celje, 12.5.-16.5. 

2017 Državno prvenstvo v 

preskakovanju ovir 

državna Konjeniški center 

Celje, 7.7.-9.7. 

 Državno prvenstvo v slalomu 

na divjih vodah 

državna 

 

Špica, 15. in 16.6. 

 

 Evropsko prvenstvo v 

rokometu za dekleta do 19 let 

mednarodna Dvorani Golovec in 

Zlatorog, 27.7.- 6.8. 

2018 Evropsko prvenstvo v 

rokometu do 20 let 

mednarodna Dvorani Golovec in 

Zlatorog, 19.7.-

29.7. 



18 

 

2019 Evropsko prvenstvo v 

rokometu za dekleta do 17 let 

mednarodna 

 

Dvorani Golovec in 

Zlatorog, 1.8.-11.8. 

 Državno prvenstvo v atletiki državna Stadion Kladivar, 

27.-28.7. 

2020 Državno prvenstvo v atletiki državna Stadion Kladivar, 

25.-26. 7. 

2021 Evropsko prvenstvo v 

nogometu do 20 let 

mednarodna 

 

Stadion Z dežele, 

24.3.-30.3. 

 Evropsko prvenstvo v 

rokometu za dekleta do 20 let 

mednarodna Dvorani Golovec in 

Zlatorog, 8.-18.7. 

 Mednarodno tekmovanje v 

umetnostnem drsanju Skate 

Celje 

mednarodna Drsališče Celje, 18.-

21.11. 

 Mednarodno tekmovanje v 

hitrostnem drsanju na kratke 

proge 

mednarodna Drsališče Celje, 

10.12.-12.12. 

 

 

 
SLIKA 6: SPLETNA NAJAVA EP V ROKOMETU 

Vir slike: https://www.celje.info/sport/od-jutri-celje-gosti-novo-evropsko-prvenstvo/ 

https://www.celje.info/sport/od-jutri-celje-gosti-novo-evropsko-prvenstvo/
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SLIKA 7: OBVESTILO O EP V ROKOMETU V CELJU 

Avtor fotografije: Sandi Šarman 

Ugotovili sva, da je v zadnjem desetletju vsako leto (razen 2011) v Celju potekala 

vsaj ena večdnevna mednarodna ali državna športna prireditev. V številnih letih pa je 

bilo celo več takšnih prireditev letno. Pri tem pa je treba posebej poudariti, da je bilo 

športnih dogodkov v tem obdobju verjetno še več, a so v najini tabeli le tisti, ki sva jih 

uspeli zaslediti v medijih. 

Najpogostejše so mednarodne konjeniške prireditve, različna rokometna 

prvenstva za mlajše kategorije in državna prvenstva v atletiki. Najodmevnejši pa sta bili 

Evropsko prvenstvo v košarki leta 2013 in Evropsko prvenstvo za nogometaše do 

dvajsetega leta, ki je bilo leta 2021. S temi ugotovitvami sva v celoti potrdili najino prvo 

hipotezo. 

3.2. POMEN ŠPORTNEGA TURIZMA ZA HOTELE V CELJU-

ANALIZA ANKETE 

 

Da bi preverili, kakšen pomen ima športni turizem za hotele v Celju, sva se 

odločili izvesti anketo med celjskimi hotelirji. V četrtek, 28.10. 2021 sva obiskali 5 

hotelov v Celju in MCC- Celjski mladinski center oziroma Hostel. Najprej sva ugotovili, 

da je Hotel Celeia zaradi epidemije že drugo leto zaprt in tam ankete nisva mogli izvesti. 

Tako sva na koncu izvedli anketo med 5 hotelirji: Hotel Grande, Hotel Evropa, Hotel 

Faraon, Hostel MCC in Hotel Celjska koča. Anketni vprašalnik je v prilogi raziskovalne 

naloge. 
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2 

3 

4 
5 

Zemljevid 2: Lokacija anketiranih hotelov v Celju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir zemljevida: 
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Celjska+ko%C4%8Da/@46.2290146,15.2904032,632m/d

ata=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x0:0x77797d2f28fdfddf!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.1949589!4d15.275291

9 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

1 – Hotel Celjska koča 

2 – Hotel Faraon                4 – MCC Hostel 

3 – Hotel Evropa                5 – Hotel Grande 

 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Celjska+ko%C4%8Da/@46.2290146,15.2904032,632m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x0:0x77797d2f28fdfddf!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.1949589!4d15.2752919
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Celjska+ko%C4%8Da/@46.2290146,15.2904032,632m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x0:0x77797d2f28fdfddf!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.1949589!4d15.2752919
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Celjska+ko%C4%8Da/@46.2290146,15.2904032,632m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x0:0x77797d2f28fdfddf!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.1949589!4d15.2752919
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SLIKA 8: ANKETA V MCC CELJE 
Avtorica fotografije: Taja Mitić 

 

V prvem vprašanju naju je zanimalo, ali so hoteli v Celju v času večjih športnih 

tekmovanj zasedeni v celoti. V treh hotelih ( Faraon, MCC in Evropa) so nam povedali, 

da so takrat hoteli polni, v 2 hotelih ( Celjska koča in Hotel Grande) pa so povedali, da 

hotela sicer nista zasedena v celoti, je pa takrat obiskovalcev vseeno precej več kot 

običajno. Na osnovi teh odgovorov lahko v celoti potrdiva peto hipotezo. Morda na 

zasedenost hotelov vpliva tudi njihova lokacija, saj so polno zasedeni tisti, ki ležijo blizu 

središča mesta in v bližini športnih dvoran. 

V anketi so hotelirji našteli kar nekaj športnih tekmovanj, ki so v zadnjih letih 

napolnila njihove kapacitete. Največkrat so omenili Evropsko prvenstvo v košarki (3), 
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različna prvenstva v rokometu (2) ter Evropsko prvenstvo v nogometu do 20 let in Skate 

Celje, ki sta bili v letošnjem letu. 

Zanimalo naju je, ali hotelirje o športnih dogodkih kdo vnaprej obvesti. Trije 

hoteli so odgovorili, da jih o tekmovanjih praviloma obvestijo organizatorji tekmovanja, 

dva hotela pa teh obvestil ne dobita. 

Večina hotelov je potrdila, da se športniki pri njih zanimajo za oglede 

znamenitosti v Celju in sicer jih najbolj zanima Stari grad Celje (3 odgovori), središče 

Celja (2 odgovora) ter različne sprehajalne poti in Špica. 

Pri zadnjem vprašanju naju je zanimalo, kaj bi hotelirji predlagali za povečanje 

ogleda turističnih znamenitosti. Predlagali so: 

• Boljšo povezanost med organizatorji, turističnimi društvi in hotelirji. 

• Boljšo povezanost z MO Celje in TIC-em. 

• Organizirano lokalno vodenje po mestu. 

• Organiziran prevoz okrog Celja in na Stari grad Celje. 

• Več oglasnega materiala. 

• Boljšo označenost oziroma opis znamenitosti Celja.  

Na osnovi izvedene ankete sva ugotovili, da je za zasedenost hotelov pomemben 

vsak športni dogodek, ki poteka v Celju, a vsi hoteli niso polno zasedeni. Seveda je 

največ odvisno od pomembnosti dogodka, od števila sodelujočih športnikov in 

navijačev. Tako se lahko zgodi, da ob največjih dogodkih celo zmanjka prostora v 

celjskih hotelih in morajo športniki prespati v Laškem ali katerem drugem bližnjem 

mestu.  Hotelirji večinoma pogrešajo koordinatorja, ki bi povezal organizatorje 

tekmovanj in ponudnike turističnih storitev. 

 

3.3. INTERVJU S STANETOM ROZMANOM, DIREKTORJEM 

POKRAJINSKEGA MUZEJA CELJE IN PREDSEDNIKOM UO 

ATLETSKEGA KLUBA KLADIVAR CELJE 

 

       V četrtek, 23. decembra 2021 sva se skupaj z mentorjem oglasili v Pokrajinskem 

muzeju Celje, kjer naju je sprejel direktor muzeja gospod Stane Rozman. Po uvodnem 

pozdravu sva mu najprej predstavili najino raziskovalno področje, nato pa sva mu 

zastavila naslednja vprašanja. 

Vprašanje: Ali kot direktor največjega muzeja v Celju opazite povečano število 

obiskovalcev v času večjih športnih prireditev v Celju? 
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Stane Rozman: Če sem čisto odkrit, ne. Nisem opazil tega, tudi nikoli nismo šli 

sistematično zraven v trženje, tudi zavod Celeia ni šel sistematično v trženje kulturnih 

dobrin. Bili so posamezni obiskovalci, recimo v času evropskega prvenstva v košarki. 

Takrat so prišli predvsem navijači iz Češke in obiskovali muzeje. Da bi rekel da je neko 

bistveno povečanje, ga ni. 

 

Vprašanje: Ali muzej sodeluje z organizatorji prireditev ali zavodom Celeia pri 

promociji Celja v času športnih prireditev? 

Stane Rozman: Sodelujemo in smo sodelovali. Recimo v muzeju samem so bili 

nekateri dogodki, ki so bili ob posameznih tekmovanjih. Tako je recimo bil sprejem za 

udeležence prvenstva ter obisk ministra Slovenije in Hrvaške, ki sta prišla na tekmo in 

sta si potem pri nas v muzeju ogledala razstavo. Seveda pa bi lahko bilo tega sodelovanja 

še več. 

Vprašanje: Ali ste kot organizator državnega prvenstva v atletiki športnikom in 

obiskovalcem dali kakšne informacije o turističnih znamenitostih Celja?  

Stane Rozman: Pri organizaciji državnega prvenstva je specifika v tem, da 

večina slovenskih klubov in društev  ne potrebuje prenočišča in so pri nas samo za en 

dan ali pa se vračajo po tekmi nazaj domov. Izjema so tukaj mogoče primorski klubi, ki 

imajo okoli dvesto kilometrov do nas. Na konec koncev je iz Nove Gorice do Celja slabi 

dve uri vožnje. Zato pa imamo zanimivejše zgodbe na pripravah tujih in domačih 

športnih ekip, konkretno atletskih. V Celju smo gostili nekaj ekip, ki so se pripravljale 

na stadionu in s katerimi smo med drugim tudi organizirali recimo ogled muzeja. 

Vprašanje: Ali ima po vašem mnenju športni turizem v Celju potencial in kaj bi 

morali storiti, da bi ga bolj izkoristili? Katera ustanova bi pri tem morala imeti vodilno 

vlogo? 

          Stane Rozman: Športni turizem ima potencial, vendar po mojem ne ravno na 

velikih športnih prireditvah. Celje nima športne infrastrukture za zelo velike športne 

projekte, pa tudi hotelov nimamo dovolj. Vidimo, da je Hotel Celeia že dve leti zaprt. 

Tukaj lahko gostimo eno izmed skupin kot so evropska prvenstva v rokometu in košarki. 

Lahko gostimo nekaj ekip, tako kot smo imeli na primer letos za mladinsko evropsko 

prvenstvo v nogometu.  

Imamo pa potencial kar se tiče športnega turizma v večji možnosti izkoriščanja športne 

infrastrukture. Ta vidik športnega turizma bi z gotovostjo lahko bil bolj aktualen. 

Mogoče bi bilo treba več delati na tem področju, se pravi, na trženju in na možnosti 

organizacije spremljevalnih ogledov. Tako bi lahko povezali športni in kulturni turizem. 
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            Vprašanje: Kaj bi vi s svojimi izkušnjami svetovali za boljšo izkoriščenost 

potenciala športnega turizma v Celju? 

         Stane Rozman: Kot sem že prej to omenil, bi bilo treba delati predvsem na 

segmentu priprav klubov iz tujine v Celju. Potrebno bi se bilo povezovati tudi z drugimi, 

kot je recimo Rogla, ki je eden izmed takšnih športnih centrov. Prav tako bi se morali 

povezati z zdraviliščem v Laškem, ki je v zadnjem času prav tako znano po pripravah 

športnih ekip. Zagotovo bi potrebovali nekega koordinatorja, ki bi povezal 

organizatorje, hotele, muzeje… 

Predlagam vama tudi obisk turistične agencije Condor Travel v Škofji vasi, ki se med 

drugim tudi ukvarja s športnim turizmom. Spomnim se, da smo z njimi sodelovali, ko 

so v Celje pripeljali športnike iz ene od arabskih držav. 

 

Po končanem intervjuju sva se gospodu Rozmanu zahvalili za prijaznosti in nasvete. 

Odločili sva se upoštevati njegov nasvet in obiskali še turistično agencijo Condor Travel 

v Škofji vasi. 

 
SLIKA 9: INTERVJU S STANETOM ROZMANOM 

Avtor fotografije: Sandi Šarman 
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3.4 INTERVJU Z MIRANOM KRAJNCEM, LASTNIKOM 

TURISTIČNE AGENCIJE CONDOR TRAVEL 

 

V ponedeljek, 17. januarja 2022 sva odšli v Škofjo vas, kjer ima svoj sedež 

turistična agencija Condor travel. Z lastnikom agencije, gospodom Miranom Krajncem 

sva opravili spodnji intervju. 

Vprašanje: Ali ste v preteklosti v Celje pripeljali kakšno skupino športnikov ali 

navijačev? 

Miran Krajnc: Da. V preteklosti smo organizirali kar nekaj priprav za različne 

športne klube in reprezentance v Celju. Tako smo na primer pripeljali rokometno 

reprezentanco iz Katarja, športnike iz atletske zveze Katar, rokometni klub Dukla iz 

Prage… 

Vprašanje: Ali ste sodelovali z organizatorji športnih prireditev ali pa z Mestno 

občino Celje? 

Miran Krajnc: Da, ponavadi sodelujemo z Mestno občino, pogosto pa tudi z 

organizatorji tekmovanj. Včasih pa kakšno zadevo izpeljemo tudi sami, na primer 

rokometni turnir za mlade, ko smo bili sami organizatorji. 

Vprašanje: Ali ima po vašem mnenju športni turizem v Celju dobre možnosti za 

razvoj?  

Miran Krajnc: Zagotovo.  

Vprašanje: Kaj bi predlagali, da bi se športni turizem v Celju bolje razvijal? 

Miran Krajnc: Predlagal bi tri zadeve: 

- V Celju bi zgradili še kakšen hotel, po možnosti prilagojen za potrebe 

športnikov. 

- Zgradili še kakšno pomožno nogometno igrišče, saj nam manjka športnih 

kapacitet. 

- Večje sodelovanje z lokalnimi oblastmi. 

Gospod Krajnc nama je prijazno predstavil tudi delovanje njegove turistične 

agencije. Povedal je, da Turistična agencija Condor Travel deluje na področju športnega 

turizma že več kot 10 let. V preteklosti so sodelovali pri več projektih in vsako leto tudi 

izdelajo brošuro, s katero vabijo športnike iz vsega sveta v Slovenijo. Brošuro nama je 

tudi podaril in iz nje sva videli, da turistična agencija vabi športnike v Celje in na Celjsko 

kočo. 
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SLIKA10: NASLOVNICA BROŠURE TA CONDOR TRAVEL 

Avtor fotografije: Sandi Šarman 

 

 
SLIKA 11: CELJE IN CELJSKA KOČA V BROŠURI TA CONDOR TRAVEL 

Avtor fotografije: Sandi Šarman 
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3.5 INTERVJU Z URŠO DORN, SVETOVALKO ZA TURIZEM NA 

ZAVODU CELEIA CELJE 

 

Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje deluje kot lokalna turistična 

organizacija, ki jo je ustanovila Mestna občina Celje. Ker je ta zavod tudi v Strategiji 

razvoja in trženja turizma naveden kot eden ključnih nosilcev in partnerjev pri razvoju 

turizma v mestu sva se odločili, da tudi pri njih izvedeva intervju. 

Za intervju sva se dogovorili  s svetovalko za turizem na zavodu, gospo Uršo 

Dorn. Zaradi epidemioloških razmer smo se dogovorili za izvedbo on-line intervjuja, ki 

smo ga izvedli v torek, 11. januarja 2021.   

 

 

 
SLIKA 12: ON-LINE INTERVJU Z GOSPO URŠO DORN (POSNETEK ZASLONA, 11.1.2021) 

 

Vprašanje: V Strategiji razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje sva 

zasledili, da je tudi športni turizem ena od vej turizma, ki jo bomo v Celju razvijali. Kaj 

je bilo že storjeno na tem področju in kaj bo potrebno še storiti v prihodnje, da bo športni 

turizem v Celju bolj pridobil na pomenu? 

Urša Dorn: V Celju imamo kar dobro razvito infrastrukturo in tudi veliko 

športnikov. Infrastruktura za naše prebivalce omogoča ogromno same rekreacije in 

profesionalnega športnega udejstvovanja. Celje že nekaj let izstopa tudi na področju 

športnega turizma. Zagotovo je temu pripomogel uspeh naših športnikov in športnih 
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klubov. Naloga našega zavoda za turizem je, da bi v Celje privabili čim več 

obiskovalcev. Eden od velikih športnih dogodkov, ki privabljajo takšne turiste je sigurno 

kolesarska dirka po Sloveniji. Celje že vsaj deset let gosti kolesarsko dirko, kar je zelo 

pozitivno vplivalo na prepoznavnost Celja. Gostiti večje športne dogodke v Celju je 

velik finančni zalogaj za naše mesto. Že zdaj smo imeli sestanek, saj bo 17. julija letos 

cilj etape kolesarske dirke v Celju. To izgleda tako, da mi podpišemo pogodbo z 

organizatorji dirke in oglase posredujemo različnim organizatorjem in medijem, kot na 

primer na evro šport. Dejstvo je, da je športni turizem za Celje zelo pomemben. Če bomo 

delali na urejeni infrastrukturi, na kolesarskih in sprehajalnih poteh, bomo tako 

privabljali obiskovalce. Naš letošnji cilj je, da mesto Celje promoviramo kot aktivno 

mesto. Celje ima zelo velik potencial za športni turizem. Obstaja pobuda, da bi se v 

Celju gradil športni hotel v bližini Zlatoroga in morda se bo to tudi uresničilo. 

 

Vprašanje: Kakšne oblike športnega turizma imajo po vašem mnenju v Celju 

največji potencial? So to organizacije športnih prireditev, priprave tujih športnih ekip 

ali kaj tretjega? 

Urša Dorn: Zagotovo je potencial za vse našteto. Poleg tega vidimo velik 

potencial tudi v organizaciji že omenjene kolesarske dirke, saj je Slovenija v tem 

trenutku kolesarska velesila. Neposredni prenosi na televiziji Eurosport pomenijo veliko 

reklamo za naše mesto in tako preko športa posredno privabimo v naše mesto turiste. 

 

Vprašanje: Ali zavod Celeia zbira podatke o športnih dogodkih v Celju in številu 

obiskovalcev, ki si te dogodke ogledajo?  

Urša Dorn: Ne, mi jih ne zbiramo, saj smo zavod za kulturne prireditve. Mi 

imamo podatke samo na mesečni ravni vseh obiskovalcev, saj sodelujemo z različnimi 

organizatorji. Pri večjih športnih dogodkih se organizatorji obrnejo na nas, da jim 

pomagamo s promocijami. 

 

Vprašanje: Ali vaš zavod sodeluje z organizatorji športnih dogodkov z namenom 

pritegniti športnike in obiskovalce k ogledu Celja in njegovih turističnih znamenitosti? 

Kako? 

Urša Dorn: Seveda, praviloma dobro sodelujemo. Mi običajno organiziramo 

spremljevalne programe. Seveda ne toliko za športnike kot za osebje ali pa družine, ki 

pridejo z njimi, saj imajo športniki stroge urnike. Za njih organiziramo razne koncerte, 

oglede znamenitosti in podobno. To seveda velja za večje športne dogodke. 
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Vprašanje: Pogovarjali sva se že z lastniki hotelov, turističnih agencij in 

direktorjem Pokrajinskega muzeja. Povedali so, da pogrešajo koordinatorja, ki bi jih v 

času športnih prireditev povezal, organiziral turistične oglede športnikov in navijačev, 

povezal organizatorje tekmovanj s hotelirji in ponudniki turističnih storitev. Kakšno je 

vaše mnenje o tem? Ali bi takšnega koordinatorja sploh potrebovali, kdo bi lahko 

prevzel to nalogo?  

Urša Dorn: Osebno ne mislim, da bi morala to biti redna služba za nekoga, saj 

teh športnih dogodkov ni veliko. Bi pa bilo smiselno, da se določi nekoga, ki bi prevzel 

organiziranje takšnih dogodkov, ko se bodo dogajali. 

 

Vprašanje: Za konec naju zanima, kaj bi vi predlagali, da bi športni turizem v 

Celju še bolj zaživel? 

Urša Dorn: Ugotavljamo, da Celju manjka specializiran športni hotel za 

športnike, ki prihajajo v Celje na tekme ali pa priprave. Mislim, da je to še edina stvar, 

ki Celju manjka. 

Vsi trije intervjuji so nama pomagali razjasniti številne dileme v zvezi s športnim 

turizmom v Celju. Vsi trije sogovorniki so se strinjali, da ima športni turizem v Celju 

potencial, a bi ga lahko še bolje izkoristili. Za to Celju manjka še nekaj infrastrukture 

(na primer hotel prilagojen športnikom) in večje sodelovanje med organizatorji, občino 

in izvajalci turističnih storitev. 

Ugotovili sva, da Pokrajinski muzej Celje kot največja muzejska ustanova v 

mestu praviloma aktivno ne sodeluje pri privabljanju športnikov in navijačev k ogledu 

njihovih razstav. S tem sva ovrgli najino četrto hipotezo, saj sva pričakovali večjo 

aktivnost omenjenega muzeja. 

Zavod Celeia Celje se po besedah njihove svetovalke načrtno ukvarja tudi s 

športnim turizmom, saj je ta oblika turizma omenjena tudi v občinski strategiji o razvoju 

turizma. V času športnih tekmovanj tudi organizirajo različne kulturne prireditve, 

navijaške cone, pomagajo organizatorjem tekmovanj s promocijo in podobno. Kljub 

temu pa sva ugotovili, da ne zbirajo podatkov o športnih tekmovanjih niti o številu 

športnikov in navijačev, ki obiščejo Celje. Prav tako bi prav Zavod Celeia lahko bolj 

aktivno prevzel vlogo koordinatorja med organizatorji športnih tekmovanj, hotelirji in 

turističnimi ponudniki. Na osnovi tega lahko najino tretjo hipotezo le delno potrdiva. 

Vsi se strinjajo, da bi vsaj v času večjih športnih prireditev v Celju potrebovali 

koordinatorja, ki bi skrbel za pritegnitev športnikov in obiskovalcev k ogledu Celja in 

njegovih znamenitosti. Sogovorniki so nama potrdili, da sodelovanje med njimi sicer že 

obstaja, a sva dobili občutek, da bi bilo lahko več samoiniciativnosti. Vsi sicer opravijo 

svoj del zadolžitev, a pogosto čakajo na pobude drugih. 
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4. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 
 

Celje je srednje veliko evropsko mesto, ki zagotovo ne more samostojno 

organizirati velikih športnih prireditev in pritegniti milijonov turistov. Kljub temu pa je 

dovolj veliko in ima tudi bogato tradicijo športa in organizacije športnih prireditev, da 

bi lahko svoj potencial športnega turizma bolje razvilo.  

Da je športni turizem eden od ne dovolj izkoriščenih potencialov Celja se 

zavedajo vsi najino sogovorniki in tudi v Strategiji razvoja in trženja turizma, ki je bila 

izdelana leta 2019 je športni turizem omenjen kot eden od podpornih produktov pri 

razvoju turizma v knežjem mestu. Avtorji strategije tako za razvoj športnega turizma 

predlagajo 5 ukrepov: 

• Vzpostavitev rednega sodelovanja med občino in organizatorji večjih 

športnih dogodkov ter pripravo letnega koledarja dogodkov. 

• Pripravo strategije razvoja športnega turizma v MO Celje. 

• Povečanje prepoznavnosti Celja kot destinacije športnega turizma. 

• Vzpostavitev regijske mreže partnerjev za organizacijo večjih tekmovanj. 

• Izobraževanje ponudnikov ( Strategija, 2019). 

V skladu s Strategijo naj bi bili ti ukrepi uresničeni najkasneje do leta 2023. 

Zaenkrat lahko ugotovimo, da na tem področju še ni bilo veliko narejenega, saj Zavod 

Celeia kot glavni nosilec teh ukrepov nima niti podatkov o tem, katera športna 

tekmovanja so v Celju bila organizirana v preteklih letih. Eden od razlogov za zastoj na 

tem področju je zagotovo epidemija koronavirusa, ki je zavrla celotno turistično panogo.  

Avtorici naloge sva s pomočjo spletnih virov ugotovili, da je bila v Celju v 

zadnjem desetletju vsako leto (z izjemo leta 2011) organizirana vsaj ena večdnevna, 

praviloma mednarodna športna prireditev v mestu. Nekatere med njimi (na primer EP v 

košarki leta 2013) so v mesto zagotovo pritegnile veliko število tekmovalcev in 

navijačev. Zato so celjski hoteli v času večjih športnih prireditev nadpovprečno 

zasedeni. Organizatorji tekmovanj morajo pogosto celo iskati dodatne namestitve v 

okoliških krajih. Prav tako sva ugotovili, da ima Celje glede na velikost mesta zelo 

razvito in raznoliko športno infrastrukturo, ki omogoča tekmovanja na najvišji ravni. 

Ugotovili sva tudi, da v času športnih tekmovanj organizatorji, muzeji, hoteli in 

Zavod Celeia med sabo sicer sodelujejo, a pogrešava bolj aktiven in samoiniciativen 

pristop.  Dobili sva občutek, da bi lahko Zavod Celeia močneje povezal vse deležnike 

in tudi ponudniki turističnih in kulturnih vsebin bi lahko več časa, energije in denarja 

vložili v privabljanje športnikov in navijačev k ogledu celjskih znamenitosti. 

Potencial za razvoj športnega turizma v Celju je po najinem mnenju razmeroma 

velik in še ne docela izkoriščen. To so nama potrdili tudi sogovorniki, tako na Zavodu 
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Celeia kot tudi hotelirji in direktor največjega muzeja v Celju. Kaj torej storiti, da bo 

športni turizem v Celju še bolj zaživel? 

Najprej je zagotovo potrebno sistematično in na enem mestu zbrati podatke o 

organiziranih športnih prireditvah. Nerazumljivo je, da na Zavodu, ki naj bi skrbel za 

razvoj turizma ne vedo, katere športne prireditve so bile v mestu izvedene. Nujno bi 

potrebno določiti koordinatorja, ki bi v času športnih tekmovanj v Celju poskrbel za 

povezavo med organizatorji tekmovanj, ponudniki hotelskih storitev in turističnimi 

ponudniki. 

 Z relativno majhnimi stroški se lahko v času športnih tekmovanj obvesti 

športnike in obiskovalce mesta o turističnih znamenitostih Celja in organizira voden 

ogled naših znamenitosti ali na primer avtobusni prevoz na Stari grad Celje. Le na tak 

način bodo obiskovalci Celja (ki so v mesto morda res prišli samo zaradi ogleda športne 

tekme) videli bogato kulturnozgodovinsko dediščino našega mesta in se vanj v 

prihodnosti še vračali. 

Torej, strategija je narejena, sedaj jo je potrebno še konkretizirati in uveljaviti v 

praksi.  
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PRILOGE 
 

PRILOGA 1: ANKETA ZA UPRAVLJAVCE HOTELOV V CELJU 

Pozdravljeni! 

Sva učenki 9. razreda OŠ Hudinja in v letošnjem šolskem letu raziskujeva športni 

turizem v Celju. Zanima naju, kako ta vrsta turizma vpliva na zasedenost hotelov v 

Celju. Prosiva, da si vzamete nekaj minut časa in nama odgovorite na zastavljena 

vprašanja. 

1. Ali je vaš hotel v času športnih tekmovanj v Celju (npr. državna in evropska 

prvenstva) v celoti zaseden?     

DA                                           NE            

 

2. Ali nam lahko naštejete nekaj športnih tekmovanj v zadnjih letih, zaradi 

katerih je bil vaš hotel nadpovprečno zaseden? 

 

 

3. Ali vas o športnih tekmovanjih kdo vnaprej obvesti?  

 

DA, obvesti nas Mestna občina Celje 

 

DA, obvesti nas organizator tekmovanja 

 

DA, nekdo drug:_____________________ 

 

NE, nihče nas ne obvesti 

 

4. Ali se pri vas športniki ali navijači v času športnih tekmovanj zanimajo za 

oglede znamenitosti v Celju? Katerih? 

DA                                                                             NE 

________________________________________ 

 

5. Kaj bi po vašem mnenju lahko naredili, da bi si športniki in navijači, ki 

pridejo v Celje, ogledali naše turistične znamenitosti? 
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Hvala za odgovore. 

PRILOGA 2: INTERVJU Z GOSPODOM STANETOM ROZMANOM, 

DIREKTORJEM POKRAJINSKEGA MUZEJA CELJE IN PREDSEDNIKOM 

UO AK KLADIVAR CELJE 

Pozdravljeni! 

Ali kot direktor največjega muzeja v Celju opazite povečano število obiskovalcev 

v času večjih športnih prireditev v Celju? 

Ali muzej sodeluje z organizatorji prireditev ali zavodom Celeia pri promociji 

Celja v času športnih prireditev? 

Ali ste kot organizator državnega prvenstva v atletiki športnikom in 

obiskovalcem dali kakšne informacije o turističnih znamenitostih Celja?  

Ali ima po vašem mnenju športni turizem v Celju potencial in kaj bi morali storiti, 

da bi ga bolj izkoristili? Katera ustanova bi pri tem morala imeti vodilno vlogo? 

 

PRILOGA 3: INTERVJU Z LASTNIKOM TURISTIČNE AGENCIJE 

CINDOR TRAVEL GOSPODOM MIRANOM KRAJNCEM 

 

Pozdravljeni! 

Ali ste v preteklosti v Celje pripeljali kakšno skupino športnikov ali navijačev? 

Ali ste sodelovali z organizatorji športnih prireditev ali pa z Mestno občino Celje? 

          Ali ima po vašem mnenju športni turizem v Celju dobre možnosti za razvoj?  

Kaj bi predlagali, da bi se športni turizem v Celju bolje razvijal? 
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PRILOGA 4: INTERVJU Z GOSPO URŠO DORN, SVETOVALKO ZA 

TURIZEM NA  ZAVODU CELEIA CELJE 

Spoštovani! 

V Strategiji razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje sva zasledili, da je 

tudi športni turizem ena od vej turizma, ki jo bomo v Celju razvijali. Kaj je bilo že 

storjeno na tem področju in kaj bo potrebno še storiti v prihodnje, da bo športni turizem 

v Celju bolj pridobil na pomenu? 

Kakšne oblike športnega turizma imajo po vašem mnenju v Celju največji 

potencial? So to organizacije športnih prireditev, priprave tujih športnih ekip ali kaj 

tretjega? 

Ali zavod Celeia zbira podatke o športnih dogodkih v Celju in številu 

obiskovalcev, ki si te dogodke ogledajo?  

Ali vaš zavod sodeluje z organizatorji športnih dogodkov z namenom pritegniti 

športnike in obiskovalce k ogledu Celja in njegovih turističnih znamenitosti? Kako? 

Pogovarjali sva se že z lastniki hotelov, turističnih agencij in direktorjem 

Pokrajinskega muzeja. Povedali so, da pogrešajo koordinatorja, ki bi jih v času športnih 

prireditev povezal, organiziral turistične oglede športnikov in navijačev, povezal 

organizatorje tekmovanj s hotelirji in ponudniki turističnih storitev. Kakšno je vaše 

mnenje o tem? Ali bi takšnega koordinatorja sploh potrebovali, kdo bi lahko prevzel to 

nalogo?  

Za konec naju zanima, kaj bi vi predlagali, da bi športni turizem v Celju še bolj 

zaživel? 

Hvala za vaš čas in odgovore. 

 

 

 


