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Vesel sem, da Celje s prvo strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje vstopa v novo ob-
dobje pod zvezdami. Zastavili smo drzno in jasno pot, kako Celje po Evropi in svetu uveljaviti kot skrit 
turistični magnet, pisan na kožo »zelenim« raziskovalcem. To so sodobni in trajnostno naravnani turi-
sti, ki si želijo pristnega lokalnega utripa in kakovostne, drugačne ponudbe izven množičnih turističnih 
središč. Vabimo jih v knežje mesto, mesto Celjskih grofov, na doživetja z grofovskim značajem, ki bodo 
edinstvena in drugačna – tako kot naše očarljivo mesto z veličastno zgodovino, največjim srednjeve-
škim gradom Slovenije, slikovitim starim mestnim jedrom ob Savinji in zelenim zaledjem od Celjske 
koče do Šmartinskega jezera. 

Da bomo lahko sloves, kakršnega si želimo, uresničili, moramo vsi skupaj na čelu z našimi turističnimi 
ponudniki verjeti v to, da je turizem kot globalno najmočnejša gospodarska panoga na svetu izredno 
perspektiven in pomemben za prihodnost Celja. Imamo ambiciozno in inovativno zastavljeno strategijo, 
ki je nastala v široki delovni in akcijski skupine partnerjev in deležnikov, saj turizma ni brez dobrega 
sodelovanja in povezanosti. 

Sklenitev Partnerstva za uspeh celjskega turizma je bilo eno ključnih dejanj te strategije. Člani partner-
stva smo se zavezali k uresničevanju in spremljanju tega dokumenta, ki ima jasno zastavljeno vizijo, 
cilje in ukrepe. Obenem pa po vzoru pametnih in trajnostno naravnanih mest Evrope, po katerih se zgle-
dujemo, postavlja odprto platformo živahne izmenjave pogledov, izkušenj in dejanj, ki bodo strategijo 
ne le uresničevali, ampak tudi nadgrajevali.

V procesu snovanja strategije nas je vodila misel na naše slavne prednike, ki jim v širšem slovenskem 
in evropskem prostoru ni bilo para. Celjski grofje so bili prvi ambasadorji Celja in prvi, ki so Celje resno 
zasidrali na globalni politični in turistični zemljevid sveta. Zaradi njih nas tako dolgo vodijo zvezde. In 
zato je prav, da nas šest krakov naših treh zvezd usmerja tudi danes in jutri pri Strategiji razvoja in trže-
nja celjskega turizma. Ponosen sem, da Celje s to strategijo postavlja vse temelje, da postane središče 
grajskega turizma v Sloveniji in kot edino mestno izhodišče za aktivno odkrivanje promocijske makro 
regije slovenskega turizma Termalna Panonska Slovenija.

Celje je mesto grofov v središču prometnih osi Slovenije in Evrope. Je mesto z zavidljivo športno in se-
jemsko tradicijo. Celje lahko turistu ponudi edinstven mestni oddih ali izlet, izkušnjo aktivnih počitnic, 
vrhunsko poslovno srečanje ali mednarodni športni dogodek. Ta strategija razgrinja potencial celjskih 
doživetij in turističnih produktov za ciljne skupine iz ključnih trgov, ki prihajajo ali bi lahko prihajale v 
Celje. Postavlja jasne in učinkovite smernice, kako razvijati in tržiti turizem v Mestni občini Celje. Vse 
razvojne in tržne aktivnosti povezuje pod močno krovno destinacijsko znamko Celja, mesta grofov, saj 
za učinkovit nastop na turističnem trgu potrebujemo zgodbo, ki nas razlikuje od drugih in skozi katero 
lahko učinkovito predstavljamo naše mesto.

Celje je bilo v l. 2018 razglašeno za najlepše in najbolj gostoljubno večje mesto v Sloveniji ter kot turi-
stična destinacija l. 2017 na nacionalni ravni zaradi dediščine Celjskih grofov opredeljeno in potrjeno 
kot ena sedmih ikon kulturnega turizma Slovenije (Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije 
2018–2019) in kot destinacija z bronastim znakom in certifikatom trajnosti Slovenia Green. Zato imamo 
ključno vlogo tako v turistični regiji Dežela Celjska kot v promocijski makro regiji Termalna Panonska Slo-
venija, pa tudi v Združenju zgodovinskih mest Slovenije in nasploh na nacionalni ravni. Če so tri zvezde 
tako zelo vidne v slovenskem grbu, ni razloga, da ne bi imele enakega sija tudi v slovenskem turizmu.

Bojan Šrot
župan Mestne občine Celje



1.  6K
-Z

V
E

Z
D

A
 A

L
I 

6 
O

D
G

O
V

O
R

O
V

 
S

T
R

A
T

E
G

IJ
E

01



V
ir

: Z
av

od
 C

el
ei

a 
Ce

lje



1.1.  

KAKO SMO NAREDILI STRATEGIJO RAZVOJA IN 
TRŽENJA TURIZMA V MESTNI OBČINI CELJE

1-KAJ?SKUPAJ RAZUMEMO – RAZVIJAMO – TRŽIMO TURIZEM V CELJU

Mesto Celje ima prvič v obdobju samostojne Slovenije lastno strategijo razvoja in trženja 
turizma. S tem turizem kot najbolj rastočo gospodarsko panogo na svetu v l. 2017, ki je 
globalno beležila najvišje indekse rasti in po ekonomski uspešnosti prehitela vse druge 
industrijske in storitvene sektorje, zavestno postavljamo v ospredje. 

Tako odpiramo novo poglavje sodelovanja med vsemi partnerji in deležniki, vključenimi v 
verigo krepitve ugleda in prepoznavnosti Celja kot turistične destinacije, razvoja in trženja 
turističnih atrakcij in turistične infrastrukture, razvoja in trženja turističnih produktov Celja 
ter zagotavljanja vseh ključnih in podpornih turističnih storitev, od nastanitev, prevozov in 
kulinarike do lokalov in trgovin. 

Celje je mesto grofov v središču prometnih osi Slovenije in Evrope. Je mesto z izjemno zgo-
dovino od antike do danes, z najvplivnejšo srednjeveško vladarsko dinastijo vseh časov na 
Slovenskem. Je mesto z zavidljivo športno in sejemsko tradicijo. Celje lahko turistu ponudi 
edinstven mestni oddih ali izlet, izkušnjo aktivnih počitnic, vrhunsko poslovno srečanje ali 
mednarodni športni dogodek. 

Ta strategija razgrinja potencial celjskih doživetij in turističnih produktov za ciljne skupine iz 
ključnih trgov, ki prihajajo ali bi lahko prihajale v Celje. Postavlja jasne in učinkovite smer-
nice, kako razvijati in tržiti turizem v Mestni občini Celje. Vse razvojne in tržne aktivnosti 
povezuje pod močno krovno destinacijsko znamko Celja, mesta grofov, ki je odločenost pri 
preboju med najopaznejše destinacije slovenskega kulturnega turizma pokazalo ob nedav-
ni promocijski kampanji Pridi v Celje. Pridi špilat grofe. Ta je v slovenskih medijih ter pri do-
mačih in tujih obiskovalcih naletela na velik odmev in neposredno prispevala k rasti obiska. 
Povabilo Pridi špilat grofe ostaja del strateških tržnih komunikacij in razvoja v tej strategiji. 

2-ZAKAJ?
ZGODBA ZELENE SLOVENIJE IN ZGODBA CELJSKIH = EDINSTVENA FORMULA ZA RAST IN 
RAZVOJ TURIZMA V MESTNI OBČINI CELJE

Slovenija je država z eno najvišjih rasti turizma v Evropi in z najvišjo rastjo mednarodnih 
letalskih prihodov v Evropi v zadnjem letu. Na globalnem turističnem trgu se je Slovenija 
pozicionirala kot država in destinacija z izjemno ohranjeno naravno in kulturno dediščino, 
kar jo je po mednarodnih standardih Green Destinations in kazalnikih Evropske potovalne 
komisije (ETC) umestilo med najbolj trajnostne in zelene države Evrope in sveta. 

Turizem je zato za vso Slovenijo strateška gospodarska panoga prihodnosti, kar moramo 
na vseh ravneh dojeti in izkoristiti tudi v Celju, edinem slovenskem mestu, ki ga lahko pre-
poznamo v državnem grbu Slovenije prek 3 zvezd, simbola dediščine in rodbine Celjskih 
grofov, ki so bili na višku moči v 15. st. državni knezi Svetega rimsko nemškega cesarstva in 
s tem najvplivnejša rodbina vseh časov na Slovenskem.
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Celje je bilo kot turistična destinacija l. 2017 na nacionalni ravni zaradi dediščine Celjskih 
grofov opredeljeno in potrjeno kot ena sedmih ikon kulturnega turizma Slovenije (Operativ-
ni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije 2018–2019) in kot destinacija z bronastim zna-
kom in certifikatom trajnosti Slovenia Green, zato ima ključno vlogo tako v promocijski mak-
roregiji Panonska in termalna Slovenija, katere del je, kot v Združenju zgodovinskih mest 
Slovenije in regionalni destinacijski organizaciji Dežela Celjska. Pod okriljem promocijske 
makroregije Panonska in termalna Slovenija je Celje največje mesto in strateško središče, ki 
lahko ob dobrem razvoju turistične ponudbe doseže edinstveno pozicijo ter z inovativnimi 
turističnimi produkti in doživetji, neposredno in posredno povezanimi z zgodbo Celjskih, 
znatno prispeva k večji raznolikosti ter s tem doživljajski moči ponudbe cele regije, ki je 
prevladujoče usmerjena v turistični produkt Zdravja in dobrega počutja.

Močno tržno pozicijo Celja kot ikone kulturnega turizma Slovenije velja izkoristiti kot pred-
nost tudi pri razvoju sejemskega in športnega turizma, ki imata v Celju dolgo in močno tra-
dicijo z največjo sejemsko infrastrukturo v državi in raznoliko ter sodobno športno infra-
strukturo. 

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma (2017–2021) kot ključni cilj navaja dvig pri-
livov iz naslova izvoza potovanj, Slovenijo pa vizija nacionalne strategije opredeljuje kot 
globalno zeleno destinacijo butičnega turizma za zahtevnejšega obiskovalca, ki išče razno-
lika doživetja, mir in osebne koristi. Dviga prilivov po tej viziji tako ne bomo dosegli zgolj z 
višanjem števila turistov in obiskovalcev, ampak tudi ali predvsem z dvigovanjem dodane 
vrednosti na posameznega gosta, ki mu morajo biti na voljo še bistveno bolj kakovostna, 
butična, doživljajsko naravnana, avtentična in posebna doživetja, kot so trenutno na trgu po 
vsej Sloveniji. Destinacije slovenskega turizma zato pospešeno razvijajo bolj inovativne in 
kakovostne turistične produkte kot kadarkoli poprej. Naj Celje stopi v ospredje in narekuje 
trende kot nekoč njegova najslavnejša dinastija.

3-KDO?
S TO STRATEGIJO USTANAVLJAMO RED GROFOVSKIH GOSTITELJEV IN SKLEPAMO 
POLITIKO PARTNERSTVA ZA USPEH CELJSKEGA TURIZMA

Mestna občina Celje s to strategijo ustanavlja Red grofovskih gostiteljev, saj med ključnimi 
strateškimi cilji predvideva dvig konkurenčnosti in kakovosti Celja kot turistične destinacije, 
kar pomeni razvoj celostnih, inovativno zasnovanih turističnih produktov in doživetij, ki te-
meljijo na visoki doživljajski vrednosti za gosta, kot nam narekuje Strategija trajnostne rasti 
slovenskega turizma (2017–2021). Zato želimo deležnike in partnerje v tej strategiji povezati 
v Red grofovskih gostiteljev, ki sklene politiko partnerstva za uspeh celjskega turizma. 

Ime se navdihuje pri Redu zmajevih vitezov, katerega ključni člani so bili Herman II Celjski, 
Barbara Celjska in Friderik II Celjski. V njihovem času, v začetku 15. st., so bili ključni spošto-
vanje, lojalnost in odgovornost do tega velikega mednarodnega teritorialnega zavezništva. 
Celjski turizem v 21. st. potrebuje iste partnerske vrednote in močno zavezo vseh vključenih 
deležnikov, ki soustvarjate turizem.

Preboj v prepoznavnosti in privlačnosti Celja kot turistične destinacije lahko uspe samo, če 
bomo usklajeno, konsistentno in kontinuirano promovirali svoje edinstvene tržne prednosti 
in povezano ponudbo doživetij vseh zvrsti turizma, od kulturnega do poslovnega in športne-
ga. Za takšno ponudbo, ki bo z dobrimi izkušnjami gostov tudi najhitreje prispevala k večji 
prepoznavnosti, potrebujemo resno zavezo vseh partnerjev v turizmu. 
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4-ZA KOGA? 

Proces snovanja te strategije je pokazal, da je veliko pobud med deležniki namenjenih prav 
okrepitvi povezovanja in sodelovanja, kjer je čutiti odprtost in pripravljenost prisluhniti no-
vim idejam o intenzivnejšem povezovanju turistične ponudbe in sodelovanju med različnim 
deležniki, saj se mnogi deležniki na destinaciji še ne poznajo med seboj, a si želijo sode-
lovanja.

Partnerji s to strategijo postajamo Red grofovskih gostiteljev, ki si na vsakem koraku priza-
deva za vrhunsko kakovost izkušnje gosta in se skupaj zavezuje k temu, da deluje v duhu 
poznavanja globalnega, nacionalnega in lokalnega turističnega trga ter v duhu razumeva-
nja posebnosti, aktivnosti in potreb drug drugega. Tako bomo skupaj lahko delali bolje ter 
navdušili čim več obiskovalcev in turistov, da Celje priporočijo kot izjemno turistično desti-
nacijo.

S KOM V TURIZMU ŠAHIRAMO DANES IN KAKO SE JE IGRA SPREMENILA?

Šah je ena najstarejših iger. V srednjem veku, v času Celjskih grofov, so ga igrali za urjenje 
strateških podvigov in lepega vedenja. Tudi turizem je strateška igra s potrebo po dolgoroč-
nem predvidevanju potez in njihovih posledic. Globalno najmočnejša gospodarska panoga 
se je v zadnjem desetletju povsem spremenila, tako pri načinu potovanja kot pri izbiri desti-
nacije, tako pri doživljanju izkušenj kot pri odzivanju nanje. Danes nagovarjamo drugačne 
turiste, z veliko več pričakovanji in potovalne kilometrine kot nekoč. 

Turizem po vsem svetu eksponentno raste prav zaradi dinamičnega mestnega turizma, ki je 
v zadnjem desetletju beležil najvišje rasti, isti ali še bolj pozitiven trend pa mu napovedujejo 
tudi v prihodnje. Mesta namreč kot najbolj prefinjena oblika sobivanja, kot pravijo pri Svetovni 
turistični organizaciji (UNWTO, City Tourism Report, 2012), turistom najbolj dostopna, pred-
stavljajo najboljše izhodišče za raziskovanje in potovanje ter ponujajo največjo koncentracijo 
raznolikih izkušenj.

Vprašati se moramo, zakaj bodo potencialni turisti na drugem koncu Evrope ali sveta izbrali 
ravno Celje kot svojo mestno ali touring (postanek na potovanju po več destinacijah Slovenije 
ali Evrope), poslovno ali športno destinacijo, in/ali zakaj se bodo dobri izkušnji še kdaj vrnili. 
Zavedati se moramo, da v tekmi za pozornost obstoječih ali potencialnih gostov ne tekmuje-
mo le z drugimi slovenskimi mesti, ampak na globalnem turističnem trgu, z množico destinacij 
iz vsega sveta, ki si prizadevajo biti vedno boljše v promociji in celostnem servisiranju gosta. 

Ključno je, da ne ponujamo vsega po malem vsem po malem, kot se pogosto zgodi pri sta-
tistično primerljivih mestnih ali podeželskih destinacijah, ki v želji, da bi ugajale vsem, uto-
nejo v povprečnosti generične turistične ponudbe in promocije. Zato je izrednega pomena, 
da se na globalnem turističnem trgu Celje kot turistična destinacija pozicionira z edinstveno 
zgodbo in ponudbo, ki izžarevata lokalen značaj, avtentičnost in posebnost, saj so prav to 
ključne značilnosti turističnih doživetij in destinacij, po katerih je danes največ povpraše-
vanja. V luči tega Mestna občina Celje načrtuje novo presežno atrakcijo celjskega turizma, 
in sicer največji viseči most Slovenije, ki bo sodobna interpretacija srednjeveškega in bo 
Stari grad Celje povezoval z mestnim gozdom, nabrežjem Savinje in starim mestnim jedrom.

10



5-KAKO?
MODEL 6K-ZVEZDA: PARTNERSKO SE POVEZUJEMO IN SODELUJEMO – PROMOVIRAMO 
CELJE NA GLOBALNEM TURISTIČNEM TRGU – RAZVIJAMO VSE BOLJ KAKOVOSTNO 
PONUDBO – SPREMLJAMO RAST IN ZADOVOLJSTVO GOSTOV – PRISLUHNEMO 
ODZIVOM IN VPELJUJEMO IZBOLJŠAVE – VREDNOTIMO IN DOPOLNJUJEMO STRATEGIJO

Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje deluje kot široka platforma jas-
no zastavljenih partnerskih povezav in sodelovanj v turizmu, med javnim sektorjem in turi-
stičnim gospodarstvom. Ukrepe v tej strategiji smo zastavili in potrdili s pomočjo izhodišč 
ter rezultatov dela na petih delavnicah ožje ter širše delovno-akcijske skupine, statistič-
no obdelanih spletnih vprašalnikov po področjih/akterjih turistične ponudbe in ob analizi 
poglobljenih intervjujev s ključnimi akterji celjskega turizma.

Strategijo razvoja in trženja turizma v MOC smo zasnovali po 6 prioritetnih področjih, ki so 
razvrščena po inovativnem modelu 6-K ZVEZDA kot zgodba o Celjskih danes, predvsem pa 
kot načrt uresničevanja ukrepov po področjih 1–6, pri čemer velja, da se mora vseh 6 pod-
ročij razvijati in prepletati hkrati, obenem pa je vsak samostojen. Začenjamo s prioritetnima 
področjema, kjer je mogoče takoj začeti izvrševati načrtovane ukrepe, nato pa sledijo pod-
ročja z daljnosežnejšim načrtovanjem:

V širši delovno-akcijski skupini za razvoj in trženje turizma v MOC so povezani vodstvo 
Mestne občine Celje in ključni oddelki Mestne občine Celje (Oddelek za družbene dejav-
nosti, Oddelek za okolje, prostor in komunalo), upravljalec Celja kot turistične destinaci-
je Zavod za turizem in kulturne prireditve Celeia Celje (ZCC), vodstvo RRA Savinjske regije, 
predstavniki ključnih hotelirjev in nastanitev Celja, vodstvo ključnih kulturnih institucij in 
zavodov Celja, predstavniki Celjskega sejma, največjega slovenskega sejemskega organiza-
torja Slovenije,predstavnik ZPO – Družbe za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti, pred-
stavnik vodilnega slovenskega organizatorja potovanj in predsednik Združenja turističnih 
agencij Slovenije, predstavnik največjega linijskega in turističnega avtobusnega prevoznika 
Slovenije, predstavniki turističnih društev, vodstvo organizatorja športnih tekmovanj in do-
godkov, predstavniki glavnih gostinskih obratov v starem mestnem jedru, vodstvo Združe-
nja turističnih kmetij Slovenije in predstavniki izobraževalnih ustanov, kjer se formatirajo 
bodoči kadri celjskega turizma in gostinstva. Strategija razvoja in trženja turizma v MOC ni 

1.

4.

2.

5.

3.

6.

 Slava Celjskih
PROMOCIJA CELJA KOT 

TURISTIČNE DESTINACIJE

 Politika Celjskih
ORGANIZIRANOST IN 

UPRAVLJANJE CELJA KOT 
TURISTIČNE DESTINACIJE

 Zavezništva Celjskih
PARTNERSKI RAZVOJ IN 

TRŽENJE TURISTIČNE 
PONUDBE CELJA

 Zakladi in viri Celjskih
OSNOVNA IN 

IZVEDENA TURISTIČNA 
INFRASTRUKTURA CELJA

 Ugled in odličnost Celjskih
UPRAVLJANJE IN DVIGOVA-
NJE KAKOVOSTI TURISTIČ-

NIH STORITEV

 Širjenje in moč Celjskih
SPREMLJANJE RASTI TER 

VREDNOTENJE IN NADGRA-
JEVANJE STRATEGIJE
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zaprt dokument, ampak – po zgledu dobre prakse mesta Dunaj, kjer se je tovrstna oprede-
litev do zadnje turistične strategije že obrestovala – odprta platforma, katere skrbniki (ožja 
delovno-akcijska skupina MOC) redno preverjajo načrtovane ukrepe in njihovo uresničeva-
nje v praksi ter nadaljujejo s srečanji v širši delovno-akcijski skupini, ki skladno z zastavlje-
nimi smernicami in ukrepi vrednoti njihovo stanje in po potrebi predlaga dodatne ukrepe, 
ki vodijo k uresničevanju zastavljene vizije in ciljev. 

6-KJE?
DESTINACIJO CELJE UMEŠČAMO V SLOVENSKE IN GLOBALNE TURISTIČNE TOKOVE TER 
DVIGUJEMO NJENO PREPOZNAVNOST

Za sloves Celja kot turistične destinacije, kakršnega si želimo, imamo v zgodovini izjemen 
zgled. Celjski grofje so s svojimi sprva vojaškimi, kasneje pa vse bolj političnimi in diplo-
matskimi sposobnostmi v rekordnem času pustili izjemen pečat v srednjeveški Evropi, tako 
s širjenjem oblasti, pravic in ozemlja, kot s strateškimi porokami z drugimi velikimi druži-
nami. Celjski so bili dinastija, vpeta v evropske politične in družbene tokove, ki so ji moč in 
vpliv zavidale največje vladarske rodbine njihovega časa, na čelu s Habsburžani.

Danes je čas, da Celje zaslovi kot turistična destinacija, vredna obiska. S to strategijo jo 
umeščamo v slovenske in globalne turistične tokove. V skladu s ciljnimi personami in trgi 
(STO, Persone slovenskega turizma, 2016–2017) postavljamo smernice razvoja, trženja in 
promocije celjskega turizma na globalnem turističnem zemljevidu, kjer mora Celje postati 
bolj prepoznavna in želena turistična destinacija.
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2.1.  

VIZIJA

Do l. 2023 je Celje kot mesto grofov prepoznavna destinacija Slovenije 
in Evrope za prostočasni in poslovni mestni oddih z visoko dodano vre-
dnostjo doživetij v starem mestnem jedru in zelenem zaledju. Celje l. 
2023 ima največji viseči pohodni most Slovenije in Evrope, ki povezu-
je Stari grad Celje in staro mestno jedro v celovito turistično ponudbo 
butičnih zgodovinskih, kulinaričnih in športnih doživetij. Turistična 
ponudba Celja 2023 slovi po grofovskih kriterijih kakovosti, grofovski 
skupni zgodbi in dobri prilagojenosti ključnim ciljnim gostom z do-
mačega in tujih trgov. Celje l. 2023 živi in diha s turizmom kot eno 
ključnih gospodarskih panog, obenem pa ostaja privlačno mesto za 
življenje, delo in prosti čas domačinov. 

Grofovska zgodba = Celje je l. 2023 globalno prepoznavna destinacija butičnega mestne-
ga turizma z edinstveno zgodbo in povabilom Obišči Celje. Pridi špilat grofe., ki povezuje 
slavno preteklost in dinamično sodobnost Celja pod krovno in enotno znamko Celje – mes-
to grofov. Ta povezuje vse segmente turizma in s turizmom povezanih področij. Zgodba in 
znamka Celja pozicionira mesto grofov kot želeno destinacijo za grofovska doživetja kultu-
re, posla ali športa.

Grofovska doživetja = Doživetja so grofovska v smislu zgodovinske tematike ali pa se dvig-
nejo nad kronološki okvir in so grofovska z vidika nadstandardnosti, edinstvenosti, butič-
nosti, avtentičnosti in kakovosti, s čimer dopolnjujejo nacionalno usmeritev, ki spodbuja 
razvoj petzvezdičnih doživetij.

Grofovski kriteriji kakovosti = Kakovost storitev postane destinacijska konkurenčna pred-
nost, h kateri aktivno doprinašajo vsi ponudniki in destinacija kot celota. Vzpostavljena je 
destinacijska shema kakovosti za ključne sestavine turistične ponudbe in redno merjenje 
stanja v obliki izvajanja anket ter spremljanja ocen na agregatnih portalih za odzive in mne-
nja gostov.
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2_22 = 2 KLJUČNA IN 2 X 2 PODPORNA CILJA
IZHODIŠČNE VREDNOSTI IN CILJNE VREDNOSTI

2.2.  

KLJUČNI CILJI

Kaj narediti, da si bodo gostje želeli priti
ŠPILAT GROFE V CELJE, domačini pa
v staro mestno jedro in na grad?

Razvojni in promocijski preboj 
destinacije Celje kot mesta grofov 
na mednarodnih turističnih trgih.

Znatno zvišanje dodane 
vrednosti in kakovosti 
doživetij destinacije Celje.

PODCILJ I:
Dvig števila nočitev, dobe bivanja 
in prodaje vstopnic ter doživetij v 
primerjavi z l. 2017.

PODCILJ III:
Dvig prihodkov iz
naslova turizma pri vseh
deležnikih.

PODCILJ II:
Razvoj grofovskih doživetij v vseh 
segmentih turizma.

PODCILJ IV:
Vzpostavitev sheme celjske kako-
vosti in modela razvoja doživetij z 
višjo dodano vrednostjo.

KLJUČNI CILJ:

KLJUČNI CILJ:
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ŠTEVILČNA IZHODIŠČA ZA MERJENJE URESNIČEVANJA CILJEV

Izhodiščne vrednosti 2017
Ciljne vrednosti 2023

(Ključni kazalniki uspešnosti – KPIs)

Število prihodov 28.202 34.203

Število nočitev 55.558 71.094

Doba bivanja 1,97 2,07

Število rednih obiskovalcev 
Starega gradu Celje (letno)

57.626 77.165

Število izvedenih vodenj Zavoda 
Celeia Celje (letno)

255 367

Število izvedenih kostumiranih 
vodenj Zavod Celeia Celje (letno)

10 40

Prihodek od turistične takse (EUR) 51.757 103.021 

Statistični urad Slovenije opredeljuje prihod turistov v nastanitveni obrat s številom oseb, ki prispejo v nastanitveni obrat in se tam prijavijo. Število 

rednih obiskovalcev Starega gradu Celje vključuje redni obisk in ne vključuje obiskovalcev prireditev, porok in obiskovalcev srednjeveških dnevov. 

Prihodek od turistične takse je izračunan na podlagi višine takse (povečanje v l. 2018), simulacije oprostitev takse in nočitev. 

Vir: simulacija podatkov SURS (2017), Zavod Celeia Celje (2017)

Zastavljene ciljne vrednosti:

• 34.203 prihodov v l. 2023 (izračun je narejen ob predpostavkah 21% rasti prihodov v celotnem obdobju in 4,5% 
letne rasti na povprečje prihodov 2015–2017)

• 71.094 nočitev v l. 2023 (izračun je narejen ob predpostavkah 28% rasti nočitev v celotnem obdobju in 5% letne 
rasti na povprečje nočitev 2015–2017)

• podaljšanje dobe bivanja na 2,07 dni (izračun je narejen ob predpostavki nadaljnjega razvoja mestnega in 
poslovnega turizma z značilno krajšo dobo bivanja)

• 77.165 obiskovalcev v l. 2023 (izračun je narejen ob predpostavkah 32% rasti v celotnem obdobju na visoko 
izhodiščno vrednost povprečja l. 2016 in 2017 z najvišjo obiskanostjo gradu in izgradnjo visečega mostu)

• 367 prodanih vodenj Zavoda Celeia Celje v l. 2023 (izračun je narejen ob predpostavki 44% rasti na izhodiščno l. 
2017 in vključuje vodenja po gradu, vodenja po mestu in kombinirana vodenja po gradu in mestu)

• 40 prodanih kostumiranih vodenj letno (nadgrajena vodenja, ki so višje cenovno pozicionirana)
• 103.021 EUR prihodkov iz naslova turistične takse v l. 2023 (izračun je narejen na predpostavkah realizacije 65 % 

nočitev brez oprostitev, torej v višini 2 EUR, 15 % nočitev z polovično oprostitvijo v višini 1 EUR in 20 % s popolno 
oprostitvijo takse)

Izračun zgoraj navedenih kazalnikov temelji na naslednjih predpostavkah:

• učinkovito in dosledno izvajanje ukrepov v tej strategiji
• promocijski preboj destinacije Celje
• vlaganje v razvoj in promocijo destinacije Celje
• nadaljnja gospodarska rast in rast turizma na nacionalnem nivoju
• stabilne varnostne razmere v Sloveniji in Evropi

18
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3.1.  

KLJUČNI TURISTIČNI TRENDI IN STATISTIKE V 
SVETU, SLOVENIJI IN CELJU 

1.1.1. 
 

GLOBALNI TRENDI 

L. 2017 je bilo eno najmočnejših let svetovne rasti bruto družbenega produkta (BDP) v zad-
njem desetletju. Svetovna rast se je znova prenesla tudi v sektor Potovanj & Turizma, ki je 
z neposredno rastjo tega sektorja za 4,6 % zopet presegel vse ostale panoge v svetovnem 
gospodarstvu. 

Rast BDP po sektorjih 2017 (%)

Vir: TRAVEL & TOURISM GLOBAL ECONOMIC IMPACT & ISSUES 2018, (World Travel & Tourism Council)

Po podatkih Sveta za svetovna potovanja in tu-
rizem (World Travel & Tourism Council ) je sektor 
Potovanj & turizma l. 2017 neposredno prispe-
val 2,6 milijard dolarjev in skoraj 119 milijonov 
delovnih mest po vsem svetu. Ob upoštevanju 
multiplikativnih vplivov je sektor v l. 2017 prispe-
val 8,3 bilijonov ameriških dolarjev svetovnemu 
gospodarstvu in podprl 313 milijonov delovnih 
mest. To je znašalo 10,4 % svetovnega BDP in 
približno 1 od 10 delovnih mest.

gradbeništvo 2,4 %

2,5 %finančne storitve

2,6 %kmetijstvo, gospodarstvo & ribištvo

2,6 %zdravstvo in socialno delo

3,4 %trgovina & prodaja na debelo

3,6 %informacijsko-komunikacijska tehnologija

4,2 %proizvodna industrija

4,6 %

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

potovanje & turizem

10,14 %
sektor turizma

Delež sektorja turizma v celotnem 
globalnem BDP
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Evropa Azija pacifik Amerika Afrika Bližnji vzhod

št. prihodov 671 mio 324 mio 207 mio 63 mio 52 mio

delež 51 % 24% 16% 5% 4%

rast +8% +6% +3% +9% +4%

Učinek sektorja Potovanj & turizma 
vključuje mednarodna potovanja 
in potovanja znotraj držav, hkrati 
vključuje ljudi, ki potujejo poslovno 
in tiste, ki potujejo v prostem času. 
L. 2017 je bilo 77 % vse potrošnje iz 
naslova Potovanj& turizma z name-
nom preživljanja prostega časa in 
23 % z namenom poslovnih poto-
vanj. 

Mednarodni prihodi turistov v sve-
tovne regije kažejo, da ima Evropa 
najvišji delež mednarodnih priho-
dov in enega od najvišjih odstotkov 
rasti prihodov. Slovenija beleži višji 
odstotek rasti mednarodnih priho-
dov od svetovnega in evropskega 
povprečja. Rast prihodov tujih turi-
stov na ravni Slovenije je bila l. 2017 
18,3%, v Evropi 8,0%, v svetu 7,0%. 

Vir: TRAVEL & TOURISM GLOBAL ECONOMIC IMPACT & ISSUES 2018, World Travel & Tourism Council in Turizem v 

številkah 2017, Slovenska turistična organizacija

77,50 %
prostočasni

22,50 %
poslovni

1,323 mrd 

+ 7 %

Poslovni vs prostočasni turizem

Mednarodni turistični prihodi
in rast 2016/2017
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1.1.2.  
 

TRENDI DESTINACIJE CELJE 

Prenočitve v MOC od 2008 do 2017

Vir: SURS 2008–2016 

Od l. 2014 naprej se v MOC kaže pozitiven trend rasti prenočitev na destinaciji. Najvišje šte-
vilo prenočitev je bilo v l. 2017 s 55.558 nočitvami, kar je najvišje število nočitev v zadnjem 
desetletju. 

Vir: SURS 

Med turisti, ki so prenočili v MOC l. 2017, prevladujejo tuji turisti s 74 %. Po deležu prenoči-
tev tujih turistov je MOC nad slovenskim povprečjem, ki znaša 68 % tujih turistov in 32 % 
domačih turistov.

2008

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

74 %
prenočitve tuji turisti

26 %
prenočitve domači turisti
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Struktura domačih in tujih turistov v Celju 2017 

Vir: SURS 

Po številu prenočitev se primarni tuji trgi destinacije Celje skladajo s primarnimi trgi Slove-
nije z izjemo Srbije, ki jo na nacionalni ravni nadomesti Ruska federacija. 

Prenočitvene zmogljivosti v MOC v l. 2017

Vir: Zavod Celeia Celje, Letno poročilo 2017 

*Podatki SURS-a (696) in Statistika Zavoda Celeia Celje (687) se pri vsoti posameznih namestitvenih kapacitet 

delno razlikujejo. 

V strukturi nastanitev imajo največji delež ležišč v Celju hoteli. Skupaj je 5 hotelov: Hotel 
Evropa, Hotel Celeia, Hotel Faraon, Hotel Grande superior in Hotel Celjska koča. Hotel Evro-
pa, ki ima 104 ležišča, je kategoriziran kot 4*, ostali pa kot 3*. Gostje lahko prenočujejo 
tudi v dveh hostlih, v hostlu MCC in hostlu Georges. Nastanitvene kapacitete nudijo tudi en 
kamp (Avtokamp Celje) na obrobju mesta, Gostišče Hochkraut ter prenočišči Dom sv. Jožef 
in Dijaški dom. Za turiste je urejenih 8 postajališč za avtodome: šest postajališč za bivalna 
vozila/avtodome v Mestnem parku in dve postajališči v sklopu parkirne hiše Glazija ter eno 
parkirišče na Celjski koči. Na tržišču se pojavlja tudi ponudba zasebnih apartmajev in sob v 
mestu Celje, in sicer na portalih www.booking.com, www.airbnb.com idr. 

Trgi destinacije Celje 2017

Slovenija Nemčija Italija Hrvaška Srbija Avstrija

Bosna in
Hercegovina

Madžarska Češka Romunija Poljska

Namestitvene kapacitete Št. ponudnikov 
Št. postelj/

mest (*SURS) 

Delež ležišč 
glede na 

namestitev
Št. nočitev 

Hotel 5 387 56 % 36.912

Hostel 2 60 9 % 6.526

Kamp 1 30 4 % 880

Gostišče 1 21 3 % 1.390

Prenočišče 2 189 27 % 8.934

SKUPAJ 11 687 100% 54.642
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Stopnja zasedenosti stalnih ležišč Celja v primerjavi s Slovenijo v l. 2017

Vir: SURS in lastna obdelava

Podatki kažejo nizko stopnjo neto zasedenosti stalnih ležišč v Celju v primerjavi z zasede-
nostjo v Sloveniji. Najvišja stopnja zasedenosti je v mesecu septembru, kar je verjetno po-
vezano z organizacijo Mednarodnega obrtnega sejma, ki je v tem terminu. Pri interpretaciji 
je potrebno upoštevati tudi strukturo namestitev, saj je v zmogljivost vključen velik delež 
(27 %) prenočišč (Dom sv. Jožef in Dijaški dom), ki jim je to dodatna oz. sezonska dejavnost. 

Obisk največje znamenitosti Starega gradu Celje v l. 2017
Vir: Zavod Celeia Celje

V l. 2017 je Stari grad Celje obiskalo skupaj 57.626 rednih* obiskovalcev:
• Največji obisk je v poletnih mesecih, junij in julij, vrhunec doseže obisk v avgustu. V po-

letnih mesecih izrazito prevladujejo tuji turisti (nad 70 %).
• Grad je najmanj obiskan v novembru, decembru in januarju. Število obiskovalcev se 

povzpne v času novega leta in prvega tedna v januarju, ko prevladujejo italijanski gostje.
• Po trgih je zaznati konstantno prisotnost obiskovalcev iz Avstrije in Nemčije, Hrvaške, 

Srbije, BIH in Makedonije ter Italije. Redno so prisotni tudi obiskovalci iz Rusije, Poljske, 
Češke in Slovaške. V juliju in avgustu je izrazit porast obiskovalcev iz Belgije, Francije, 
Nizozemske in Švice.

2017
M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Prenočitve/MOC 3112 3835 4342 3741 5015 4391 6123 5966 6728 3753 4699 3346

Zmogljivost-
ležišča-stalna/
MOC

696 697 693 696 694 695 696 697 696 696 696 697

MOC – stopnja 
neto zasedenosti 
stalnih ležišč 

14,4 19,7 20,2 17,9 23,3 21,1 28,4 27,6 32,2 17,4 22,5 15,5

Slovenija – 
stopnja neto 
zasedenosti 
stalnih ležišč

44,2 48,2 44,6 52,8 49,4 60,3 72,7 80,6 60,8 52,8 43,6 46,8
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*število vključuje redni obisk in ne vključuje obiskovalcev prireditev, porok in obiskovalcev srednjeveških dnevov
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1.1.3.  
 

DESTINACIJA CELJE V REGIJI IN SLOVENIJI

Mestna občina Celje je imela v l. 2017 v odnosu na l. 2016 primerljivo rast prihodov in noči-
tev kot Savinjska regija. MOC in Savinjska regija imata sicer nižjo rast skupnih prihodov (do-
mači in mednarodni) in nočitev kot celotna Slovenija. Ta v zadnjih štirih letih beleži rekor-
dne mednarodne rasti prihodov, ki so nad svetovnim povprečjem. Regija pozitivno odstopa 
v povprečni dobi bivanja, kar je povezano z nosilnim produktom regije Zdravje in dobro 
počutje. Medtem je v Celju, kot predvsem mestni destinaciji z izrazitejšim segmentom po-
slovnega turizma, povprečje nižje (1,97 dni).

412.591.562
Nočitve turistov 2017:

+ 12,6 %
Rast skupaj:

2,5 dneva
Povprečna doba bivanja 2017:

4.948.080
Prihodi turistov 2017:

+ 14,6 %
Rast skupaj:

S
LO
V
E
N
IJ
A

1.579.649
Nočitve turistov 2017:

+ 7,85 %
Rast skupaj:

3,38 dni
Povprečna doba bivanja 2017:

466.827
Prihodi turistov 2017:

+ 9,48 %
Rast skupaj:

S
A
V
IN
JS
K
A
 R
EG
IJ
A

55.558
Nočitve turistov 2017:

+ 7,59 %
Rast skupaj:

1,97 dni
Povprečna doba bivanja 2017:

28.202
Prihodi turistov 2017:

+ 10,93 %
Rast skupaj:

C
E
LJ
E

Vir: Turizem v številkah 2017, Slovenska turistična organizacija, SURS
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1.1.4.  
 

CELJE PRIMERJALNO S KRANJEM IN MARIBOROM 

Za dodatne uvide smo naredili primerjalno analizo z dvema mestnima občinama, ki sta si-
cer po številu prebival cev obe večji od Celja (49.376) – z Mariborom (110.461) in Kranjem 
(56.047). Maribor smo izbrali zaradi geografske umestitve v vzhodno regijo, Kranj pa zaradi 
primerljivosti po številu prebivalcev. 

Primerjali smo prihodke panog, ki so neposredno (hoteli, turistične agencije) in posredno 
(restavracije, gostinstvo) vezane na turizem. 

Največ čistih prihodkov od prodaje v celotni Mestni občini Celje imajo turistične agencije, 
kar 62.5 % namreč ustvarijo tam. Sledijo jim hoteli z 20.5 %, nato pa še restavracije ter 
drugi gostinskimi obrati s 17% deležem. 

Čisti prihodki od prodaje; HOTELI

Vir: AJPES 2017

Med l. 2012 in 2017 so se čisti prihodki od prodaje v hotelih in njim podobnim obratom v 
Celju iz leta v leto povečevali. Sunkovito so poskočili v l. 2014 in 2015, v l. 2016 smo zaznali 
blažji padec v rasti, v l. 2017 pa so se ponovno približali prejšnjim vrednostim in nadaljujejo 
z dvigom rasti. 

V primerjavi z Kranjem in Mariborom je po številu prihodkov na drugem mestu, Maribor 
izjemno prevladuje. Kljub velikim prihodkom pa le-ti niso stabilni, trenutno opažamo trend 
padanja. Kranj ima relativno majhno število prihodkov, vendar skozi leta vztrajno rastejo, 
trenda padanja ni moč zaznati.
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Čisti prihodki od prodaje; RESTAVRACIJE

Vir: AJPES 2017

Med l. 2012 in 2017 lahko zaznamo zanimiv trend rasti. Celje je bilo do l. 2014 na drugem 
mestu po višini prihodkov, nato pa je padlo na dno lestvice, ko je Kranj doživel velik preskok 
v rasti. V l. 2015 je Celje imelo celo upad dobička, nato pa nadaljevalo s stabilno rastjo. Kranj 
ima skozi vsa leta vzorec stabilne rasti, čeprav lahko opazimo trend ustavljanja. Maribor je 
po velikosti prihodkov na prvem mestu, tudi pri njemu se nadaljuje trend vztrajne rasti. 

Čisti prihodki od prodaje; TURISTIČNE AGENCIJE
Vir: AJPES 2017

Turistične agencije v vseh treh občinah prinašajo največ čistih prihodkov v primerjavi s hote-
li, restavracijami in drugimi gostinskimi obrati. Celje je med l. 2012 in 2017 imelo nestabilno 
obdobje rasti in padcev. Do l. 2014 so prihodki rasli, nato pa padali do l. 2016, ko se je 
trend ponovno obrnil. V primerjavi z drugimi občinami je na drugem mestu, s krivuljo rasti 
skoraj identično Mariboru. Kranj je ponovno na tretjem mestu, vendar od l. 2013 zaznavamo 
konstantno rast. 

3.2.  
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KLJUČNE PREDNOSTI IN IZZIVI ZA 
PREPOZNAVNOST IN KONKURENČNOST CELJA 
KOT TURISTIČNE DESTINACIJE

Turistična destinacija za uspešno konkuriranje na mednarodnem trgu potrebuje dobro pre-
poznavnost z jasno tržno obljubo, ki jo ob obisku in doživetju gosta tudi uresniči. Kon-
kurenčnost turistične destinacije je odvisna od njene prepoznavnosti, pa tudi od stopnje 
razvitosti drugih kriterijev konkurenčnosti, kot so dostopnost destinacije glede na prome-
tne povezave, komunikacijska in informacijska dostopnost destinacije glede na njeno po-
javnost na svetovnem spletu, ki gostu omogoča lahek ali zahtevnejši dostop do informacij 
pred prihodom in rezervacijo turistične ponudbe, ter razvitost turističnih produktov in do-
živetij v skladu s krovno promocijsko zgodbo in pozicijo destinacije. 

Ključne prednosti za prepoznavnost in konkurenčnost Celja kot turistične destinacije: 

• dediščina in ikonična zgodba Celjskih grofov, najvplivnejše plemiške dinastije vseh 
časov na Slovenskem

• turistična ponudba, povezana z zgodbo Celjskih: največji srednjeveški grad Slovenije 
in slikovito, obvladljivo staro mestno jedro Celja ob reki Savinji, kjer se prepletajo 
srednjeveško, sodobno in starorimsko mesto

• lega na križišču slovenskih in evropskih prometnih osi
• sloves Celja kot sejemskega in prireditvenega mesta z največjo sejemsko infrastrukturo 

za razstave, srečanja in dogodke v Sloveniji
• bližina najboljših slovenskih centrov zdravja in dobrega počutja;
• sloves Celja kot mesta s športno tradicijo ter gostitelja športnih dogodkov in tekmovanj 

na nacionalni in mednarodni ravni
• raznolikost turistične ponudbe na enem mestu in lahka dostopnost zelenega zaledja 

mesta

Ključni izzivi za prepoznavnost in konkurenčnost Celja kot turistične destinacije:

• premajhna mednarodna prepoznavnost Celja kot turistične destinacije
• nezadostno usmerjanje turističnih tokov iz glavnih turističnih središč Slovenije in 

Srednje Evrope v Celje (prešibka B2B partnerska mreža navzven)
• neenotna in razdrobljena promocija Celja kot turistične destinacije zaradi različnih 

strateških usmeritev in dokumentov (enkrat pod znamko Dežela Celjska, drugič z 
glavnimi turističnimi atrakcijami, tretjič kot zeleno in športno mesto, četrtič kot staro 
mestno jedro, petič kot sejemsko mesto)

• nepovezana in razdrobljena turistična ponudba in promocija Celja z nejasno skupno 
identiteto in značajem

• premajhna sredstva za promocijo na tujih trgih
• premalo usklajenosti in skupnih promocijskih aktivnosti med vsemi deležniki
• nizke cene in nizka dodana vrednost ter doživljajska naravnanost za goste

Anketa med deležniki

Navedene ključne prednosti in izzive so potrdili člani širše projektne skupine skupine za 
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izdelavo te strategije. Na vprašalnik o glavnih konkurenčnih prednostih destinacije je odgo-
vorilo 28 članov z različnih področij: kulturnih institucij, destinacijskega upravljanja, nasta-
nitev, transporta, agencijske dejavnosti, sejemske dejavnosti, gostinstva, izobraževanja in 
društvene dejavnosti.

Kot glavno konkurenčno prednost so deležniki ocenili zgodbo Celjskih grofov v povezavi s 
Starim gradom Celje in mestnim jedrom ter zelenim zaledjem, sledili so muzeji in galerije ter 
druge kulturne privlačnosti, kar je jasno pokazalo na to, da je kulturni turizem tako v smis-
lu prostočasnega turizma kot komplementarnosti poslovnemu turizmu tisti, na katerem je 
potrebno graditi v prihodnje. Posebno pozornost velja nameniti višanju dodane vrednosti 
s paradnim produktom Stari grad Celje. Na tretjem mestu je bližina termalnih zdravilišč, ki 
pomeni za Celje bazen počitniških gostov, ki v prostem času radi raziskujejo širše lokalno 
okolje. Sledi poslovni turizem z najmočnejšim sejemskim produktom – MOS v Sloveniji. 

Kot srednje konkurenčne prednosti so bile ocenjene še športna tekmovanja in aktivnosti 
v naravi, kot manj in najmanj konkurenčne pa kulinarična ponudba in ponudba turističnih 
kmetij. Vprašani so pod drugo rubriko navedli še nekatere druge konkurenčne prednosti, 
kot so: Rimska Celeia, zgodbe iz preteklosti, moderno mesto, Alma Karlin, raznolikost ponu-
dnikov na enem mestu (outdoor, poslovni turizem), strateška pozicija v središču Slovenije 
in adrenalinska doživetja.

Vprašalnik je pokazal tudi, da člani širše projektne skupine te strategije zaznavajo, da je ob-
stoječa promocija Celja v tujini na sejmih v okviru promocijskih aktivnosti Slovenije, dobra. 

Opažajo pa, da je v destinaciji Celje premalo vlaganja v neposredno B2C promocijo na tujih 
trgih in da se Celje kot turistična destinacija premalo pojavlja v najvplivnejših medijih v tuji-
ni. Zaznavajo tudi, da ni enotne in močne krovne turistične destinacijske znamke, pogrešajo 
interni sistem obveščanja in komunikacije o promocijskih aktivnostih doma in na tujem, 
opozarjajo na nedodelano destinacijsko spletno stran in pomanjkanje komuniciranja prek 
družabnih omrežij s ključnimi ciljnimi skupinami turistov na tujih trgih. Hotelirji pogrešajo 
usklajeno vizualno podobo destinacije in skupne promocijske tiskovine ter POS materiale z 
učinkovito distribucijo kot pomoč ključnim deležnikom pri promociji destinacije. 

GLAVNA KONKURENČNA PREDNOST TURISTIČNE DESTINACIJE CELJE Povprečna 
ocena 

Zgodba celjskih grofov v povezavi s Starim gradom Celje in mestnim jedrom ter zele-
nim zaledjem

1,13

Muzeji in galerije in druge kulturne privlačnosti 3,42

Bližina termalnih zdravilišč 4,08

Ponudba in organizacija sejmov 4,17

Ponudba kulturnih prireditev/dogodkov 5,46

Organizacija športnih tekmovanj in priprav 5,88

Aktivnosti v naravi (pohodništvo, kolesarjenje, Celjska koča, Šmartinsko jezero) 5,67

Kulinarična ponudba 7,42

Ponudba turističnih kmetij 8,08

Drugo: rimska Celeia, zgodbe iz preteklosti, moderno mesto, Alma Karlin, … 9,00

1=največja konkurenčna prednost; 9=najmanjša konkurenčna prednost
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Kot največji potenciali turistične destinacije so bili omenjeni: 
1. Stari grad Celje
2. Staro mestno jedro
3. Zeleno Celje (Celjska koča, Šmartinsko jezero)

Kot ključne ovire/slabosti so bile po mnenju različnih deležnikov, ki imajo svoje predstavni-
ke v širši delovno-akcijski skupini izpostavljene naslednje:

1. Slabo povezovanje lokalno delujočih turističnih akterjev
2. Pomanjkljiva promocija (komuniciranje) in pomanjkanje financ za razvoj in 

promocijo turizma
3. Infrastruktura

3.3.  

KLJUČNE PREDNOSTI IN IZZIVI TURISTIČNE 
PONUDBE CELJA

32



Turistična ponudba je najvitalnejši del poslovanja turistične destinacije in uresničevanja 
obljube, ki jo destinacija trži v promocijskih in tržnih aktivnostih. Zajema vse osnovne in 
podporne turistične storitve, od ključnih atrakcij in programov doživetij, do nastanitev, ku-
linarike, prevozov in vpetosti v širšo regijsko, nacionalno in regionalno turistično ponudbo.

Ključne prednosti turistične ponudbe Celja:

• Največji srednjeveški grad Slovenije in edini reden program uprizarjanja žive zgodovine 
v Sloveniji v topli polovici leta

• Dobre vsebine in programi v nekaterih ključnih kulturnih institucijah na čelu z regijskim 
Pokrajinskim muzejem Celje

• Celoletna organizacija sejemskih razstav, dogodkov in srečanj, ki zagotavlja dotok 
gostov skozi vse leto

• Celoletna organizacija kulturnih in zabavnih dogodkov na celotnem območju MOC s 
poudarkom na 2 ključnih dogodkovnih sklopih, namenjenih turistom v starem mestnem 
jedru in na Starem gradu Celje (Pravljično Celje pozimi in Poletje v Celju poleti)

• Nastanitve v mestu ali v bližini starega mestnega jedra
• Širjenje mreže tematskih in rekreacijskih poti v povezavi z regijskimi partnerji
• Outdoor aktivnosti na Celjski koči
• Dobro razvita mreža turističnih informacij v sklopu TIC centrov

Ključni izzivi turistične ponudbe Celja:

• Pomanjkanje celostnih integralnih turističnih produktov, ki bi povezovali Stari grad Celje 
staro mestno jedro in zeleno zaledje Celja

• Nedoločenost ključnega integralnega turističnega produkta Celja, ki je hierarhično 
zaradi privlačnosti in tržnega dometa v ospredju, a s svojo zgodbo podpira vse druge

• Pomanjkanje visoko kakovostne, inovativne in butično naravnane ponudbe, ki bi turista 
v Celju zadržala dlje časa

• Pomanjkanje strateških turističnih prometnih povezav, ki bi turiste načrtno usmerjale v 
Celje

• Premalo povezovanja in usklajevanja sejemske dejavnosti in programov s turizmom
• Prekratki odpiralni časi kulturnih institucij, gostinskih obratov in trgovin v starem 

mestnem jedru
• Prenizka konkurenčnost in dostopnost gostinske ponudbe za turiste v starem mestnem 

jedru
• Pomankanje kvalitetnih kadrov v gostinstvu in nastanitvenem sektorju
• Premalo povezovanja in usklajevanja športne dejavnosti in programov s turizmom
• Premalo butičnih, ekskluzivnih ter luksuznih doživetij in nastanitev, ki bi destinaciji 

dvigovale ugled in ceno 
• Umanjkanje enotne turistične kartice, ki bi povezovala in promovirala prevoze (v 

radiju do večjih zdraviliških centrov) ter najprivlačnejšo in najbolj obiskano turistično 
ponudbo Celja

Anketa med deležniki

Ključne prednosti in izzive turistične ponudbe potrjuje tudi anketa v širši projektni skupini. 
Vprašani se zavedajo bogate zgodovine mesta, kulturne privlačnosti, kulturne dejavnosti 
mesta in dobre prezentacije kulturne dediščine, ki pa po njihovem še potrebuje skupno 
zgodbo, ki bo povezovala raznoliko ponudbo v enotno tržno privlačno zgodbo in znamko. 
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Deležniki ugotavljajo tudi, da se v mestu vendarle vse bolj razvija ponudba za turiste, da je v 
neposredni bližini mesta veliko možnosti za aktivnosti v naravi, da ima Celje močno sejem-
sko tradicijo in skupne vstopnice za kulturno-turistične vsebine. Na drugi strani se deležniki 
zavedajo, da Celje ni osredotočeno na eno glavno aktivnost/produkt in zgodbo, iz katere 
bi izhajale vse ostale aktivnosti, saj trenutno ponujajo preveč vsega vsem, obenem pa ta 
ponudba aktivnosti/dogodkov ni dostopna turistom tujih jezikih trgov, od koder prihajajo.

Deležniki menijo tudi, da je v starem mestnem jedru nezadovoljiva ponudba trgovin in izbira 
spominkov, pomanjkanje oz. premalo možnosti za kulinarično potrošnjo ter pomanjkanje 
zasebne iniciative/ponudbe, predvsem na področju luksuznih in butičnih nastanitev. 

Sodelovanje med deležniki

Na destinaciji vlada pripravljenost za nadgradnjo in povezovanje vseh segmentov turizma.

Za nezadovoljivo deležniki smatrajo to, da trenutno ni na voljo strategije, saj zaznavajo po-
manjkanje smernic in vizije. Turistično gospodarstvo v vprašalnikih zaznava, da je od ideje 
do realizacije doslej preteklo preveč časa, da se sooča s pomanjkljivim pretokom notranjih 
informacij med deležniki in da s strani Mestne občine Celje informacije o ključnih strateških 
projektih prihajajo pozno. 

Na drugi strani javni sektor opozarja na neodzivnost privatnega sektorja, premajhno pove-
zanost vseh turističnih akterjev in predolgo obdobje rešitve izziva oz. pomanjkanja turistič-
ne signalizacije. 

3.4.  

KLJUČNE PREDNOSTI IN IZZIVI TURISTIČNE 
INFRASTRUKTURE CELJA
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Ključne prednosti turistične infrastrukture Celja:

• Dobra urejenost in skoncentriranost ključne infrastrukture na majhnem območju
• Turistična infrastruktura za kulturni, športni in sejemski turizem
• Sodobne in/ali prenovljene turistične nastanitve 3*
• Širjenje mreže tematskih, pohodniških in kolesarskih poti izven mesta, v sodelovanju s 

turističnimi partnerskimi atrakcijami in mesti

Ključni izzivi turistične infrastrukture Celja:

• Pomanjkanje butičnih nastanitev in nastanitev z višjo kategorizacijo
• Neizkoriščenost nekaterih ključnih točk za turistično infrastrukturo in valorizacijo 

(Šmartinsko jezero)
• Pomanjkanje informacijske in prometne infrastrukture ter arhitekture
• Pomanjkanje prilagojenosti obstoječe infrastrukture turistom

Anketa med deležniki

Infrastruktura 

Kar zadeva infrastrukturo, so vprašani mnenja, da je razvoj infrastrukture dober, saj v mestu 
vladata dobra urejenost in obvladljivost prostora – na majhnem prostoru je na voljo veliko 
zanimivosti, od naravnih do kulturnih vsebin ter športa, na drugi strani pa pogrešajo usmer-
jevalne table po mestu (prometna infrastruktura) in označenost ter opažajo, da primanjkuje 
kvalitetnih nastanitvenih objektov pri zasebnikih. 

Dostopnost

Vprašani se na eni strani zavedajo, da ima Celje dobro dostopnost, geo položaj in je v nepo-
sredni bližini narave ter termalnih zdravilišč, po drugi strani pa so nezadovoljni s transpor-
tom, infrastrukturno urejenostjo, pomanjkanjem možnosti za javni prevoz in odpiralnimi 
časi. Želijo si ureditve brezplačnih parkirnih mest, urejeno mrežo javnega prometa in infor-
mativnih tabel za turiste. 

3.5.  

KLJUČNE PREDNOSTI IN IZZIVI 
ORGANIZIRANOSTI DESTINACIJE CELJE
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Učinkovit organizacijski, finančni in upravljavski model destinacije je potreben za celosten 
ter usklajen razvoj in trženje turizma. V zadnjem desetletju se vse več lokanih turističnih 
organizacij transformira iz DMO oblike (Destination management organization) v DMMO 
(destination management and marketing organization) upravljanje, ki kot enakovredno 
komponento vključuje trženje in promocijo destinacije, saj slednja postajata ključna za 
ugled in s tem konkurenčnost destinacije v svetu.

Ključne prednosti organiziranosti destinacije Celje:

• Obstoj in delovanje lokalne turistične organizacije kot upravljavca razvoja in promocije 
turizma na lokalni in regijski ravni (ZCC)

• Povezovanje področij turizma in kulture v sistemizaciji in organizaciji področij delovanja 
ZCC

• Upravljanje največje turistične atrakcije Stari grad Celje
• Upravljanje v TIC-ev
• Vodenje notranjega mestnega marketinga za promocijo starega mestnega jedra
• Povezovanje in aktivno sodelovanje z atrakcijami, institucijami, nastanitvami in gostinci 

pri razvoju ponudbe promociji Celja kot turistične destinacije
• Organizacija ključnih kulturno-turističnih dogodkov leta (Živa zgodovina, Srednjeveški 

vikend, drugi dogodki Poletja v Celju, Pravljično Celje)

Ključni izzivi organiziranosti destinacije Celje:

• Pomanjkanje kadrov na ključnih funkcijah razvoja in promocije Celja kot turistične 
destinacije

• Preveliko število enot upravljanja, ki niso neposredno povezane s turizmom
• Premajhna povezanost vseh deležnikov v turizmu
• Pomanjkanje fokusiranega in strateškega pristopa pri povezovanju, razvoju in inoviranju 

turistične ponudbe
• Razpršena in fragmentirana promocija Celja kot turistične destinacije pod različnimi 

znamkami in s preveč različnimi produkti
• Preveliko število organiziranih dogodkov in posledično še bolj razdrobljena promocija 

Anketa med deležniki

Vprašani na eni strani zaznavajo, da se destinacijski menedžment v destinaciji Celje že od-
vija, povečuje se tudi medsebojno povezovanje in sodelovanje turističnih deležnikov. Kot 
pomanjkljivost so izpostavili: premalo sodelovanja med ključnimi akterji turizma, nepove-
zanost v celovito ponudbo, šibke povezave med turističnimi deležniki, neusklajenost ter 
vprašljiva strokovnost. 

4.  

REŠITEV 
36



STRATEGIJA RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA V MESTNI OBČINI CELJE 2019–2023 37



04

S
T

R
A

T
E

G
IJ

E
 =

 2
_2

 x
 

2 
=

 A
K

C
IJ

S
K

I N
A

Č
R

T
 

6-
K

 Z
V

E
Z

D
A



V
ir

: Z
av

od
 C

el
ei

a 
Ce

lje



4.1.  

3 CELJSKE ZVEZDE, 6 KRAKOV PREMIKA 

3 Celjske zvezde predstavljajo največje in najbolj evidentne prednosti pri razvoju in trženju 
Celja kot turistične destinacije, ki so se izluščile na podlagi srečanj ožje in širše projektne 
skupine za strategijo razvoja in trženja Celja kot turistične destinacije, poglobljenih inter-
vjujev in vprašalnikov.

 

 

3 ZVEZDE

 

 

Zgodovina in zgodba najvplivnejše vladarske dinastije 

Slovenije – priložnost za promocijo Celja kot turistične 

destinacije in osnova za vse turistične produkte in doživetja

Tradicija športa in sejmišča – priložnost za organizacijo 

prepoznavnih mednarodnih dogodkov in osnova za 

internacionalizacijo Celja v gospodarstvu in športu, ki 

podpirata turizem, turizem pa podpira njiju

Lokacija v žarišču prometnih tokov Slovenije in Evrope
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6 KRAKOV PREMIKA

Nacionalna in mednarodna prepoznavnost Celja kot turistične destinacije
• Okrepitev nacionalne in globalne tržne pozicije turistične destinacije Celje kot mesta 

grofov
• Vzpostavitev povezane, enotne in močne destinacijske znamke Celje z jasnimi napotki 

in pravili za uporabo s strani vseh partnerjev in deležnikov
• Promocija Celja kot grofovske destinacije za prostočasni in poslovni mestni turizem na 

tujih trgih
• Promocija destinacije Celje na ključnih vstopnih točkah v državo
• Promocija edinstvene destinacijske krovne zgodbe Pridi v Celje. Pridi špilat grofe. 

Promocija edinstvenih grofovskih doživetij z interpretacijo, prilagojeno današnjemu 
času in gostu; ter z doživljajsko naravnanostjo ter kakovostjo, ki zadovoljita današnjega 
zahtevnega in butičnega gosta, na katerega ciljamo v nacionalni strategij turizma.

Povezovanje in sodelovanje celjskega turizma navznoter in navzven
• Okrepljena partnerstva v vseh segmentih turizma
• Načrtno in usmerjeno sodelovanje med deležniki s skupnimi cilji
• Usklajen partnerski razvoj destinacije kot celote
• Okrepljena partnerstva z regijskimi, nacionalnimi in regionalnimi institucijami ter 

podjetji za razvoj in promocijo turizma

Razvoj celostnih turističnih produktov in grofovskih doživetij vrhunske kakovosti 
• Preoblikovanje vseh segmentov ponudbe v grofovska doživetja skladno s shemo 

kakovosti in inovativnosti
• Oblikovanje sheme presojanja kakovosti, inovativnosti in doživljajske vrednosti 

turistične ponudbe 
• Podeljevanje pravic za poimenovanje grofovske ponudbe 
• Razvita ponudba za posamične ciljne skupine 
• Razvita grofovska turistična kartica privilegijev, ki povezuje več segmentov turistične 

ponudbe in nagrajuje z ugodnostmi

Usklajeno in načrtno upravljanje Celja kot turistične destinacije
• Menedžment destinacije in upravljanje turističnih tokov (posamične ciljne skupine)

Razvoj infrastrukture
• Gradnja nove turistične atrakcije visečega mostu 
• Razvoj butičnih in ekskluzivnih nastanitev v obstoječih in novih tur. kapacitetah
• Razvoj sistema P & R s kartico mobilnosti (grofovska kartica turističnih privilegijev)
• Nadgradnja turistične signalizacije 
• Ureditev ključnih vstopnih točk z izvedeno turistično infrastrukturo in informacijsko 

arhitekturo (železniška postaja, avtobusna postaja, parkirišča)

Mobilnost in dostopnost
• Vzpostavitev novih direktnih turističnih prometnih povezav iz večjih središč do Celja
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Določitev prioritetnih ciljnih skupin predstavlja osnovo za nadaljnje razvojne aktivnosti de-
stinacije od razvoja produktov, infrastrukture do trženjskih usmeritev. Opredelili smo jih na 
podlagi obstoječih podatkov kot tudi načrtov in usmeritev destinacije v prihodnosti. 

5.1.  

CILJNE SKUPINE GLEDE NA ČAS OBISKA

Enodnevni obisk (brez nočitev)

Celje ima zaradi svoje geografske pozicije in obkroženosti z zdraviliškimi občinami velik 
potencial za obisk dnevnih obiskovalcev. Čeprav ti gostje ne ustvarjajo nočitev in jih sloven-
ska turistična statistika ne beleži, predstavljajo pomemben segment v različnih ravneh tu-
ristične ponudbe: gostinska ponudba, atrakcije in muzeji, dogodki, turistično informacijski 
centri, športne in adrenalinske aktivnosti, trgovine itd. 

V skupini enodnevnih obiskovalcev lahko izpostavimo: turiste iz zdravilišč in okolice, tran-
zitne obiskovalce, šolske in druge skupine, FIT turiste na krožnih potovanjih, obiskovalce 
sejemskih in športnih prireditev. Za tovrstne obiskovalce je še posebej pomembna pod-
porna turistična infrastruktura (parkirišča, vstopne točke, prevozne službe) in orientacijska 
označenost (informacijske table, usmerjevalne table). 

Krajši oddih, poslovni obisk ali obisk športnih dogodkov (2–3 nočitve)

Med glavnimi razlogi za potovanja na mednarodnem turističnem trgu dobivajo krajši oddihi, 
še posebej mestni turizem. Za razvoj tovrstnega turizma so pomembna tri področja konku-
renčnosti: 1. jasno opredeljena destinacijska znamka, ki se s svojim sporočilom povezuje 
vse segmente ponudbe destinacije (hoteli, znamenitosti, vrednote), 2. dobre letalske po-
vezave; 3. sledenje tehnološkim trendom. Kot ciljna skupina so v tem segmentu pomembni 

Dnevni obiskovalci
1 dan

0 nočitev

Turisti na kratkem oddihu

Turisti s posebnim 
namenom potovanja

1 do 3 dni
1 do 2 nočitvi

Turisti na počitnicah
5 do 10 dni

4 do 9 nočitev
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milenijci, ki naj bi do l. 2025 predstavljali kar 50 % vseh potnikov.

V kategoriji krajših obiskov destinacije so tudi poslovni obiski in udeležba ali ogled špor-
tnih dogodkov. 

Pomemben segment znotraj te skupine predstavljajo tudi tranzitni turisti, ki so na poti na 
ali iz počitnic.

* Vir: Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2020.

Počitnice (5–10 nočitev)

Potencialni in dejanski turisti, ki na destinaciji ostanejo dlje časa so/bi lahko bili na podlagi 
identificiranih ciljnih skupin slovenskega turizma predvsem (1) družine z izrazitim zanima-
njem za kulinariko, kulturo in zgodovino, (2) družine z zanimanjem za outdoor aktivnosti, 
(3) pari z zanimanjem za stara mestna jedra in zelenimi doživetji (4) pari z zanimanjem za 
manjša mesta izven množičnih turističnih središč. Za prvo ciljno skupino so trenutno razviti 
predvsem parcialni turistični produkti, medtem ko je za drugo ciljno skupino razvito nekaj 
ponudbe v zaledju Celja (Celjska koča). Za to skupino je pomembna tudi raznovrstna ponud-
ba nastanitvenih možnosti od kampov do hotelov. 
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5.2.  

CILJNE SKUPINE GLEDE NA MOTIV PRIHODA

Glede na motiv prihoda lahko izluščimo tri glavne skupine obiskovalcev Celja. Prvo skupi-
no predstavljajo prostočasni turisti, katerih osrednji motiv prihoda so počitnice in krajši 
oddihi. Del teh turistov dejansko noči na destinaciji, del pa jih kot dnevni obiskovalci obi-
skuje mesto, medtem ko so nastanjeni v bližnjih zdraviliških občinah. Dodatno opredelitev 
treh nosilnih in dveh podpornih podskupin prostočasnih turistov smo naredili na podlagi 
raziskave Slovenske turistične organizacije, v kateri je opredeljenih 12 profilov prostoča-
snih turistov. V drugi večji skupini so turisti s posebnim namenom potovanja, dve ključni 
podskupini sestavljajo poslovni gostje in obiskovalci oz. spremljevalci mednarodnih špor-
tnih dogodkov, ki so organizirani v Celju. Zanje je značilno, da imajo že vnaprej določen 
urnik dejavnosti, ki ga v glavnini zavzema aktivnost, zaradi katere so prišli na destinaci-
jo. Za Celje kot destinacije je pomembno, da jim v času bivanja nudi dobro storitev ter da 
jih navduši, da se bodo želeli vrniti tudi zasebno. Tretjo pomembno skupino predstavljajo 
tranzitni turisti, ki so na poti na počitnice in Celje predstavlja zanje točko postanka.

Prostočasni turisti
Celje

must discover

Turisti s posebnim 
namenom potovanja

Celje
must return

Tranzitni turisti
Celje

must stop
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Prostočasni turisti

Iz segmentov ciljnih skupin, ki so bili opredeljeni v raziskavi Persone slovenskega turizma (Persone 
ciljnih skupin slovenskega turizma, Poročilo projekta), izpostavimo obstoječe in potencialne skupi-
ne turistov za destinacijo Celje. Glede na produktno matriko, so to v prvi vrsti skupine, pri katerih je iz-
raženo zanimanje za produkt Mesta & Kultura in Gastronomija. To so: družabni foodieji, urbani oza-
veščeni in zeleni raziskovalci. Iz vidika širše regijske umeščenosti destinacije, izberemo tudi skupino 
večno mladi, katere glaven motiv prihoda je Zdravje in dobro počutje, hkrati pa imajo izraženo zani-
manje za zgodovino in ogled znamenitosti. Ti predstavljajo pomemben segment dnevnih obiskovalcev 
na destinaciji. Dodatno izpostavimo še ciljno skupino aktivnih družin, ki so že prisotne v okoliških de-
stinacijah, delno tudi v destinaciji Celje (Celjska koča). Njihov motiv potovanj je prevladujoče povezan 
s preživljanjem časa v naravi in športnimi aktivnostmi, torej s produktom Outdoor-a in Doživetij narave.  

Potencialne ciljne skupine za produkt Mesta & Kultura in Gastronomija

• Družabni foodieji (Max), pri katerih je izpostavljeno zanimanje za zgodovino in gradove ter kulinariko; 

Max, DRUŽABNI FOODIEJI (DRUŽABNIKI)
PRIMARNI MOTIV

PRIČAKOVANJA
• Bližina in druženje
• Biti sproščen
• Spočiti se in se naspati
• Pozabiti na vsakdan
• Otroci se bodo zabavali
• Poskrbljeno bo za varstvo in varnost 

otrok
• Vzeti si nekaj časa zase z ženo

VPLIV NA ODLOČANJE

„Vedno odnesem nekaj steklenic 

vina domov.“

užitkar iskriv

vedoželjen lenoben

POTOVANJE SPANJE

ZANIMANJA 
kulinarika, kultura, zgodovina

• Kulinarika

• Obisk vinskih kleti

• Lokalne znamenitosti

• Razvajanje v dvoje (za otroke aquafun)

• Zgodovina in gradovi

• Znamenitosti: Bled in Ljubljana

OPIS

Družina in otroci mu veliko pomenijo, 
vendar vedno rad nekaj časa preživi tudi 
sam z ženo. Nekoč bi si želel prepotovati 

svet. Rad se podaja v neodkrite in manj 

poznane dežele, vendar se rad vrača tudi 

tja, kjer se je nekoč dobro počutil. Poleg 
spoznavanja starih mestnih jeder mu je zelo 

pomemben element narave, pri kateri zelo 

ceni njene sadove, zato mu preživet večer 
ob dobri hrani in pijači veliko pomeni. 
Aktivnostim v naravi se izogiba, raje ima 

prijetno udobje. Je izrazit estet.

POKLIC

STATUS

POTUJE

PRIHAJA IZ

gradbeni inženir 

poročen 

pogosto 

IT, Beneluks, UK, 

Francija

potuje z družino, 
občasno v paru

RAZISKOVANJE VIR INFORMIRANJA REZERVACIJA POTOVANJE

6 mesecev vnaprej  

SEKUNDARNI MOTIVI

• Uživati in se dobro imeti
• Spoznati nekaj novega

• Preživeti kakovosten čas z ženo in otroki

Splet

Agencija

5 mesecev vnaprej

Agencija /  

10 dni

2.500 € na družino

• Okusiti in izkusiti presežke

Splet

Tiskani vodiči

Mediji (TV, Tisk)

Priporočila oseb

Lokalne info.

18

POTOVALNI STIL

Spontan

Varčuje

Narava

Aktiven

Odkriva novo

Organiziran

Troši

Mesto

Umirjen

Se vrača
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• Urbana raziskovalka (Iris), ki jo zanimajo kulinarična popotovanja, sodobna umetnost in drugačna ponud-
ba. Giba se predvsem po Osrednjeslovenski regiji, Celje bi jo lahko pritegnil s svojo urbano ponudbo. 

• Zelene raziskovalce (Johanne), zanima obisk starih mestnih jeder in naravnih znamenitosti. Glede na to, da 
potujejo z javnim prevozom, jim je Celje dobro dostopno. Čeprav so njihova predvidena področja razisko-
vanja predvsem zahodna Slovenija s poudarkom na Osrednjeslovenski regiji je Celje lahko destinacija za 
npr. enodnevno krožno potovanje iz Ljubljane. 

Johanne, ZELENI RAZISKOVALCI   (RAZISKOVALCI)

PRIMARNI MOTIV

• Iti nekam, kjer je lepo

PRIČAKOVANJA
• Sprostitev in dobro počutje
• Občutek miru in umik od vsakdana
• Barvita narava in lepi razgledi
• Čisto okolje
• Kvaliteten javni transport in dostopne 

informacije (pravočasne, dobre 
povezave)

• Ljudje govorijo angleški jezik

VPLIV NA ODLOČANJE

„Pomembna se mi zdi razvita 
infrastruktura za kolesarje, pešce 

in javni prevoz.“

razgledana vztrajna

logična preprosta

POTOVANJE SPANJE

ZANIMANJA 
narava, kultura

POTOVALNI STIL

• Lahke aktivnosti v naravi

• Ogled naravnih znamenitosti 

(Postojnska jama, Bled)

• Obisk starih mestnih jeder (npr. Piran)

• Obisk Ljubljane

OPIS

Johanne  ima v vsakodnevnem življenju 
naporno in odgovorno službo. Prostega časa 
ima malo, zato ga želi maksimalno izkoristiti 
tudi na potovanju, kamor se običajno 
odpravi s svojim možem. Je razgledana, svet 
okrog sebe razume po svoje ter ga raje 

odkriva sama, kot pa verjame tistemu, kar 

sliši. Spoznavanje novih stvari rada 
kombinira s sprostitvijo. Fotografije so 

pomemben vir pri odločanju za potovanja, 
saj preko njih razvija občutke ter si ustvari 
pričakovanja.

POKLIC

STATUS

POTUJE

PRIHAJA IZ

znanstvenica 

poročena 

pogosto 

DE, Beneluks 

potuje z možem

RAZISKOVANJE VIR INFORMIRANJA REZERVACIJA POTOVANJE

3 mesece vnaprej  

SEKUNDARNI MOTIVI

• Spoznati novo deželo
• Doživeti raznolikost 

Splet

Tiskani vodiči
1 mesec vnaprej 1 teden

1.200 € na par

Splet

Tiskani vodiči

Mediji (TV, Tisk)

Priporočila oseb

Lokalne info.
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Spontan

Varčuje

Narava

Aktiven

Odkriva novo

Organiziran

Troši

Mesto

Umirjen

Se vrača

Iris, URBANI OZAVEŠČENI   (RAZISKOVALCI)
PRIMARNI MOTIV

• Spoznavanje novega, drugačnega okolja

PRIČAKOVANJA
• Posebno doživetje (doživeti drugačno 

okolje)

• Odmik od rutine in vsakdana

• Priložnost za razmišljanje
• Avtentična izkušnja
• Razvejan javni transport in dostopne 

informacije

VPLIV NA ODLOČANJE

„Za potovanje in raziskovanje 
nikoli nimaš premalo denarja. 

Lahko tudi “couch-surfaš“.

iznajdljiva odprta

vedoželjna avanturistična

POTOVANJE SPANJE

ZANIMANJA 

kultura, mesta

• Spoznati mestni utrip, tudi predmestje 

in “spalna naselja”
• Kulinarično popotovanje po mestu
• Grafiti, muzeji, sodobna umetnost

• Lokalne prireditve

OPIS

Trenutno piše doktorat. Najraje obišče 
kraje, ki imajo bogato naravno in kulturno 

tradicijo v enem. V kratkem času želi 
doživeti pristen stik z okoljem, rada ima 
nenavadne stvari, zato išče lokalno 
namestitev, lokalne ponudnike hrane ter  

stik s prebivalci, zanima pa jo tudi vse, kar je 

povezano z družbeno odgovornostjo in 
odgovornostjo do okolja. Pritegne jo 

drugačnost, raznolikost ter manj tipična 
turistična ponudba. Je svobodomiselna, 
hkrati pa jo zanimajo tudi trendi.

POKLIC

STATUS

POTUJE

PRIHAJA IZ

predava na faksu

samska

pogosto, kratek čas 

Beneluks, UK, ZDA, 

Avstralija

potuje v družbi

RAZISKOVANJE VIR INFORMIRANJA REZERVACIJA POTOVANJE

1-3 mesece vnaprej  

SEKUNDARNI MOTIVI

• Pridobivanje izkušenj
• Spoznavanje kultur, „live like a local“ 

• Samorefleksija

Splet

Tiskani vodiči
1-3 mesece vnaprej 3 dni

300 € na osebo

Splet

Tiskani vodiči

Mediji (TV, Tisk)

Priporočila oseb

Lokalne info.
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POTOVALNI STIL

Spontan

Varčuje

Narava

Aktiven

Odkriva novo

Organiziran

Troši

Mesto

Umirjen

Se vrača
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Potencialna ciljna skupina produkta Zdravje in dobro počutje, ki jo zanima tudi zgodovina in bližnja okolica.

• Večno mladi (Liudmila), je v osnovi ciljna skupina makroregije Termalna Panonska Slovenija. Motiv poto-
vanja te skupine so zdravniški pregledi, terapije in pitje mineralne vode. Jo pa zanima tudi ogled okoliških 
cerkva, gradov in zgodovina, zato je v Celju ta skupina predvsem v kategoriji potencialnih enodnevnih 
obiskovalcev. Globalni trendi kažejo, da je golden oldies ciljna skupina turistov, ki bo do l. 2050 zajemala 
več kot 20 % svetovnega prebivalstva. 

Liudmila, VEČNO MLADI   (MUZE)
PRIMARNI MOTIV

• Poskrbeti za svoje zdravje

PRIČAKOVANJA
• Občutiti in užiti življenje
• Poskrbeti za zdravje

• Sprostitev, zadovoljstvo in dobro 

razpoloženje
• Brezskrbnost in optimizem

• Strokovna oskrba

VPLIV NA ODLOČANJE

„Ko pridem v Slovenijo občutim, da 
se tukaj življenje nadaljuje, 

podaljša.“

mirna uglajena

modra razgledana

POTOVANJE SPANJE

ZANIMANJA medical wellness

• Celostni zdravniški pregled in terapije
• Pitje zdravilne vode

• Masaže, limfna drenaža
• Ogledi: okoliške cerkve, gradovi, 

zgodovina

• Obisk glavnih znamenitosti po Sloveniji

OPIS

V preteklosti je že imela zdravstvene težave, 
zato ji je pomembna preventiva in 

zdravstvene terapije, povezane z 

indikacijami termalnih voda in strokovna 

ponudba (zdravniki, oprema, programi). Je 

tradicionalna, hkrati pa vedno odprta za 

novosti in dovzetna za kar življenje ponuja. 
Na svojem vikendu se rada ukvarja z rožami, 
posluša klasično glasbo, bere zgodovinske 
knjige, z veseljem pa bi to počela na enem 
izmed slovenskih hribčkov. Svojo starost 
rada preživlja s svojim možem.

POKLIC

STATUS

POTUJE

PRIHAJA IZ

upokojena

poročena

trikrat letno

RU, IT, AT, DE, 

Skandinavija

potuje z možem

RAZISKOVANJE VIR INFORMIRANJA REZERVACIJA POTOVANJE

4 mesece vnaprej  

SEKUNDARNI MOTIVI

• Spoznati deželo kot celoto (narava, 
zgodovina, ljudje, kulinarika)

Splet

Agencija

4 mesece vnaprej

Agencija

1 teden

2.800 € na par

Splet

Tiskani vodiči

Mediji (TV, Tisk)

Priporočila oseb

Lokalne info.

24

POTOVALNI STIL

Spontan

Varčuje

Narava

Aktiven

Odkriva novo

Organiziran

Troši

Mesto

Umirjen

Se vrača

* Vir: Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2020
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Potencialna ciljna skupine za produkt Outdoor in Doživetja narave

Za Ciljno skupino Aktivnih družin je značilno, da iščejo športne aktivnosti v naravi, ki so prilagojene za celo 
družino. Celje kot primarno urbana destinacija ni tipična outdoor destinacija, kljub temu zeleno zaledje mes-
ta že ponuja nekaj možnosti nadgradnje ponudbe za tovrstne ciljne skupine. 

Turisti s posebnim namenom potovanja

Turisti, ki prihajajo v Celje s posebnimi motivi lahko razdelimo v dve večji skupini: 

• Poslovni gostje, z velikim poudarkom na udeležencih sejemskih in kongresnih dogodkov. Razmerje 
med zaseb nimi in poslovnimi potovanji v Evropski uniji se giblje v razmerju 90% (zasebna) proti 10% 
(poslovna), pri čemer pa je potrebno poudariti, da je povprečna dnevna poraba pri poslovnih potovanjih 
štirikrat višja kot pri zasebnih (Vir: SURS, www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9602). Ponudbo v segmentu 
poslovnih srečanj in dogodkov v prihodnosti nadgrajujemo z razvojem incentive programov za podjetja.

• Obiskovalci oz. spremljevalci mednarodnih športnih dogodkov so poseben segment, ki je glede na 
danosti in tradicijo Celja predstavlja poseben potencial. Celje ima namreč bogato športno infrastrukturo, 
kar mu omogoča organizacijo in gostovanje tekem na mednarodni ravni, ki so del rastočega segmenta 
športnega turizma. Športni turizem je zato eden od šestih nosilnih produktov destinacije.

Tranzitni turisti 

V l. 2016 so enodnevni in tranzitni gostje ustvarili kar 63 odstotkov v strukturi priliva iz naslova turizma v 
Sloveniji. Dobra strateška umeščenost Celja v avtocestnem prometnem križu predstavlja velik potencial za 
po večanje števila tranzitnih gostov. Z multiplikativnimi učinki turizma na ostale dejavnosti tudi potencial za 
povečanje obiska atrakcij in muzejev, gostinskih obratov in trgovin. 

Mette, AKTIVNE DRUŽINE   (RAZISKOVALCI)
PRIMARNI MOTIV

• Doživeti nekaj novega

PRIČAKOVANJA
• Uživanje in sprostitev
• Širitev obzorja
• Umik od vsakdanjega življenja
• Občutiti povezanost z družino
• Razgibano dogajanje

• Neomejeno gibanje v naravi

• Prijazni ljudje

VPLIV NA ODLOČANJE

„Z avtom lahko prideš samo do 
mesta, s kolesom mnogo dlje.“

športna fokusirana

predana spontana

POTOVANJE SPANJE

ZANIMANJA aktivnosti v naravi

• Športne aktivnosti (rafting, jahanje),

prilagojene celotni družini
• Aktivno raziskovanje na kolesu

• Vzpon na Triglav

OPIS

Mette je ob popoldnevih vedno zaposlena z 

otroki, ki jih vozi na številne športne 
dejavnosti. Sama ima za hobi jahanje 

islandskih konjev. Doma je navajena ravne 

pokrajine, zato jo vedno pritegne razgibana 

pokrajina in možnosti aktivnega preživljanja 
časa v naravi. Razmišlja o 400 km dolgi 

krožni turi na kolesu.

POKLIC

STATUS

POTUJE

PRIHAJA IZ

lab. tehnik

poročena

dvakrat letno

Beneluks, 

Skandinavija, HR

potuje z družino

RAZISKOVANJE VIR INFORMIRANJA REZERVACIJA POTOVANJE

1-6 mesecev vnaprej  

SEKUNDARNI MOTIVI

• Biti aktiven

• Spoznati naravno okolje

Splet
1 mesec vnaprej 2 tedna

2.500 € na družino

Splet

Tiskani vodiči

Mediji (TV, Tisk)

Priporočila oseb

Lokalne info.
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POTOVALNI STIL

Spontan

Varčuje

Narava

Aktiven

Odkriva novo

Organiziran

Troši

Mesto

Umirjen

Se vrača
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6.1.  

SLAVA GROFOV: TRŽENJE IN PROMOCIJA 
DESTINACIJE CELJE

ŽELENA VIZIJA TRŽENJA IN PROMOCIJE CELJA KOT TURISTIČNE DESTINACIJE

Celje je l. 2023 globalno prepoznavna destinacija butičnega mestnega turizma z edinstve-
no zgodbo in povabilom Obišči Celje. Pridi špilat grofe., ki povezuje slavno preteklost in 
dinamično sodobnost Celja pod krovno in enotno znamko Celje – mesto grofov. Ta povezuje 
vse segmente turizma in s turizmom povezanih področij. Zgodba in znamka Celja pozicio-
nira mesto grofov kot želeno destinacijo za grofovska doživetja kulture, posla ali športa. Še 
vedno oddaljeno od množičnih turističnih tokov si je Celje zaradi svoje edinstvene zgodbe 
Celjskih nekoč in danes, ki jo uresničuje v inovativnem prepletu doživetij, v 5 letih priborilo 
bistveno večjo prepoznavnost, ki se kaže tudi na podlagi povečanega obiska in podaljšane 
dobe bivanja. V Celju se obiskovalec izogne gneči in uživa v izkušnjah z grofovsko kako-
vostjo in drugačnostjo. Celje do l. 2023 utrdi pozicijo ikone kulturnega turizma Slovenije, 
največje mestne destinacije v makroregiji Panonska in termalna Slovenija in izhodišča za 
odkrivanje Dežele Celjske. 

STANJE 2018

Celje je prvič v zgodovini postalo ikona Slovenije, saj je po Operativnem načrtu trženja 
kulturnega turizma Slovenije* pozicionirano med 7 ikon slovenskega kulturnega turizma. 
Obenem je izhodišče za odkrivanje regijske destinacije Dežela Celjska. To Celje kot mestno 
destinacijo po eni strani krepi, po drugi strani pa vnaša nejasnost v tržni obljubi in komuni-
kacijah ob odsotnosti krovne destinacijske znamke Celje, ki bi se kontinuirano in konsisten-
tno morala uporabljati v vseh promocijskih aktivnostih, tudi po okriljem regijske znamke. To 
je še posebej občutljivo glede na to, da je Celje v novi razporeditvi v promocijske makroregi-
je slovenskega turizma v Panonski in termalni Sloveniji, kjer mora svojo pozicijo vzpostaviti 
kot največje in najbolj zanimivo mesto za obisk, sicer tvega, da ga premočno prehitijo desti-
nacije zdraviliškega turizma, ki imajo dodatno tržno prednost v imenu (termalna) makrore-
gije. Dodaten izziv pri trenutnem stanju je pomanjkanje resnejših in konstantnejših virov za 
trženje in promocijo na tujih trgih. 
* Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije 2018–2020, Slovenska turistična organizacija

IZZIVI TRŽENJA IN PROMOCIJE CELJA KOT TURISTIČNE DESTINACIJE

• Premajhna mednarodna prepoznavnost Celja kot turistične destinacije
• Premalo strateško vodena in fokusirana promocija Celja kot turistične destinacije s 

krovno promocijsko zgodbo in skupno destinacijsko znamko, ki je jasno partnersko 
pozicionirana v odnosu do regijske znamke Dežela Celjska in nacionalne znamke I Feel 
Slovenia. Obenem je krovna destinacijska znamka Celja nadrejena vsem podznamkam 
organizacijskih enot, produktov in dogodkov, ki so povezani v skupen sistem znamčenja 
destinacije Celje
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KONCEPT IN UKREPI 

Celje mora kot turistična destinacija mestnega oddiha za prostočasne in poslovne turiste 
v promociji iskati in ciljati na lastne ciljne skupine in trge potnikov, ki ne ustrezajo nujno 
splošni strukturi prihodov v Panonsko in termalno Slovenijo. Svojo identiteto in tržno pozi-
cijo lahko prej okrepi kot kulturna ikona Slovenije z največjim srednjeveškim gradom in del 
Združenja zgodovinskih mest Slovenije kot pa kot destinacija Panonske in termalne Slove-
nije. Obenem se mora ob načrtovanju in izvajanju promocije usklajevati in povezovati z vse-
mi deležniki turistične ponudbe ter vse njihove aktivnosti usmerjati pod skupno destinacij-
sko zgodbo in znamko Celje, mesto grofov, s tržnim pozivom Obišči Celje. Pridi špilat grofe.

Ukrep 1: vzpostavitev sistema znamčenja in distribucije močne, enotne krovne destinacijske 
znamke Celje – mesto grofov z inovativno turistično zgodbo in povabilom Obišči Celje. Pridi 

špilat grofe., v kateri se prepletata preteklost in sedanjost življenja ob Savinji in ki povezuje 
vsa področja turistične ponudbe in potrošnje 
• Vzpostavitev sistema znamčenja s krovno znamko Celje – mesto grofov in urejenimi odnosi 

med partnerskimi nadrejenimi ter podrejenimi znamkami
• Razširjenost in pravila uporabe destinacijske znamke in zgodbe Celja v odnosu do 

lastnika (MOC), upravljavca (ZCC), partnerjev (deležniki v javnem sektorju in turističnem 
gospodarstvu), regijske organizacije (Dežela Celjska), makroregije Panonska in termalna 
Slovenija in države Slovenije kot tur. destinacije

• Urejena arhitektura krovne turistične znamke in vzpostavitev sistema produktnih znamk in 
podznamk dogodkov destinacije Celje

• Enotno znamčenje vseh vidnih elementov promocije in komunikacije Celja kot turistične 
destinacije in brandbook pravil znamčenja za vsa področja ponudbe in ključna orodja 
promocije

• V skladu z znamčenjem izdelan media brandbook s kreativnimi koncepti posameznih 
promocijskih tiskovin in orodij

Ukrep 2: usklajen razvoj in načrtovanje tržnih komunikacij in promocijskih aktivnosti v ožji in 
širši delovno-akcijski skupini deležnikov na domačem in tujih trgih
• Vzpostavitev vnaprej znanega letnega proračuna za trženje in promocijo Celja kot turistične 

destinacije na domačem in tujih trgih
• Opredelitev ključnih letnih ciljev promocije in trženja destinacije Celje
• Letni marketinški načrt tržnih komunikacij in promocijskih aktivnosti destinacije Celje na 

domačem in tujih trgih, vključno z media planom zakupov oglasnega prostora v klasičnih in 
spletnih medijih

• Razvoj modela tržno-promocijskih kampanj, namenjenih krepitvi imidža in ugleda 
destinacije Celje ter obenem povišanju obiska ključnih turističnih atrakcij (primer: 
kampanja Pridi v Celje. Pridi špilat grofe. v l. 2017)

• Razvoj partnerskega modela tržno-promocijskih kampanj s ciljno izbranimi deležniki (npr. 
nastanitve) z namenom pospeševanja prodaje turističnih paketov in aranžmajev (primer: 
poziv turističnemu gospodarstvu in partnerjem za prijavo inovativnih turističnih aranžmajev 
z doživljajsko dodano vrednostjo)

• Razvoj modela trženja ključnih produktnih sklopov in dogodkov, ki so podznamke krovne 
znamke destinacije Celje

• Skupni marketinški plan krovne promocije destinacije s povabilom Obišči Celje. Pridi 
špilat grofe ter produktni marketinški plan najbolj izpostavljenih privlačnosti, doživetij in 
dogodkov za fokusirano in konsistentno promocijo cele destinacije

• Poseben marketinški plan protokolarne promocije Mestne občine Celje in dosega dogovora, 
da MOC v promocijske namene uporablja destinacijsko znamko Celje – mesto grofov

• Sprotna evalvacija in/ali merjenje učinkovitosti posameznih kampanj
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Ukrep 3: načrtovanje skupnih promocijskih aktivnosti v okviru regije Dežela Celjska in na-
cionalne Slovenske turistične organizacije
• Marketinški načrt skupnih promocijskih aktivnosti v okviru regije Dežela Celjska in jasno 

pozicioniranje Celja kot središča Dežele Celjske
• Načrtovanje skupnih aktivnosti s Slovensko turistično organizacijo in dosežena pozicija 

Celja kot središča in izhodiščne točke za odkrivanje regije Termalne Panonske Slovenije
• Bienalna organizacija Dnevov turizma promocijske makroregije Termalne Panonske 

Slovenije v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v Celju in/ali drugih 
pomembnih dogodkov regije 

Ukrep 4: posebno načrtovanje promocijskih aktivnosti na točkah vstopa v Slovenijo in na 
ključnih točkah zgostitve turističnih tokov 
• Načrtovanje aktivnosti in promocije na Letališču Ljubljana
• Nadaljevanje aktivnosti in promocije s Slovenskimi železnicami
• Načrtovanje aktivnosti in skupne promocije s prevozniško družbo Nomago
• Partnersko sodelovanje izven utečenega rednega sodelovanja pod okriljem Dežele 

Celjske in Slovenske turistične organizacije še s SAŠA regijo, Turizmom Ljubljana, 
Turizmom Maribor, Turizmom Portorož-Piran ter največjimi atrakcijami slovenskega 
turizma

Ukrep 5: nadgradnja lastnih promocijskih kanalov 
• Vzpostavitev krovne destinacijske spletne strani 
• Nadgradnja lastnih kanalov na družbenih omrežjih 
• Vzpostavitev ključnikov (hastagov) za promocijo Celja
• Stalni zakup prostorov za oglaševanje destinacije Celje ob izhodu iz avtoceste in drugih 

vstopnih točkah v mesto

Ukrep 6: posebno načrtovanje tržno-komunikacijskih aktivnosti sejemskega turizma
• Vzpostavitev modela trženja Celja kot MICE destinacije v sodelovanju z največjim 

organizatorjem sejemskih dogodkov Slovenije (Celjski sejem d.d.)
• Načrt trženja in promocije sejemskega turizma

Ukrep 7: posebno načrtovanje tržno-komunikacijskih aktivnosti športnega turizma
• Vzpostavitev modela trženja Celja kot destinacije za gostovanje mednarodnih športnih 

dogodkov in tekmovanj v sodelovanju z družbo ZPO Celje
• Načrt trženja in promocije športnega turizma

Ukrep 8: vzpostavitev kontinuiranega B2B trženja Celja kot turistične destinacije domačim 
in tujim agencijskim ter drugim partnerjem (promocija na sejmih in borzah v tujini ter orga-
nizirano in redno naslavljanje partnerjev)
• Vzpostavitev segmentirane baze domačih in tujih agencijskih partnerjev
• Načrt promocijskih nastopov na sejmih in dogodkih v tujini
• Načrt trženja agencijskim partnerjem izven promocijskih nastopov
• Študijske ture za izbrane agencijske partnerje

Ukrep 9: nadgradnja vodenja in upravljanja odnosov z domačimi in tujimi mediji (PR) ter 
medijskimi vplivneži (influencerji)
• Segmentacija, hierarhizacija in načrtovanje aktivnosti v skladu z marketinškimi plani
• Vzpostavitev segmentov in baz kontaktov domačih in tujih medijskih hiš
• Načrtovanje vzpostavljanja pozitivnega odnosa z mediji in aktivnosti za to – osebni klici 

novinarjev, povabila na preizkušanje doživetij, študijske ture …
• Nadgradnja sistema za pošiljanje sporočil za javnost, hierarhizacija sporočil za ključne 

medije v izogib nenehnemu pošiljanju vsebin, ki nenehno dajejo vtis iste pomembnosti
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• Vodenje odzivov in statistik na poslane PR vsebine
• Organizacija 2–4 odmevnih medijskih dogodkov letno
• Dogovor o podajanju izjav medijem s strani MOC in ZCC in izobraževanja za učinkovito 

upravljanje odnosov z javnostmi
• Načrt sodelovanja z medijskimi vplivneži (blogerji in vlogerji), identifikacija vplivnežev 

na področju mestnega in kulturnega turizma ter organizacija posebnih dogodkov 
in doživetij zanje (npr. v naslednjih 5 letih bo o Celju dobro pisalo 15 prepoznavnih 
mednarodnih blogerjev in vlogerjev)

Ukrep 10: načrtovanje protokolarnih promocijskih aktivnosti MOC
• Sistem medsebojnega obveščanja gostovanj tujih diplomatov/predstavnikov v Celju in 

priprava posebnih promocijskih dogodkov in doživetij zanje
• Sistem medsebojnega obveščanja načrtovanja obiskov celjskih delegacij v tujini 

in skupna priprava posebnih promocijskih materialov in daril s skupno zgodbo in 
identiteto 

Ukrep 11: model finančne participacije partnerjev pri skupnem trženju in promociji desti-
nacije Celje
• Vzpostavitev modela z jasno opredeljenimi koristmi skupnega trženja in koristmi za 

posamezne partnerje
• Načrt skupnih marketinških in promocijskih aktivnosti participativnega trženja 

destinacije z nastanitvenim, agencijskim in gostinskim sektorjem. 
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6.2.  

ZAVEZNIŠTVO GROFOV: RAZVOJ PRODUKTOV IN 
DOŽIVETIJ

ŽELENA VIZIJA RAZVOJA TURISTIČNIH PRODUKTOV IN DOŽIVETIJ CELJA

L. 2023 je Celje razvita turistična destinacija, ki ponuja 5* grofovska doživetja in produkte 
za prostočasne in poslovne turiste ter živahen utrip s prepoznavnimi grofovskimi dogodki 
v starem mestnem jedru za obiskovalce in domačine. Produkta Mesta & Kultura in Poslovni 
dogodki & Srečanja sta glavna motiva za prihod turistov na destinacijo. Oba produkta pod-
pira razvita kulinarika, ki je prepoznavna po grofovskih jedeh. Destinacijska nosilna produk-
ta dopolnjuje ponudba zelenega zaledja mesta in regije, z razvitima ponudbama Outdoor-a 
(pohodništvo, kolesarjenje, adrenalinska doživetja…) in Touring-a (dinamično raziskovanje 
regije z različnimi nastanitvenimi postanki ali Celje kot izhodišče krožnih potovanj po regiji 
in Sloveniji). Pomemben del razvoja je še produkt športnega turizma z jasno strategijo in 
vzpostavljenimi partnerstvi na destinaciji in v regiji. Vsi razviti produkti in doživetja imajo 
grofovski značaj v smislu tematike ali presežka in izpolnjujejo trženjsko vabilo/obljubo de-
stinacije: Obišči Celje. Pridi špilat grofe. 

STANJE 2018

Celje je po Strategiji trajnostnega razvoja rasti slovenskega turizma (2017–2021) ena od vo-
dilnih destinacij v Termalno Panonski Makroregiji, katere glavni trije produkti so: Zdravje in 
dobro počutje, Gastronomija in Turizem na podeželju. Sekundarni produkti te makro regije 
so Outdoor, Kultura, Doživetja narave, Posebni interesi in Športni turizem. Tudi v regijskem 
okviru, kjer se Celje povezuje v Deželo Celjsko, ki združuje 21 občin in šest termalnih zdravi-
lišč, je nosilni produkt Zdravje in dobro počutje. Celje ima kot mestna destinacija »netipič-
no« produktno piramido v primerjavi z ostalimi primarno zdraviliškimi kraji/mesti v regiji. 
V segmentu nosilnega produkta regije Zdravje in dobro počutje se Celje sicer povezuje z 
zdraviliškimi centri, saj tovrstni turisti prihajajo na krajša dnevna doživetja in obisk, ni pa 
produkt Zdravja in dobrega počutja primarni produkt destinacije Celje. 

Ključni produkt, ki ga Celje kot mesto z zgodbo Celjskih grofov ponuja turistom, ki bodisi 
tukaj prespijo in s tem oblikujejo značaj turizma ter povpraševanja, bodisi pridejo na dnev-
ni obisk, je produkt Mesta & Kultura. Največja turistična znamenitost je Stari grad Celje, 
ki je bil sedež Celjskih grofov, najvplivnejše plemiške rodbine na Slovenskem. Tudi preno-
vljen Knežji dvorec je kulturnozgodovinska privlačnost mesta, ki v prenovljeni podobi priča 
o zgodbi Celjskih grofov in bogati zgodovini Celja. Konkurenčna prednost Celja, ki je tudi 
močan del identitete mesta, je torej zgodovina Celjskih grofov, ki je s Starim gradom Celje 
in Pokrajinskim muzejem Celje na vrhu piramide. Ponudba Starega gradu se povezuje s sta-
rim mestnim jedrom z muzeji in galerijami, kulinariko in zelenim zaledjem, ki dopolnjuje 
mestno ponudbo. Dva specifična produkta, ki nagovarjata specifične javnosti, generirata 
večje število nočitev sta produkt Poslovni dogodki & Srečanja, z zelo razvito in redno sejem-
sko po nudbo in Športni turizem, ki je še v razvoju. 
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IZZIVI RAZVOJA TURISTIČNIH PRODUKTOV V CELJU

• Inovativno in tržno privlačno povezovanje različnih segmentov ponudbe: oblikovanje in 
trženje skupnih produktov

• Razvoj posebnih, personaliziranih/specializiranih produktov za različne ciljne skupine 
(prostočasni in poslovni turisti) in ohranitev enotne identitete turistične destinacije 

KONCEPT IN UKREPI 

Vodilni in prepoznaven produkt makroregije je torej produkt Zdravje in dobro počutje, ki 
pa v Celju kot destinaciji ne obstaja. RRazen gastronomije, ki je destinacijski produkt v ra-
zvoju, se nosilni produkti Celja ne sklada jo z nosilnimi produkti makroregije. Kot produkta 
z največjim potencialom za razvoj destinacije Celje sta bila identificirana produkta Mesto 
& Kultura in Poslovni dogodki & Srečanja. Kot največja konkurenčna prednost destinacije 
pa zgodba celjskih grofov v povezavi s Starim gradom Celje in mestnim jedrom ter zelenim 
zaledjem.

Zato je ključnega pomena, da se Celje v regiji in makroregiji vzpostavi kot destinacija z 
močno lastno identiteto, ki temelji na njeni konkurenčni prednosti kulturne dediščine in 
zgodovine. 

V turističnem smislu to prednost komuniciramo kot Celje mesto grofov, ki je osnova za vse 
raznovrstne produkte in vse segmente ponudbe (nastanitve, dogodki, doživetja). Oblikuje-
mo torej doživljajsko naravnano turistično ponudbo, ki je lahko neposredno ali posredno 
povezana z zgodbo Celjskih grofov, kar jo loči na trgu, je grofovski značaj. Doživetja, ki obli-
kujejo ponudbo, so grofovska v smislu zgodovinske tematike ali pa se dvignejo nad kronolo-

Srečanja

Outdoor

Kultura

Touring

Kulinarika

Športni
turizem

PRIDI ŠPILAT

GROFE
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ški okvir in so grofovska z vidika nadstandardnosti, edinstvenosti, butičnosti, avtentičnosti 
in kakovosti, s čimer dopolnjujejo nacionalno usmeritev, ki spodbuja razvoj petzvezdičnih 
doživetje. V ta namen razvijemo tudi reprezentativno doživetje destinacije, to je animacij-
sko vodenje Pridi špilat grofe, ki je lahko sestavni del vseh identificiranih produktov in je v 
središču produktne matrike. 

V zgornjem delu matrike sta dva nosilna produkta; to sta Mesta & Kultura in Poslovni do-
godki & Srečanja. Produkt, ki podpira oba nosilna produkta, hkrati pa je pomembno, da se 
vzpostavi kot samostojen produkt je Kulinarika, zato ga umestimo v zgornji del matrike ob 
oba nosilna produkta. Podporna produkta Outdoor-a in Touring-a širita ožji krog ponudbe 
tudi na zeleno zaledje destinacije in regije. Na eni strani sta vzvoda za podaljšanje obiska 
obstoječih turistov ali samostojna motiva za prihod. Produkt Športnega turizma je identifi-
ciran kot potencialni produkt, ki v prvi fazi potrebuje celovito strategijo razvoja in trženja.

3.1.1.  
 

NOSILNI PRODUKT: MESTA & KULTURA 

Na podlagi identificiranih konkurenčnih prednosti Celja je ključni nosilni turistični produkt 
Mesta & Kultura. Največja atrakcija v tem segmentu z več kot 85.000 obiskovalci letno je 
Stari grad Celje, sledijo ji staro mestno jedro z muzeji in galerijami. V l. 2018 je bila prvič 
oblikovana skupna vstopnica, ki povezuje tri institucije Stari grad Celje in Pokrajinski mu-
zej Celje ali Muzej novejše zgodovine. Pomemben segment predstavljajo tudi dogodki, npr. 
Živa zgodovina na Starem gradu, Poletje v Celju in Pravljično Celje v mestnem jedru in vode-
nja po znamenitostih, muzejih in starem mestnem jedru. 

Ključne sestavine 

• Stari grad Celje

• Pokrajinski muzej Celje (Knežji dvor in Stara grofija)

• Muzej novejše zgodovine s Fotoateljejem in galerijo Pelikan

• Dogodki (Pravljično Celje, Živa zgodovina in Srednjeveški dan, Poletje v Celju)

• Vodenja po mestnem jedru in gradu

• Galerije v mestnem jedru

Ciljne skupine 

• Prostočasni turisti (povzeto po raziskavi Persone slovenskega turizma): Družabni 
foodieji, Urbani ozaveščeni, Zeleni raziskovalci

• Tranzitni turisti

• Dnevni obiskovalci: turisti iz zdravilišč (Večno mladi) in okolice, tranzitni obiskovalci, 
šolske in druge skupine, FIT turisti na krožnih potovanjih

Izzivi

• Preoblikovanje klasične interpretacije kulturne dediščine v doživetja za obiskovalce

• Veliko število raznovrstnih dogodkov s pomanjkljivim pozicioniranjem in trženjem 
obstoječih dogodkov 

• Delovni časi institucij in fleksibilnost

• Utrip mestnega jedra (odpiralni časi, ponudba)

• Povezovanje Starega gradu in mestnega jedra
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Ukrep 12: oblikovanje novih grofovskih doživetij 
• Spodbujanje ponudnikov na destinaciji, da oblikujejo grofovska doživetja. Pri tem je 

pomembno, da se veliko pozornosti nameni standardom kakovosti, preden se doživetja 
in ponudbo pozicionira kot grofovsko.

• Povezani grofovski produkti različnih segmentov ponudbe (npr. najboljša soba v hotelu, 
najboljša kulinarična izkušnja, najboljša grajska izkušnja z osebnim vodnikom…)

• Razvoj aplikacije/igre za tematsko vodenje po starem mestnem jedru, ki omogoča 
raziskovanje brez vodnika 

Ukrep 13: oblikovanje reprezentativnega animacijskega doživetja Pridi špilat grofe
• Oblikovanje 5* doživetja Pridi špilat grofe, ki ustreza vsem kriterijem Slovenske 

turistične organizacije in je reprezentativno vodenje za destinacijo. Osnovna različica 
vodenja se izvaja na Starem gradu Celje, zastavljeno je modularno, tako da se lahko 
dodaja še preostala ponudba (kulinarika, prenočitev)

Ukrep 14: oblikovanje zaokroženih rednih vsebin Starega gradu z jasno opredeljeno po-
nudbo za ciljne skupine in višjim cenovnim pozicioniranjem
• Oblikovana ponudba za turiste (B2C) z različnimi nivoji ponudbe (samostojni ogled 

gradu, razstave, doživetja) in različnimi cenami (razvoj modularnih vstopnic po višjih 
cenah)

• Programi za posamične ciljne skupine s ceniki (B2B)

Ukrep 15: oblikovanje ekskluzivnih vsebin na povpraševanje 
• Nadgradnja kostumiranega doživetja povitezitve (slovesnost sprejetja v viteški red)
• Nadgradnja kostumiranega doživetja srednjeveške poroke
• Načrtovanje in izvedba niza ekskluzivnih gastronomskih večerov s top kuharskimi 

mojstri

Ukrep 16: nadgradnja programa Žive zgodovine in razvoj animacij na temo celjskih grofov 
za promocijske namene destinacije 
• Sodelovanje z različnimi društvi in skupinami, ki se ukvarjajo s srednjeveško zgodovino

Ukrep 17: povezovanje ponudbe gradu ter mestnega jedra in usmerjanje tokov turistov z 
gradu v center mesta
• Nadgradnja skupne vstopnice za več kulturnih institucij z dodatno ponudbo grofovskih 

doživetij in grofovske ponudbe v mestnem jedru (npr. grofovske jedi)
• Višanje cene obstoječih vstopnic in posebni tipi skupnih vstopnic za družine in skupine. 

Pri cenovnem pozicioniranju ostane politika nižjih cen za prebivalce MOC.

Ukrep 18: priprava strategije obstoječih dogodkov in uskladitev z nosilno zgodbo destina-
cije
• Priprava strategije obstoječih dogodkov s postavljeno hierarhijo dogodkov in prireditev, 

komunikacijsko uskladitvijo z nosilno zgodbo in promocijskim načrtom
• Vzpostavitev skupnega destinacijskega koledarja dogodkov
• Redno in sistematično načrtovanje in usklajevanje dogodkov glede na dogajanje v 

destinaciji, ki je usklajeno tudi z večjimi dogodki v Celju (MOS, Mednarodni industrijski 
sejem itd.). Na ta način lahko v času večjih dogodkov dvignemo tudi obisk ponudnikov v 
centru mesta.
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Ukrep 19: nadgradnja dogodka Srednjeveški dan v reprezentativni dogodek destinacije Pri-
di špilat grofe v Celje
• Vsebinska nadgradnja dogodka v 3–4 dnevno prireditev na gradu in v mestnem jedru
• Marketinška nadgradnja v skladu z nosilno zgodbo destinacije
• Promocija na mednarodni, nacionalni, regijski ravni

Ukrep 20: nadgradnja sklopa dogodkov Pravljično Celje
• Vsebinska in marketinška nadgradnja v skladu z nosilno zgodbo destinacije
• Promocija na mednarodni, nacionalni, regijski ravni

Ukrep 21: nadgradnja sklopa dogodkov Poletje v Celju
• Vsebinska in marketinška nadgradnja v skladu z nosilno zgodbo destinacije 
• Promocija na nacionalni in regijski ravni

Ukrep 22: nadgradnja obstoječih vodenj po gradu in mestu
• Nadgradnja vodenj z doživljajskimi elementi
• Vzpostavitev trženja vodenj prek spleta (destinacijska spletna stran, portali)
• Vzpostavitev rednih terminov vodenj v angleškem jeziku v času sezone

Ukrep 23: oblikovanje doživetij v muzejih, prilagoditve ponudbe turistom, aktivnosti na 
portalih za turiste 
• Razvoj privlačnega vodenja po mestu in muzeju na temo Celjskih grofov
• Razvoj privlačnega vodenja po mestu in muzeju od rimske Celeie do Celjskih grofov
• Razvoj privlačnega vodenja po mestu in muzeju na temo svetovljanskih Celjank 

(Barbara Celjska, Sofija Hess, Alma Karlin, Tina Trstenjak)
• Razvoj turističnega doživetja v Fotoateljeju in galeriji Pelikan z redno frekvenco
• Razvoj turističnih animacijskih aktivnosti za otroke in družine
• Redna izobraževanja za ponudnike kulturnih vsebin
• Podaljšanje delovnikov v času poletne sezone in v času večjih dogodkov v mestu (sejmi)
• Organizacija posebnih tematskih vodenj v tujih jezikih v času večjih mednarodnih 

dogodkov v mestu in promocija na licu mesta (sejmišče)

Ukrep 24: kontinuirano delo s ponudniki v mestnem jedru in skupne akcije za dvig obiska 
mestnega jedra
• Skupno načrtovanje usklajenih aktivnosti za dvigovanje obiska mestnega jedra
• Načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti in akcij skupaj s ponudniki v starem 

mestnem jedru

Ukrep 25: usmerjanje ponudnikov nastanitev k promociji in vključevanju kulturne ponudbe 
v pakete 
• Razvoj paketov s kulturno ponudbo (npr. nočitev in animacijsko doživetje Pridi špilat 

grofe)
• Prodaja skupnih vstopnic

Ukrep 26: oblikovanje linije spominkov na temo Celjskih grofov
• Oblikovanje linije spominkov, ki vključuje sodobno interpretacijo Celjskih grofov, v 

sodelovanju s sodobnimi oblikovalci
• Oblikovanje linije spominkov na temo Celjskih grofov za otroke
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6.1.2.  
 

NOSILNI PRODUKT: POSLOVNI DOGODKI & SREČANJA 

Celjski sejem je s 40-letno tradicijo in najsodobneje opremljenim sejmiščem v Sloveniji naj-
večji organizator sejemskih prireditev v Sloveniji. Sejme na celjskem sejmišču vsako leto 
obišče več kot 230.000 obiskovalcev, ob upoštevanju preostalih prireditev pa se številka 
obiskovalcev približa pol milijona. Celjski sejem ima kapacitete tudi za izvedbo velikih kon-
gresov (Modra dvorana – 700 udeležencev, Mala kongresna dvorana – 250 udeležencev). 

Ukrep 27: usklajen nastop destinacije v času večjih sejmov in dogodkov 
• Ureditev javnega prevoza za obiskovalce sejmov v center in nazaj
• Organizacija dogodkov na javnih površinah v času sejmov in skladno z destinacijskim 

koledarjem
• Podaljšan odpiralni čas institucij in priprava prilagojenih vodenj po mestu, muzejih in 

galerijah

Ukrep 28: vzpostavitev rednega sodelovanja med destinacijo in organizatorjem kongresov
• Vzpostavitev rednega sodelovanja in pretoka informacij
• Sodelovanje pri potegovanju za večje kongrese
• Priprava dodatnih programov za udeležence kongresov

Ukrep 29: načrtovanje kandidature za 10 večjih kongresov do l. 2023
• Načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti za kandidaturo kongresov

Ukrep 30: ustrezna zastopanost destinacije na vseh sejmih in večjih dogodkih
• Z materiali opremljena informacijska točka z informatorjem na večjih mednarodnih 

dogodkih in samo materiali na manjših dogodkih
• Promocijski materiali destinacije v sobah hotelov v času sejemskih in kongresnih dogodkov

Ukrep 31: zagotovitev gostinskih in trgovskih storitev izven ustaljenih urnikov 
• Zagotovitev penzionske ponudbe hotela (večerja, zajtrk) izven ustaljenih urnikov
• Zagotovitev boljšega odpiralnega časa vsaj štirih kulinaričnih ponudnikov v času sejmov 

in večjih dogodkov

Ključne sestavine 

CELJSKI SEJEM Z ORGANIZACIJO SEJMOV Z MEDNARODNO UDELEŽBO:

• Mednarodni obrtni sejem

• Mednarodni industrijski sejem

• Organizacija večjih kongresov 

• Ostali sejmi in dogodki

Ciljne skupine • Poslovni turisti 

Izzivi

• Ni vzpostavljenega rednega sodelovanja med ključnimi institucijami in ponudniki (Celjski sejem, 
MOC, ZCC, ponudniki)

• Premajhno število nastanitvenih kapacitet višje kategorije 

• Neizkoriščen potencial velike množice obiskovalcev za dvig obiska mestnega jedra in promocije 
Celja kot destinacije

• Premajhna fleksibilnost in podjetnost ponudnikov v času sejmov in večjih dogodkov

• Prenizka raven ponudbe in storitev za poslovne goste

• Prenizka raven gostoljubnosti in ustrezne skrb za dobro počutje gosta 
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• Sprememba Pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

Ukrep 32: razvoj dodatnih produktov za skupine poslovnih gostov
• Priprava incentive programov in teambuldingov na temo Celjskih grofov za podjetja

Ukrep 33: izobraževanje ponudnikov nastanitev in kulinarike 
• Izobraževanje ponudnikov za dvig ravni storitev in prilagoditev za poslovne goste
• Priprava priročnika komunikacije in kreiranja grofovske ponudbe za ponudnike

6.1.3.  
 

PODPORNI PRODUKT: GASTRONOMIJE

Produkt gastronomije je v makroregiji Termalno Panonske Slovenije opredeljen kot nosilni 
produkt te regije. V anketi, ki je bila opravljena med člani širše projektne skupine (28 od-
danih vprašalnikov) za pripravo strategije je bila kulinarična ponudba med nižje ocenjenimi 
konkurenčnimi prednostmi destinacije, hkrati pa je bil produkt Gastronomije na drugem 
mestu med segmenti ponudbe, ki ga je potrebno razvijati v prihodnje, saj je ključen tako za 
razvoj mestnega/kulturnega turizma kot tudi poslovnega turizma. V času priprave strategije 
sta na destinaciji dva gostinska ponudnika člana projekta Gostilna Slovenija, dva gostinska 
ponudnika sta predstavljena v slovenski izdaji francoskega kulinaričnega vodnika Gault & 
Millau. 

Ukrep 34: razvoj grofovskih jedi z gostinskimi ponudniki
• Vzpostavitev kriterijev za grofovske jedi 
• V sodelovanju z gostinskimi ponudniki izbor jedi za posamično sezono v letu (od 2 do 4 

variacije) in uskladitev ponudbe
• Marketinško ime jedi in zapis zgodbe jedi
• Oblikovanje kulinarične znamke destinacije, ki je osnovana na grofovskih jedeh
• Priprava promocijskih materialov (profesionalne fotografije in oblikovanje materialov)
• Vidna označitev jedi na terenu 

Ključne sestavine 
• Gostinski obrati

• Ponudniki kateringa

Ciljne skupine 

• Prostočasni turisti (povzeto po raziskavi Persone slovenskega turizma): Družabni foodieji, 
Urbani ozaveščeni, Zeleni raziskovalci, Aktivne družine

• Poslovni turisti in udeleženci tekmovanj s spremljevalci

• Tranzitni turisti

• Dnevni obiskovalci: turisti iz zdravilišč (Večno mladi) in okolice, tranzitni obiskovalci, šolske in 
druge skupine, FIT turisti na krožnih potovanjih

Izzivi

• Delovni časi gostinskih obratov

• Razvoj prepoznavne kulinarične ponudbe mesta

• Prepoznavnost Celja kot gastronomske destinacije

• Raven ponudbe in storitev

• Nizko število obiskovalcev v mestnem jedru

• Skupni nastopi gostinskih ponudnikov v času večjih dogodkov
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• Promocija grofovskih jedi in ponudnikov
• Letni nadzor in sodelovanje s ponudniki

Ukrep 35: razvoj grofovskih jedi s ponudniki cateringa za sejme in kongrese
• Vzpostavitev kriterijev za grofovski catering
• V sodelovanju s ponudniki priprava nabora grofovskih jedi za celoten catering
• Marketinško ime jedi in zapis celostne zgodbe cateringa
• Vidna označitev grofovskih cateringov na terenu 
• Letni nadzor in sodelovanje s ponudniki

Ukrep 36: razvoj in promocija kulinaričnih dogodkov 
• Razvoj dogodka Teden grofovskih okusov in promocijske kampanje sodelujočih 

kulinaričnih ponudnikov 
• Skupni nastop ponudnikov grofovskih jedi na večjih dogodkih destinacije 
• Načrtovanje in izvedba niza ekskluzivnih gastronomskih večerov s top kuharskimi 

mojstri z dolgoročnim ciljem odprtja vrhunske restavracije ali prostora za kuharske šove 
na gradu

• Vključevanje v nacionalne in regijske kulinarične dogodke (Slovenija kot Evropska 
gastronomska regija 2021)

• Sodelovanje v projektu Odprta kuhna

Ukrep 37: razvoj kulinarične ponudbe v starem mestnem jedru 
• Povezovanje obstoječih kulinaričnih ponudnikov s centrom na Mestni tržnici in okoliških 

ulicah, kjer so že skoncentrirani gostinski lokali (Gurmanska četrt)
• Oblikovanje načrta dogajanja Oblikovanje načrta dogajanja v Gurmanski četrti na 

letnem nivoju
• Skupna promocija četrti

Ukrep 38: usposabljanja ponudnikov za dvig kakovostne ravni in promocije kulinarike

Ukrep 39: razvoj kulinaričnih vodenj 
• Razvoj grofovskega kulinaričnega vodenja na destinaciji v skladu s kriteriji grofovskih jedi
• Razvoj kulinaričnega vodenja v sodelovanju z regijskimi partnerji (Laško, Žalec …)
• Razvoj kulinaričnega produkta kot sestavni del touringa (npr. vrhunska kulinarična ponudba 

na gradovih Lju bljana–Celje–Laško) 
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6.1.4.  
 

PODPORNI PRODUKT: OUTDOOR

Zeleno zaledje Celja, predvsem Celjska koča z zaledjem, mestni gozd s sistemom obstoje-
čih pešpoti, območje Šmartinskega jezera, že nudijo ponudbo raznovrstnih športnih ak-
tivnosti na prostem. Središče ponudbe za outdoor aktivnosti predstavlja Celjska koča, ki 
ponuja: smučanje, kolesarjenje, poletno sankališče in pustolovski park. Podporni produkt 
destinacije in makroregije je za določene skupine lahko motiv za prihod na destinacijo (npr. 
smučanje, ribolov) oz. dodatna ponudba, ki lahko podaljša dobo bivanja (npr. kolesarske 
in pohodniške poti). 

Ukrep 40: oblikovanje in priprava regijskih in destinacijskih informacijskih gradiv za kole-
sarje in pohodnike v tiskani in spletni obliki

Ukrep 41: izobraževanje turističnih ponudnikov o prilagoditvah za outdoor ciljne skupine 
• Prilagoditve nastanitev in pridobivanje znakov (kolesarske nastanitve, pohodniške 

nastanitve)
• Izobraževanje o outdoor ponudbi na destinaciji in v regiji za ponudnike 

Ukrep 42: spodbujanje razvoja gostinske ponudbe ob kolesarskih in pohodniških poteh

Ukrep 43: razvoj destinacijskih in regijskih kolesarskih in pohodniških paketov 
• Sodelovanje s specializiranimi agencijami

Ključne sestavine 

• Adrenalinska doživetja (adrenalinski park, bobkart, zorbing, akrobatski skoki na skakalnici)

• Kolesarjenje 

• Zimske aktivnosti (smučanje, tek na smučeh, sankanje)

• Pohodništvo in izletništvo

• Doživetja na vodi (supping in kajak)

Nišne sestavine

• Ribolov

• Jahanje

• Golf (igrišče s 6 luknjami)

• Plezanje 

 Ciljne skupine 

• Prostočasni turisti (povzeto po raziskavi Persone slovenskega turizma): Aktivne družine, 
Družabni foodieji, Zeleni raziskovalci 

• Tranzitni turisti

• Šolske skupine 

Izzivi

• Razpršena ponudba 

• Označitev pohodniških in kolesarskih poti 

• Označitev in poenotenje vhodnih točk

• Karte, tiskani materiali, aplikacije za turiste (pohodništvo in kolesarstvo)

• Prepoznavnost Outdoor produkta

• Prilagoditev ponudbe nastanitev in gostinskih obratov

• Razvoj paketov
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Ukrep 44: dvig prepoznavnosti Celja kot kolesarske destinacije 
• Promocijske aktivnosti za posamične ciljne skupine
• Sodelovanje na specializiranih dogodkih (npr. Celje kot etapa na Kolesarski dirki po 

Sloveniji)

6.1.5.  
 

PODPORNI PRODUKT: TOURING (KROŽNA POTOVANJA)

Destinacija Celje nima razvitega produkta krožnih potovanj, čeprav ima z umeščenostjo v 
cestno prometni križ in nastanitvene kapacitete velik potencial, da postane središče za od-
krivanje makrodestinacije Termalna Panonska Slovenija oz. širše regije. Celje je lahko tudi 
privlačna destinacija za dnevne izlete iz drugih destinacij (npr. Ljubljana). 

Ukrep 45: regijsko povezovanje in priprava krožnih potovanj znotraj makroregije Panonska 
in Termalna Slovenija in Alpska Slovenija, kjer je Celje izhodišče za krožna potovanja
• Vzpostavitev sodelovanja s partnerji 
• Priprava programov za regijski touring in/ali slovenski touring
• Baza podatkov tujih in domačih organizatorjev krožnih/touring potovanj

Ukrep 46: vzpostavitev sodelovanja z agencijami, ki ponujajo večdnevne izlete po Slove-
niji in mednarodni Alpe-Adria regiji z izhodiščem v drugih krajih Slovenije in Celjem kot 
postankom na turi

Ukrep 47: vzpostavitev sodelovanja z agencijami, ki ponujajo enodnevne izlete iz večjih 
centrov Ljubljana (naslonitev na touring z izhodiščem izven Celja)

Ključne sestavine 

• Stari grad Celje z oblikovanim doživetjem Pridi špilat grofe

• Kulinarična ponudba grofovskih jedi

• Mestno jedro 

• Pokrajinski muzej Celje (Knežji dvor in Stara grofija)

• Muzej novejše zgodovine 

• Doživetje v Fotoateljeju in galeriji Pelikan

• Dogodki (Pravljično Celje, Živa zgodovina in Srednjeveški dan, Poletje v Celju)

• Adrenalinska doživetja v naravi

Ciljne skupine 

• Prostočasni turisti (povzeto po raziskavi Persone slovenskega turizma): Urbani ozaveščeni, Zeleni 
raziskovalci, Družabni foodieji

• Tranziti turisti 

Izzivi

• Nerazvit produkt

• Povezovanje na regijski in medregijski ravni

• Razvita infrastruktura za tovrsten produkt (označitve, parkirišča…)
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Ukrep 48: segmentirana in vsebinsko zaokrožena ponudba za organizatorje potovanj (TO) 
• Programi in ponudba za FIT goste (neodvisni individualni gostje, ki potujejo sami)
• Programi in ponudba za individualne goste v razpisnih skupinah
• Posebni programi za zaključene skupine

Ukrep 49: organizacija študijskih potovanj za TO (organizatorji potovanj) in TA (turistične 
agencije)

6.1.6.  
 

PODPORNI PRODUKT: ŠPORTNI TURIZEM 

Po Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma je Športni turizem opredeljen kot eden 
ključnih 10 produktov slovenskega turizma in je podporni produkt Panonsko Termalne 
makroregije. Destinacija Celje ima izkušnje z organizacijo večjih mednarodnih športnih do-
godkov (npr. Evropsko prvenstvo v košarki – EuroBasket 2013), bogato športno tradicijo in 
infrastrukturo (npr. nogometni stadion Arena Petrol, rokometna ter večnamenska dvorana 
Zlatorog…). Trenutno kot turistični produkt Športni turizem še ni razvit. 

Ukrep 50: priprava strategije razvoja športnega turizma na destinaciji

Ukrep 51: vzpostavitev rednega sodelovanja med destinacijo in organizatorjem večjih 
športnih dogodkov in priprava letnega koledarja dogodkov
• Vzpostavitev rednega sodelovanja in pretoka informacij
• Načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti za kandidaturo večjih športnih dogodkov
• Sodelovanje pri pripravi letnega destinacijskega koledarja dogodkov
• Priprava dodatnih programov za udeležence športnih tekmovanj

Ukrep 52: vzpostavitev regijske mreže partnerjev za organizacijo večjih tekmovanj
• Vzpostavitev regijskih partnerstev iz različnih segmentov ponudbe (nastanitve, 

kulinarika, ponudniki objektov) za pripravo in izvedbo večjih tekmovanj

Ključne sestavine 

• Nogometni stadion Petrol Arena

• Športna dvorana Zlatorog Celje

• Letno kopališče Celje

• Dvorana Golovec

• Drsališče Celje

• Veslaški center na Špici

• Konjeniški center Celje (Pokal narodov / maj)

Ciljne skupine
• Udeleženci tekmovanj s spremljevalci

• Obiskovalci športnih dogodkov

Izzivi

• Nerazvit produkt

• Specifičen produkt, ki zahteva medsektorsko povezovanje na destinaciji, vključno z športnimi 
klubi, ki so koristniki dvoranske infrastrukture

• Oddaja dvoranskih kapacitet lokalnim klubom na letni ravni in nefleksibilnosti za usklajevanje 
terminov za namen turizma
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• Vzpostavitev sodelovanj s specialističnimi profili (nutricionisti, športni psihologi itd.)
• Vzpostavitev sodelovanj s specializiranimi turističnimi agencijami

Ukrep 53: povečanje prepoznavnosti Celja kot destinacije športnega turizma

Ukrep 54: izobraževanje ponudnikov 
• Izobraževanje ponudnikov za dvig ravni storitev in prilagoditev za segment športnega 

turizma
• Priprava priročnika za ponudnike
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6.3.  

UGLED IN ODLIČNOST GROFOV:  
KAKOVOST PONUDBE 

ŽELENA VIZIJA KAKOVOSTI PONUDBE 

Destinacija Celje l. 2023 izpolnjuje obljubo grofovske destinacije v vseh segmentih stori-
tev in doživetij. Kakovost storitev je destinacijska konkurenčna prednost, h kateri aktivno 
doprinašajo vsi ponudniki in destinacija kot celota. Vzpostavljena je destinacijska shema 
kakovosti za ključne sestavine turistične ponudbe in redno merjenje stanja v obliki izva-
janja anket ter spremljanja ocen na agregatnih portalih za odzive in mnenja gostov. Ključ-
ni ponudniki pristopijo v shemo in podpišejo zavezo do stalnega dvigovanja kakovosti na 
destinaciji. Ponudniki, ki izpolnjujejo kriterije, prejmejo znake kakovosti destinacije in jih 
skladno z usmeritvijo destinacije prednostno izpostavljajo v promocijskih kampanjah in ak-
cijah. Vzpostavljen je kompetenčni center za ponudnike. Destinacija kot celota in posamični 
ponudniki aktivno izkazujejo svoja trajnostna prizadevanja s pridobivanjem oz. nadgraje-
vanjem certifikatov. 

STANJE 2018

Destinacijska organizacija izvaja redne letne sestanke s ponudniki nastanitev in kulinarike 
ter občasna izobraževanja. Med kulinaričnimi ponudniki sta dva ponudnika nosilca znamke 
Gostilna Slovenija, dva gostinska ponudnika pa sta predstavljena v slovenski izdaji fran-
coskega kulinaričnega vodnika Gault & Millau. Destinacija kot celota je nosilec bronaste-
gaznaka Slovenia Green Bronze. Posamični ponudniki: nastanitve in agencije niso preje-
mniki znaka Slovenia Green ali kakšnega drugega trajnostnega certifikata. 

Ponudniki nastanitev na destinaciji so kategorizirani skladno z vzpostavljeno nacionalno 
kategorizacijo nastanitvenih obratov. Oktobra 2018 je stopil v veljavo nov pravilnik, ki uvaja 
standarde Hotelstarts za hotele in zahteva uskladitev nastanitvenih obratov z določbami 
novega pravilnika do aprila 2019. Hitra primerjava na spletnem portalu Booking.com (na 
dan 3.12.2018) je pokazala, da je povprečna ocena treh Celjskih nastanitev v primerjavi z 
enako kategoriziranimi nastanitvami v Laškem nižja, in sicer 7,8 v Celju in 8,9 v Laškem.

IZZIVI DVIGA KAKOVOSTI PONUDBE 

• Ni vzpostavljenega sistema merjenja kakovosti
• Kadrovski izzivi ponudnikov, predstavljajo omejitev za dvig kakovosti (fluktuacija in 

težko pridobivanje delovne sile)
• Motivacija ponudnikov za dvig kakovosti. Preden se dvignejo cene storitev zaradi 

dodane kakovosti je potreben dodaten vložek, ki predstavlja za ponudnike ob rednih 
dnevnih operacijah dodatno obremenitev
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KONCEPT IN UKREPI 

Ukrep 55: oblikovanje sheme kakovosti ponudbe in zaveze do višanja standardov za ponu-
dnike po posamičnih segmentih (nastanitve, kulinarika, znamenitosti in atrakcije, dožive-
tja, trgovine)
• Vzpostavitev skupnega sistema merjenja kakovosti, ki vključuje obstoječe 

certifikacijske sheme in izbore na nacionalni ravni (Zelena shema slovenskega turizma, 
mednarodno priznani vodniki itd.)

• Oblikovanje kriterijev in načina pristopa v shemo
• Letni poziv in preverjanje stanja na terenu
• Certificiranje novih ponudnikov
• Promocija znamke kakovosti navzven in navznoter s strani mestnega marketinga, ki 

tako dobi/okrepi svojo promocijsko (in razvojno) funkcijo

Ukrep 56: oblikovanje znamke kakovosti (Quality of Counts) za posamične segmente po-
nudbe 
• Oblikovanje in pojmovanje znamke kakovosti
• Registracija znamke kakovosti

Ukrep 57: merjenje kakovosti ponudbe 
• Redno spremljanje ponudnikov (letni terenski obiski)
• Redno izvajanje tržnih raziskav (analiza turistične potrošnje in zadovoljstva gostov: 

vsako drugo leto)
• Redno spremljanje odzivov in mnenj gostov na agregatnih portalih (TripAdvisor in drugi) 

Ukrep 58: razvoj linije grofovskih izdelkov 
• Določitev kriterijev za podelitev znamke kakovosti
• Izbor reprezentativnih izdelkov, ki nosijo znamko

Ukrep 59: priprava kompetenčnega centra z izobraževanji za različne ponudnike
• Priprava letnega programa izobraževanj in izmenjav dobrih praks
• Spodbujanje ponudnikov za pridobitev posamičnih specializiranih znakov (npr. 

kolesarske, pohodniške nastanitve) in prilagoditev ponudbe posamičnim ciljnim 
skupinam

• Spodbujanje ponudnikov za pridobitev trajnostnih certifikatov
• Izvajanje rednih letnih aktivnosti za ponudnike
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6.4.  

POLITIKA GROFOV: MENEDŽMENT DESTINACIJE

ŽELENA VIZIJA UPRAVLJANJA CELJA KOT TURISTIČNE DESTINACIJE

Turistična destinacija Celje ima l. 2023 močno lokalno turistično organizacijo, ki ima celovito 
pristojnost upravljanja turizma, jasno sistemizacijo delovnih področij, povezanih izključno s tu-
rizmom, in potrebna proračunska sredstva za upravljanje in promocijo edine grofovske destina-
cije Slovenije in ene največjih destinacij slovenskega turizma danes. Poleg upravljalske funkcije 
(DMO) enakovredno opravlja razvojno funkcijo in promocijsko funkcijo turizma na domačem in 
tujih trgih (prestrukturiranje v DMMO). Zastopa interese vseh deležnikov v turističnem gospodar-
stvu, ki delno finančno participirajo v večje promocijske aktivnosti turistične destinacije Celje 
na tujih trgih. Mestna občina Celje kot ustanoviteljica grofovskega partnerstva za turizem, ki 
povezuje kabinet župana in občinsko upravo z ZCC in ključnimi deležniki, skrbi za informiranje v 
zvezi s svojimi vizijami in projekti, ter spodbuja in izobražuje deležnike za povezovanje in sode-
lovanje pri razvoju in promociji turistične ponudbe. 

STANJE 2018

MOC je kot ustanoviteljica Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje (ZCC) funkcijo razvoja 
in promocije turizma na destinaciji prenesla na lokalno turistično organizacijo, vlogo katere opravlja 
ZCC. ZCC upravlja s ključno in prvo turistično atrakcijo Celja Stari grad Celje, dvema turističnima in-
formacijskima centroma in 11 drugimi kulturno-dediščinskimi enotami/hišami v lasti MOC. Vse hiše 
v upravljanju ZCC niso nujno povezane s turizmom. ZCC organizira ter izvaja tudi vse mestne kul-
turne prireditve, ki so v veliki meri namenjene lokalnim prebivalcem Celja. V sistemizaciji delovnih 
področij na sedežu ZCC je pet delovnih mest name njenih načrtovanju, promociji in izvedbi kulturnih 
dogodkov, pet delovnih mest za podporne službe, ena za mestnega menedžerja in sedem za turi-
zem. Kljub temu, da je na prvi pogled turizem kadrovsko dobro po krit, je izziv v tem, da je glavnina 
zaposlitev (5) vezanih na izvedbeno-operativne aktivnosti informiranja v TIC-u in upravljanja z objek-
ti. Za razvojno promocijske aktivnosti je sistemizirano delovno mesto svetovalca. Dodatno je siste-
matizirano še delovno mesto agenta, katerega namen je izvajanje agencijske dejavnost, za katero 
ima ZCC licenco Gospodarske zbornice Slovenije. Del sistemizacije delovnih področij je tudi mestni 
menedžer, ki se fokusirano ukvarja s povezovanjem ponudnikov v starem mestnem jedru in promo-
cijo mestnih dogodkov ter akcij povezovanja ponudbe na lokalni ravni, ki ni povezana s turizmom. 

MOC zagotavlja večino proračunskih sredstev ZCC, ta je tako na trgu z vstopninami in vodenimi do-
živetji l. 2017 pridobil 146.140 evrov (vstopnina na grad 130.997 evrov, vodstva 15.143 evrov). Del 
sredstev dobi tudi iz naslova turističnih taks, ki so v l. 2017 prinesle skupaj 51.757,44 evrov. V ko-
ledarskem l. 2019 se bo vrednost turistične takse v MOC iz 1,265 evra dvignila na 2,00 evra. Ob 
predpostavki podobnega števila noči tev v MOC bo ZCC v l. 2019 dobila več kot 100.000 evrov, ki 
jih bo porabila za aktivnosti povezovanja in promocije turistične ponudbe. Mestna občina Celje je 
dejavnost turizma prenesla pod okrilje Oddelka za družbene dejavnosti, ki je naročnik pričujoče 
strategije. Dejavnost turizma in zbiranje podatkov o turistični taksi je v pristojnosti posebej določe-
nega delovnega mesta, posredno se turizma prek povezovanja ključnih partnerjev dotika tudi Od-
delek za družbene dejavnosti MOC. MOC del razvojnih in promocijskih aktivnosti turizma izvaja tudi 
samostojno.
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IZZIVI MENEDŽMENTA V CELJU

• Medsebojno informiranje med turističnimi deležniki ter načrtovanje skupnih aktivnosti 
razvoja in trženja
MOC in ZCC sta l. 2018 načrtno začela s pripravo delavnic za razvoj ITP, pripravo strategije 
in dialogom, da se identificirajo izzivi, ki jih je potrebno rešiti v prihodnjem strateškem ob-
dobju. V Celju je med deležniki čutiti odprtost in pripravljenost prisluhniti novim idejam in 
pobudam, za nadgradnjo in povezovanje vseh segmentov turizma. Analiza med deležniki 
je pokazala, da je predolg čas, ki je potreben od ideje do realizacije, pomanjkljiv pretok in-
formacij med deležniki, neodzivnost nekaterih zasebnih deležnikov ter zakasnele informa-
cije s strani občine. Informacije so osnova za dobro načrtovanje in obnašanje deležnikov 
na turistični destinaciji Celje.

• Sodelovanje in povezovanje v partnerstva in produktne skupine 
V anketi Analiza turistične ponudbe v Celju turistični deležniki na eni strani zaznavajo, da 
se destinacijski menedžment v destinaciji Celje že odvija delno preko ZCC in delno preko 
mestnega menedžerja, saj se krepi medsebojno povezovanje in sodelovanje med turistič-
nimi deležniki, na drugi strani pa menijo, da se še vedno ne poznajo med seboj, je premalo 
sodelovanja med ključnimi akterji turizma, so prisotne neusklajenost in šibke povezave, 
manjka povezanost deležnikov v celovito ponudbo, saj je ponudba preveč razpršena. Želijo 
si več povezovanja in osebnega stika. Za reševanje tovrstnega izziva je nujno potrebno 
organizirati partnerje v partnersko mrežo in določiti skupne finančne in vsebinske cilje.

• Vsebinski, kadrovski in finančni viri turizma
Glavni trenutni vir upravljanja destinacije in izvajanja njenih razvojnih, trženjskih in organi-
zacijskih nalog je občinski proračun. Lokalno gospodarstvo trenutno zbere letno zanemar-
ljiv del sredstev za izvajanje skupnih nastopov na turističnem trgu. S povišanjem turistične 
takse se bodo v l. 2019 povečal prihodek iz tega naslova, kljub temu bo za potrebe reorga-
nizacije vsebine dela in kadrov ZCC potrebno zagotoviti dodatna sredstva iz MOC. 

KONCEPT MENEDŽMENTA TURIZMA IN UKREPI

Glede na trenutno stanje upravljanja ZCC v l. 2018 in potrebe turističnega trga za ekspanzijo 
turizma, ki bo prinesel povečan obseg dela in tudi dodatna finančna sredstva na turistični de-
stinaciji Celje, je za dosego ciljev nujno potrebna tudi reorganizacija poslovanja in kadrovska 
okrepitev znotraj ZCC. Za bolj učinkovit razvoj in promocijo turizma na destinaciji se ustano-
vi interna projektna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki MOC in ZCC, ki skupaj načrtujejo 
aktivnosti, spremljajo realizacijo in delajo evalvacijo na področju turizma v Celju. Za skupno 
izvajanje strategije in skupno upravljanje, financiranje, trženje in razvoj turizma na destina-
ciji se ustanovi Red grofovskih gostiteljev, ki podpiše Politiko Partnerstva za uspeh celjskega 
turizma in se zaveže k delu kot partnerska mreža turističnih deležnikov v turistični destinaciji 
Celje, ki usmerja razvoj in promocijo turizma. Da bi uspešno okrepili vlogo in imidž ZCC kot so-
dobne, učinkovite in inovativne DMMO, je potrebno odnose med deležniki koordinirati in up-
ravljati, spodbujati inovativnost v lokalnem okolju, vzpostaviti strateške produktne skupine 
in sistem učinkovitega internega komuniciranja v mreži in tudi z lokalnimi mediji ter lokalnim 
prebivalstvom. Načrtno zbiranje in spremljanje statističnih podatkov, potreb in zadovoljstva 
gostov, lokalnih partnerjev ter trendov v destinaciji ter študijska potovanja so osnovno iz-
hodišče in pogoj za realno ter učinkovito načrtovanje aktivnosti ter kakovostno upravljanje 
destinacije in turističnih tokov tako kratkoročno kot dolgoročno.

Cilj je vzpostaviti povezano in sodelujočo partnersko destinacijo, kjer so vsi zainteresirani 
deležniki pomembni soustvarjalci in partnerji turizma zavezani skupni destinacijski viziji.
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Uspešno upravljanje destinacije vsebinsko, organizacijsko in finančno ni odgovornost samo 
destinacijske organizacije ZCC, ampak je za to potrebno aktivno partnerstvo in izvajanje tudi 
s strani MOC ter ključnih turističnih deležnikov na destinaciji Celje. 

Ukrep 60: reorganizacija Zavoda Celeia Celje z novo sistemizacijo delovnih mest in novim 
letnim načrtom aktivnosti. 
• Nadgradnja klasične destinacijske organizacije (DMO) v inovativno destinacijsko in 

marketinško organizacijo (DMMO): za dosego tega cilja se mora kadrovsko okrepiti in 
vsebinsko reorganizirati poslovanje

• Razvoj turizma po izvedenem ukrepu pokrivata 2 osebi, ena vodi razvoj kulturnega 
turizma, druga pa razvoj poslovnega in športnega turizma, poleg tega si razdelita tudi 
naloge, vezane na kakovost, analize in raziskave

• Za promocijo skrbijo 3 osebe: ena pokriva sejme, borze in partnerske aktivnosti, druga 
marketing in trženje, tretja pa je aktivna urednica spleta in družbenih omrežij

• Mestni menedžer je vezni člen med vsemi partnerji v starem mestnem jedru in aktivno 
upravlja notranji razvoj in komunikacijo v starem mestnem jedru

• Koordinator upravlja z RDO Dežela Celjska in Makro regijo Termalna Panonska Slovenija 
– delovanje tega koordinatorja bi lahko sofinancirale občine, vključene v RDO

• Za informacijsko funkcijo v TIC-ih je zagotovljen dodatni informator na Starem 
gradu, ki ima polni delovni čas in omogoča stalno kakovostno informiranje, zato se 
sistematizirajo trije informatorji, tako da je lahko en stalno prisoten v TIC-u na gradu, 
drugi v TIC-u v mestu, tretji pa kroži med obema. Na vrhuncu sezone se organizira 
dodatna pomoč s študenti.

Ukrep 61: delovanje in redno sodelovanje znotraj interne skupine za razvoj in trženje tu-
rizma
• Interno skupino sestavljajo: predstavnik kabineta župana MOC, predstavnik oddelka za 

družbene dejavnosti MOC, predstavnik za turizem z Zavoda Celeia Celje, predstavnik za 
kulturo z Zavoda Celeia Celje, mestni menedžer, predstavnik za okolje in prostor MOC, 
predstavnik ZPO, predstavnik Celjska sejma, Pokrajinskega muzeja Celje in Muzeja 
novejše zgodovine

• Skupno načrtovanje aktivnosti
• Medsebojno informiranje o vseh tekočih zadevah in novostih, ki se dotikajo turizma
• Spremljanje realizacije aktivnosti
• Pripravljanje evalvacije projektov 
• Vključevanje turističnih projektov v Načrte razvojnega, prostorskega, prometnega in 

drugega planiranja (planiranje finančnih sredstev za proračun)

Direktor

Kultura
1 svetovalka 

za kulturo

Splošna služba
2 osebi: finance, 

administracija 

1 oseba: čistilka 

TIC
3 osebe: 

informiranje 

2 osebi: 
agencijska 
dejavnost

 

Razvoj
razvoj produktov,

analize in 
raziskave,
kakovost,

infrastruktura

1 oseba: 
kulturni turizem

1 oseba: 
poslovni +

športni turizem

Promocija
1 oseba: 

sejmi,borze, 
partnerske 
aktivnosti, 

1 oseba: 
marketing, trženje

1 oseba: 
urednik spleta in 

družbenih 
omrežij

1 oseba: 
mestni menedžer-

upravljanje 
destinacije 

1 oseba: 
koordinator 

dežel Celjske in 
Makro regije TPS

Muzeji
3 osebe: 

kustosinje

 Organizacija 
in izvedba 
prireditev
1 oseba: 

referentka za 
prireditve

1 oseba: tehnik

1 oseba: 
oskrbnik gradu 

Turizem
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Ukrep 62: ustanovi se Red grofovskih gostiteljev (partnerska mreža turističnih deležni-
kov), ki jo ustanovi MOC, koordinira ZCC in je sestavljena iz ključnih predstavnikov turizma:
• Javni sektor: MOC, ZCC (predstavnik turizma in mestni menedžer); izobraževalne 

institucije, društvene dejavnosti.
• Zasebni sektor: nastanitve, kulinarika, kulturna ponudba, transport, agencijska 

dejavnost, trgovci, organizatorji poslovnih dogodkov in kongresov, organizatorji 
športnih dogodkov.

Ukrep 63: vzpostavitev sistema skupnih aktivnosti pod okriljem Partnerstva za uspeh celj-
skega turizma
• Letni plan aktivnosti
• Letni plan spremljanja, vrednotenja in dopolnjevanja strategije
• Skupna elektronska komunikacija (intranet ali druge rešitve)
• Srečanja vsaj dvakrat letno, pred poletno in pred zimsko sezono, za pregled 

kratkoročnega plana aktivnosti, evalvacijo realiziranih aktivnosti, izmenjavo informacij 
idr.

• Dogovor o skupnem financiranju določenih prednostnih aktivnosti mreže (npr. letne 
promocijske ali produktne kampanje), kjer 80 % prispeva občina, 20 % pa zasebni 
sektor/partnerji, posebne projekte Kabineta žu pana MOC se predstavi interni skupini in 
mreži turističnih deležnikov

• Oblikovanje destinacijskega koledarja večjih dogodkov (prostočasnih in poslovnih), 
ki so zanimivi za turiste (sistematično datumsko umeščanje dogodkov in usklajevanje 
organizatorjev dogodkov)

• Vzpostavitev vsaj 3 produktnih delovnih skupin (npr. kulturni turizem/gastronomija, 
športni turizem, poslovni turizem) za razvoj in promocijo turističnih produktov in 
izvedba načrtovanih skupnih akcij, predvidenih z letnim planom 

• Vzpostavitev stalne zelene ekipe in načrt aktivnosti za spremljanje in nadgradnjo 
ukrepov v Zeleni shemi slovenskega turizma (Celje je del konzorcija Slovenia Green)

• Organiziran in strukturiran dialog s strateškimi partnerji v javnem sektorju na ravni 
Slovenije: STO, MGRT – Direktorat za turizem, članstvo v nacionalnih in regijskih 
skupinah, produktnih združenjih...

• Organiziran in strukturiran dialog s strateškimi partnerji v zasebnem sektorju na ravni 
Slovenije: ključne turistične agencije, organizatorji potovanj, organizatorji poslovnih 
dogodkov in kongresov, organizatorji športnih dogodkov

• Spremljanje trendov in dobrih praks, študijska potovanja ter njihovo prenašanje v 
destinacijo ZCC, npr. 2 študijski turi letno

Ukrep 64: redna strokovna srečanja s širšo skupino deležnikov (širša skupnost turističnih 
ponudnikov in s turizmom povezanih akterjev), nevladnimi organizacijami in društvi, ki so 
pomembni sooblikovalci življenja in dogodkov/prireditev na destinaciji
• Redna srečanja z vsemi hotelirji in ponudniki nastanitev
• Redna srečanja z vsemi gostinskimi ponudniki
• Redna srečanja z vsemi turističnimi vodniki
• Redna srečanja s turističnimi društvi in nevladnimi organizacijami za izmenjavo 

informacij, primerov dobrih praks in načrtovanje skupnih aktivnosti
• Redna srečanja z vsemi trgovci 

Ukrep 65: spodbujanje inovativnosti med deležniki celjskega turizma
• Izobraževanje o pomenu inovativnosti v destinaciji med turističnimi deležniki
• Usposabljanje in spodbude za vlaganja v izvirne in butične nastanitve, programe, 

trgovine, restavracije
• Prikazi primerov dobrih praks inovativnega turizma v domačem in mednarodnem okolju 
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Ukrep 66: letno srečanje celjskih turističnih deležnikov in ponudnikov s ključnimi turistič-
nimi deležniki iz Slovenije
• Bienalna organizacija Dnevov turizma regije Panonska Termalna Slovenija/Dnevi 

turizma zgodovinskih mest Slovenije: ZCC & medsebojno mreženje ponudnikov, ki 
postane osrednji poslovno-turistični dogodek v turistični destinaciji Celje in regiji 
Panonska Termalna Slovenija

Ukrep 67: motivacija strateških investitorjev za vlaganja v Celje
• Organizacija interne skupine (vodstvo MOC, združenje Celje International in destinacija) 
• Priprava profesionalne predstavitve Celja kot mesta z ugodnimi pogoji za vlaganja 

domačih in tujih investitorjev
• Načrtovanje in izvedba proaktivne investicijske kampanje
• Širjenje pozitivne podobe, prednosti in priložnosti Celja kot mesta za naložbe v turizem 

in turistično infrastrukturo

Ukrep 68: zbiranje in spremljanje statističnih podatkov in poročil (turistični promet, obisk, 
taksa, nočitve, segmentacija) kot nujno potrebna osnova za pravilno odločanje in učinkovi-
tejše upravljanje turističnih tokov
• Koordinator zbiranja in distribucije podatkov nastavi bazo podatkov v elektronski obliki
• Podatki se ažurirajo mesečno
• Podatki so dostopni vsem deležnikom 

Ukrep 69: vzpostavitev načrtnega spremljanja potreb in zadovoljstva gostov ter partnerjev 
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni
• Analiza turistične potrošnje in zadovoljstva gostov: vsako drugo leto
• Analiza aktivnosti s partnerji na lokalni, regionalni in nacionalni ravni za identifikacijo 

dodatnih potreb in ukrepov

Ukrep 70: načrtno usmerjanje osnovnošolske, srednješolske mladine ter študentov v turi-
stično dejavnost
• Skupne akcije šol in turističnih podjetij
• Organizirana praksa za dijake in študente v domačih podjetjih
• Nabor tem za raziskovalne, projektne in diplomske naloge
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6.5.  

ZAKLADI IN VIRI GROFOV: 
PROSTOR IN INFRASTRUKTURA

ŽELENA VIZIJA UPRAVLJANJA PROSTORA, VIROV IN INFRASTRUKTURE

Turistična destinacija Celje ima l. 2023 širom Slovenije sloves butične grofovske destinacije, 
kamor si vsak Slovenec (posledično tudi tuj turist) vsaj enkrat v življenju želi priti »špilat 
grofa«. Mestno jedro z urejenimi fasadami, interaktivnimi muzeji in galerijami je živahno 
središče kulture, kjer se začnejo in končajo vse grofovske poti. Ključna povezava med sta-
rim mestnim jedrom in Starim gradom Celje je viseči most tibetanskega sloga dolžine 505 
metrov, ki privablja turiste z vsega sveta.

Nad mestom grofuje Stari grad Celje, ki omogoča vrhunske kulturne prireditve in predstave 
ter privablja umetnike z vsega sveta. Infrastruktura na grajskem griču je prijazna turistom in 
lokalnemu prebivalstvu. 

Celje ima okrepljene turistične nastanitvene kapacitete in privablja v mesto nove poslovne 
dogodke ter kongrese. Mestna občina Celje ima letno zagotovljena finančna sredstva, ki 
jih namenja v prostor, infrastrukturo in mestne privlačnosti. Staro mestno jedro ima na eni 
strani pridih srednjeveških cehov na sodoben način in je družabno središče Celjanov ter tu-
ristov. Ima urejeno infrastrukturo parkirišč in informacijskih usmeritev za obiskovalce, ki pri-
dejo z avtomobili, avtobusi, avtodomi, motorji ali kolesi. Celje postane izhodiščna točka za 
odkrivanje Panonske termalne Slovenije. Ključni točki v trikotniku s starim mestnim jedrom 
sta Celjska koča in Šmartinsko jezero v vseh štirih letnih časih. Iz Celja v času turistične se-
zone vozi dnevno krožni električni avtobus na relaciji Celje–Žalec–Logarska dolina, zjutraj 
in zvečer, za turiste in obiskovalce Savinske regije s kolesi, hkrati pa je Celje izhodišče za 
odkrivanje Savinjske in Slovenije tudi za pridružene odseke avtobusnih linij iz smeri Olimje, 
Rimske terme/Laško in Topolšica – Velenje. 

STANJE 2018

Analiza turistične ponudbe v Celju je pokazala, da je na eni strani razvoj infrastrukture do-
ber, saj v mestu vladata dobra urejenost in obvladljivost prostora – na majhnem prostoru 
je na voljo veliko zanimivosti od naravnih do kulturnih vsebin ter športa, na drugi strani pa 
deležniki pogrešajo živahno mestno jedro, še močnejšo povezavo med gradom in mestnim 
jedrom, usmerjevalne in informativne table, nastanitvene objekte, še kakšen hotel za orga-
nizacijo večjih poslovnih dogodkov, kvalitetne nastanitve pri zasebnikih in urejeno kolesar-
sko ter pohodno infrastrukturo. 

MOC ima letno zagotovljena finančna sredstva, ki jih namenja v prostor, infrastrukturo in 
atrakcije bodisi za izgradnjo novih in/ali obnovo ter nadgradnjo obstoječih. Vprašalniki in 
intervjuji so pokazali, da si turistični deležniki želijo večje sodelovanje pri načrtovanju sku-
paj z MOC. 
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IZZIVI UPRAVLJANJA PROSTORA, VIROV IN INFRASTRUKTURE 

• Zaspano mestno jedro (trgovci in gostinci) in nezadostna povezanost s Starim gradom 
Celje

• Kolesarska in pohodniška infrastruktura, turistična dostopnost z javnim prometom in 
informacijska arhitektura

KONCEPT IN UKREPI

Načrtovanje turistične in podporne infrastrukture sledi produktni matriki, ki izpostavlja no-
silna produkta kulturnega in poslovnega turizma, s podpornim Outdoor produktom (Celjska 
koča, kolesarske in pohodniške poti). Cilj ukrepov je povezovanje največje atrakcije mesta 
(Starega gradu Celje) s kulturno, gostinsko in ostalo ponudbo starega mestnega jedra in 
dvig obiska gradu in mesta. Za nadaljnji razvoj produkta poslovnega turizma in srečanj ter 
športnega turizma so potrebne tudi ustrezne nastanitvene kapacitete (4 zvezdice). Skladno 
s Strategijo traj nostne rasti slovenskega turizma so ukrepi, ki se navezujejo na prometno 
infrastrukturo, usmerjeni v pametno mobilnost.

6.1.7.  
 

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA: TOČKE INTERESA

Turizem je med vsemi gospodarskimi panogami najbolj odvisen od urejenosti okolja in 
ustrezne infrastrukture, ki sta temelj, na katerem lahko zgradimo odlične turistične vsebine 
in vse skupaj zapakiramo v 5* turistična doživetja. Zato je ključno, da razvoj turistične infra-
strukture ter njunih podpornih okolij v Celju sledijo novi viziji, pozicioniranju destinacije in 
nadgradnji turističnih produktov. 

Iz analize turistične ponudbe v Celju je mogoče povzeti pet najpomembnejših točk interesa: 
Stari grad Celje, staro mestno jedro z muzeji in galerijami, Celjska koča, Šmartinsko jezero 
in Celjski sejem. Na teh je smiselno v prihodnje prioritetno nadgrajevati razvojne in promo-
cijske turistične aktivnosti, za to pa je potrebno redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture 
in njena inovativna nadgradnja v skladu s povpraševanjem na turističnem trgu. 

STARI GRAD CELJE

Ukrep 71: povezava Starega gradu Celje z mestnim jedrom
• Izgradnja visečega mostu tibetanskega stila (505 metrov) med Miklavškim in Grajskim 

hribom in ureditev doživljajske poti, ki bo turiste vodila mimo zgodovinskih in kulturnih 
znamenitosti v starem mestnem jedru Celja, prek Splavarskega mostu do Mestnega 
parka in od tam mimo Herkulovega svetišča do visečega mostu in na Stari grad Celje

• Ustrezna ureditev pešpoti, ki povezuje staro mestno jedro in Pelikanovo pot 

Ukrep 72: nadgradnja obstoječe infrastrukture na Starem gradu Celje za izvedbo prireditev 
in doživetij
• Tehnična oprema za kakovostnejše izvajanje prireditev na Starem gradu Celje
• Ureditev poročne dvorane in dvorane/stolpa za protokolarne sprejeme v sodobnejšo 

sobano z grofovskim značajem
• Digitalizacija Friderikovega stolpa z interaktivno izkušnjo za obiskovalce 
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• Wi-free dostopnost za obiskovalce na Starem gradu Celje

Ukrep 73: nadgradnja gostinske ponudbe na Starem gradu Celje
• Priprava infrastrukture za vzpostavitev redne in bogatejše kulinarične ponudbe

STARO MESTNO JEDRO

Ukrep 74: evalvacija in realizacija projektov za trajnostni razvoj starega mestnega jedra, ki 
so povezani z infrastrukturo (razpršeni hotel, obrtni kompetenčni center...) in so navedeni 
v Strategiji razvoja starega mestnega jedra Celja 2015–2020

Ukrep 75: spodbude zasebnemu sektorju za najem lokalov in oživitev starega mestnega 
jedra z letnim sofinanciranje znižanja najemnin lokalov
• 2 do 3-krat ugodnejši najem od tržne cene za spodbujanje prisotnosti lokalnih proizvajal-

cev, obrtnikov, ponudnikov hrane in pijače…

Ukrep 76: skupna destinacijska informacijska in usmerjevalna infrastruktura 
• Ureditev turistom prijaznih vstopnih točk na destinacijo (avtobusna postaja, železniška 

postaja, P & R parkirišča)
• Skupno označevanje ključnih privlačnosti in poti do njih
• Skupno označevanje gostincev in trgovcev, ki ponujajo grofovske izkušnje (izveski, 

lesena informacijska arhitektura/table)
• Ocvetličenje mesta v starem mestnem jedru MOC

Ukrep 77: vzpostaviti infrastrukturne pogoje v mestnem jedru za večjo 3–4 dnevno priredi-
tev v Celju, ki povezuje mestno jedro z gradom 
• Razpis za sodelovanje pri organizaciji dogodka zasebnemu sektorju in zainteresiranim 

ponudnikom
• Krožne vožnje na relaciji grad–mesto s kolesi in e-vlakcem
• Enotne mestne stojnice in srednjeveški paviljoni/šotori

Ukrep 78: prenove stavb in spomenikov 

Ukrep 79: nadaljevanje projekta Odprti depoji: ureditev praznih izložb v starem mestnem jedru 
• V praznih izložbah se razstavljajo ohranjene muzejske zbirke, tako se širita védenje o 

kulturni dediščini ter interpretativnost muzejskega gradiva 

CELJSKA KOČA

Ukrep 80: urejanje in izgradnja infrastrukture in privlačne turistične ponudbe Celjske koče 
za 365 dni/4 letne čase
• Zunanje večnamensko igrišče pod vznožjem Celjske koče
• ZIP line z izhodiščem na Celjski koči
• Označena in urejena mreža pohodniških in kolesarskih poti
• Ureditev infrastrukture za SUP-anje na vodnem zajetju 
• Bike park na trasi smučišča s sedežnico
• Postavitev glamping hišk 
• Dodatna ponudba s ciljem tržne pozicije in ugleda letovišča 365 dni/4 letni časi 
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ŠMARTINSKO JEZERO

Ukrep 81: urejanje in izgradnja infrastrukture ter razvoj kakovostnejše turistične ponudbe 
na Šmartinskem jezeru 
• Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov (trampolin in skate rampe) ter wake parka
• Ureditev pešpoti okoli jezera
• Ureditev pomolov, nabava turistične ladjice in vzpostavitev plovnega režima
• Ureditev parkirišča za avtomobile in postajališč za avtodome
• Ureditev območja Runtole
• Ureditev usmerjevalnih in informacijskih tabel
• Vzpostavitev pogojev za povečanje gostinske ponudbe 
• Povečanje nočitvenih kapacitet

Ukrep 82: priprava vsebinskih in finančnih spodbud za zasebni sektor 
•  Sofinanciranje zagona aktivnosti zasebnega sektorja na Šmartinskem jezeru: ugodnosti 

pri najemninah, koncesijah … 

CELJSKI SEJEMSKI IN KONGRESNI CENTER

Ukrep 83: Ureditev informacijske in usmerjevalne arhitekture v času večjih dogodkov Celj-
skega sejma za boljšo pretočnost prometa in zadovoljstvo obiskovalcev

6.1.8.  
 

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA: NASTANITVE

V strukturi nastanitev imajo največji delež ležišč v Celju hoteli. Organizatorji sejmov, kongre-
sov in večjih športnih prireditev opažajo, da je v času večjih dogodkov pomanjkanje ustrez-
nih prenočitvenih kapacitet. Za ustrezno ravnotežje med celoletno stopnjo zasedenosti ka-
pacitet in potrebami MICE ter športnega turizma je potrebno najprej pripraviti evalvacijo 
potreb po različnih kategorizacijah prenočitvenih kapacitet. 

Ukrep 84: popolna renovacija in ureditev butičnega mestnega hotela Turška Mačka, ki ga 
je odkupila MOC

6.1.9.  
 

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA: POHODNIŠKE IN 
KOLESARSKE POTI 

Celje kot urbana prestolnica Savinjske regije je geografsko gledano križišče in stičišče vseh 
poti, gledano s turističnega vidika pa lahko postane meeting point in izhodišče za kolesar-
ski turizem v Savinjski regiji. 
MOC je v sodelovanju z občinami Savinjske regije dokončala izdelavo idejnih projektov za 
umestitev regijskih kolesarskih poti. Občine so v drugi Dogovor za razvoj regije vključile 
izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na naslednjih odsekih: Celje–Štore –Šentjur, Ce-
lje–Žalec, Celje–Laško. Velik potencial predstavlja tudi razvoj gorskega kolesarstva. 
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Za pohodnike je izhodišče Celjska koča, ki je del Posavskega hribovja. To območje opre-
deljuje šest izrazitih vrhov in štiri doline oz. soteske med njimi. Območje Celjske koče je 
bogato z objekti in manjšimi območji posebnih naravnih vrednot ali kulturne dediščine. 
Ti so: Soteska Hudičev graben, Grmada nad Pečovnikom s tremi vrhovi, sestoji duglazije v 
Pečovniku, gozdni rezervat Vipota, Trobiševa bukev (stara okrog 200 let) in cerkev Marije 
Snežne na Svetini. Na destinaciji so urejene tudi tematske poti: Gobarska učna pot, Gozdna 
učna pot Celjska koča, Drevesna hiša v Mestnem gozdu in Mestni gozd Sprehajalna pot 
Šmartinsko jezero in Ekosistemska učna pot Šmartinsko jezero. Za nadaljni razvoj outdoor 
turizma je pomembno, da MOC in ZCC spodbujata urejenost poti, označenost in razvoj ak-
tivnosti ob pohodnih poteh. 

Ukrep 85: ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC (investicija predvideva približno 30 
kilometrov novih kolesarskih povezav v mestu)
• Vzpostavitev privlačnega in varnega kolesarskega omrežja na območju občine do l. 

2022
• Dograditev obstoječe kolesarske infrastrukture
• Povečanje deleža kolesarjev ter zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so 

udeleženi kolesarji

Ukrep 86: vlaganje v daljinske kolesarske povezave
•  Osrednja državna kolesarska hrbtenica na območju MOC – osnova cestnega in 

rekreacijskega kolesarskega produkta (del Slovenske daljinske gorsko-kolesarske trase) 

Ukrep 87: vlaganje v gorsko kolesarjenje s hot spot-om na Celjski koči in Šmartinskem 
jezeru
• Urejanje lastniških razmerij in režimov kolesarjenja
• Vzdrževanje in promocija mreže kolesarskih poti
• Identifikacija in poimenovanje ene od poti za grofovsko

Ukrep 88: vlaganje v daljinske pohodniške poti: ZCC z MOC, sosednjimi LTO in naravnimi 
parki.

6.1.10.  
 

PODPORNA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA: 
GOSTINSKI IN TRGOVSKI OBRATI 

Destinacija Celje ponuja raznoliko kulinarično ponudbo v več kot 40 gostinskih obratih od 
Gostilne Francl (1895) z avtentično kulinariko do sodobne ponudbe burgerjev in steakov 
restavracije Stari pisker. Najbolje ocenjene po spletni platformi Trip Advisor z oceno 4,5 so 
Stari pisker Celje, Gostilna Francl, Hotel Evropa(1873) in Gostilna Pri Kmetec. Celje ima tudi 
sodobno urejeno Mestno tržnico Celje. 

S prenavljanjem starega mestnega jedra, fasad stavb in spomenikov ter ulic se ustvarja pri-
vlačna infrastruktura za povratek lokalne obrti nazaj v mestno jedro, kjer je potrebno omo-
gočiti, da bodo domačini in obiskovalci lahko kupili lokalne izdelke domače obrti in okusili 
lokalno kulinariko. Pri spodbudi razvoja gostinske in trgovske infrastrukture igra ključno 
vlogo mestni menedžer, ki ima tesne stike s trgovci in gostinci in pozna njihove potrebe in 
izzive. 
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Ukrep 89: turistom in obiskovalcem prijaznejši in daljši delovni čas trgovin ter gostinskih 
lokalov v času večjih prireditev in turistične sezone

Ukrep 90: enotna informacijska in promocijska označitev trgovin v starem mestnem jedru 
• Ureditev izveskov in označitev v grofovskem slogu, ki spominjajo na srednji vek, a imajo 

sodoben dizajn (v skladu z Odlokom o oglaševanju v MOC)

Ukrep 91: poenotenje poletnih senčnikov gostincev na ulicah Celja v skladu z Odlokom o 
oglaševanju v MOC

6.1.11.  
 

PROMETNA INFRASTRUKTURA: DOSTOPNOST 
IN MOBILNOST

Analiza turistične ponudbe v Celju je pokazala, da deležniki na turistični destinaciji Celje me-
nijo, da ima Celje na eni strani dobro dostopnost, geo položaj in je v neposredni bližini narave 
ter termalnih zdravilišč, a so pa po drugi strani nezadovoljni s transportom, infrastrukturno 
urejenostjo in pomanjkanjem možnosti za javni prevoz. Želijo si ureditve brezplačnih parkir-
nih mest, urejeno mrežo javnega prometa in informativnih tabel. 

Dostopnost po cesti in železnici do Celja je dobra, medtem ko je letalska nedostopnost do 
Slovenije problem državnega pomena. Glede na dano situacijo je v turizmu smiselno priori-
tetno razvijati in nadgrajevati aktivnosti, ki se vežejo na cestno in železniško infrastrukturo. 
Za lažjo dostopnost je pomembno širiti tudi mrežo javnega avtobusnega prometa z zaledjem. 
Znotraj same destinacije je potrebno izboljševati ponudbo javnega transporta in storitev, ki 
turistom omogoča preprosto gibanje po destinaciji (sistem javne izposoje koles, shuttle bus, 
park and ride). 

Ukrep 92: uvedba in širjenje javnega avtobusnega mestnega potniškega prometa v l. 2019 – 
projekt CELE BUS, ki bo izboljšal mobilnost v Celju in posledično zmanjšal potrebo po uporabi 
osebnih motornih vozil 
• Vzpostavitev linije Celje–Šmartinsko jezero–Celje

Ukrep 93: okrepitev obstoječih avtobusnih javnih linij med Celjem in zaledjem
• Podaljšanje linij do manjših krajev
• Povečanje števila dnevnih povezav 
• Vzpostavitev sezonskih medkrajevnih linij
• Vzpostavitev flixbus povezave z mednarodnim avtobusnim prometom

Ukrep 94: krožni sezonski javni promet med posameznimi destinacijami, vlaganja v zeleno 
mobilnost in dostopnost do točk v in izven destinacije 
• Shuttle bus do Starega gradu Celje, Šmartinskega jezera in Celjske koče – po možnosti na 

električni pogon ali drug okolju prijazen pogonski vir
• Vzpostavitev krožnega električnega avtobusa na relaciji Celje–Žalec–Logarska dolina, ki 

v sezoni vozi zjutraj in zvečer, ima na voljo za izposojo nekaj električnih koles, nalaga pa 
tudi druga kolesa. 
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• Povečana frekvenca avtobusnih povezav iz drugih delov Slovenije do Celja
• Shuttle prevozi za goste iz bližnjih zdravilišč
• Aktivno sodelovanje koncesionarja Nomago s turističnimi deležniki

Ukrep 95: promocija prihoda in gibanja turistov brez avtomobila v destinaciji
• Informacije o javnem prevozu in pohodniških ali kolesarskih poteh
• Posebni popusti ali nagrade za turiste brez osebnega avtomobila
• Zeleni paketi mobilnosti in novi modeli potovanj

Ukrep 96: uvedba sistema »Park and Ride« (P+R) in urejene točke za kolesarje, avtodomarje, 
voznike električnih avtomobilov in invalide
• Na Ulici XIV. divizije bo MOC uredila funkcionalno površino, ki bo uporabnikom omogočala 

ugodno parkiranje osebnih vozil z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje 
koles. Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna vozila. Tri parkirna mesta 
bodo namenjena invalidom, štiri pa voznikom električnih avtomobilov. Zraven bodo štiri 
parkirišča za motorna kolesa, 16 stojal za navadna, mehanska kolesa in plato s stojali za 
deset električnih koles. V neposredni bližini bo servisno stojalo za nujna popravila koles, 
na parkirišču pa varovana pokrita kolesarnica in osem parkirnih mest za avtodome z vso 
potrebno opremo

Ukrep 97: umirjanje prometa in novi prometni režimi na kritičnih točkah
• Doseganje zniževanja hitrosti 
• Sezonsko zapiranje določenih območij za promet 
• Urejanje prometnih in parkirnih režimov
• Urejanje vstopnih točk za izlete v staro mestno jedro, na Stari grad Celje, peš, s kolesom

Ukrep 98: širjenje uporabe električnih vozil in koles v Celju in na destinaciji
• Urejanje polnilnic za električna vozila
• Brezplačna parkirnina za električna vozila 
• Širjenje ponudbe za izposojo električnih koles in električnih vozil
• Spodbujanje prevoznikov in turističnih agencij za prehod na električna vozila

Ukrep 99: označitev turističnih atrakcij od avtoceste do mestnega jedra in do Starega gradu 
Celje za tranzitne in druge goste

Ukrep 100: razvoj mestne Pametne kartice mobilnosti (Celje Tourist Card)
• Vključitev prevozov (Celebus, Kolesce), parkirišč in turistične ponudbe (Stari grad Celje, 

muzeji in galerije)
• V e-sistem se vključijo tudi hotelirji in drugi turistični deležniki
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6.6.  

ŠIRJENJE MOČI IN VPLIVA CELJSKIH: 
SPREMLJANJE IZVAJANJA STRATEGIJE IN 
ODPRTA PLATFORMA ZA NADGRADNJE 

Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje 2019–2023 je po vzoru mnogih 
dobrih poslovnih praks iz tujine odprta platforma, ki glede na trenutne trende dopušča 
spremembo in/ali nadgradnjo posameznega ukrepa ali po potrebi ukinitev ukrepa, če bi se 
spremembe na trgu drastično spremenile. Za operativno spremljanje izvajanja razvojnega 
načrta je zadolžen Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje (ZCC). 

Ukrep 101: spremljanje uresničevanja strategije
• Doseganje ciljev in kazalnikov
• Opredelitev odstopanj s predlogom za omilitev tveganj oziroma pospešitev izvajanja 

strategije v primeru večjih zaostankov
• Predlog za novelacijo strategije, ki je odprta platforma za nadgradnje

V podporo spremljanju izvajanja ZCC organizira vsakoletno srečanje vseh turističnih po-
nudnikov v destinaciji, kjer predstavi analizo preteklega leta, oceno izvajanja strategije in 
skupaj z deležniki začrta koncept Programa dela za prihodnje obdobje. Letno srečanje ima 
tudi vsebinsko, izobraževalno noto – vsakič s temo, ki prinaša dobre primere praks in nove 
tržne pristope.
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7.1.  

SLAVA GROFOV: TRŽENJE IN PROMOCIJA 
DESTINACIJE CELJE

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

Ukrep 1: vzpostavitev sistema znamčenja in distribucije 
močne, enotne krovne destinacijske znamke Celje – 
mesto grofov z inovativno turistično zgodbo in povabilom 
Obišči Celje. Pridi špilat grofe., v kateri se prepletata pre-
teklost in sedanjost življenja ob Savinji in ki povezuje vsa 
področja turistične ponudbe in potrošnje 

ZCC, MOC

Ukrep 2: usklajen razvoj in načrtovanje tržnih komunikacij 
in promocijskih aktivnosti v ožji in širši projektni skupini 
deležnikov na domačem in tujih trgih

ZCC, Dežela Celj-
ska,zasebni sektor

Ukrep 3: načrtovanje skupnih promocijskih aktivnosti v 
okviru regije Dežela Celjska in nacionalne Slovenske turis-
tične organizacije

ZCC, Dežela Celjska, 
STO

Ukrep 4: posebno načrtovanje promocijskih aktivnosti na 
točkah vstopa v Slovenijo in na ključnih točkah zgostitve 
turističnih tokov 

ZCC, Dežela Celj-
ska,zasebni sektor, 
prevozniki, partner-

ske DMMO

Ukrep 5: nadgradnja lastnih promocijskih kanalov ZCC

Ukrep 6: posebno načrtovanje tržno-komunikacijskih 
aktivnosti sejemskega turizma

ZCC, Celjski sejem

Ukrep 7: posebno načrtovanje tržno-komunikacijskih 
aktivnosti športnega turizma

ZCC, ZPO

Ukrep 8: vzpostavitev kontinuiranega B2B trženja Celja 
kot turistične destinacije domačim in tujim agencijskim 
ter drugim partnerjem (promocija na sejmih in borzah v 
tujini ter organizirano in redno naslavljanje partnerjev)

ZCC

Ukrep 9: nadgradnja vodenja in upravljanja odnosov z 
domačimi in tujimi mediji (PR) ter medijskimi vplivneži 
(influencerji)

ZCC

Ukrep 10: načrtovanje protokolarnih promocijskih aktiv-
nosti MOC

MOC, ZCC

Ukrep 11: model finančne participacije partnerjev pri 
skupnem trženju in promociji destinacije Celje

ZCC, zasebni sektor
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7.2.  

ZAVEZNIŠTVO GROFOV: RAZVOJ PRODUKTOV IN 
DOŽIVETIJ

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

7.2.1. NOSILNI PRODUKT: MESTA & KULTURA

Ukrep 12: oblikovanje novih grofovskih doživetij zasebni sektor, ZCC

Ukrep 13: oblikovanje reprezentativnega animacijskega 
doživetja Pridi špilat grofe

ZCC, zasebni sektor

Ukrep 14: oblikovanje zaokroženih rednih vsebin Starega 
gradu z jasno opredeljeno ponudbo za ciljne skupine in 
višjim cenovnim pozicioniranjem

ZCC

Ukrep 15: oblikovanje ekskluzivnih vsebin na povpraše-
vanje 

ZCC

Ukrep 16: nadgradnja programa Žive zgodovine in razvoj 
animacij na temo celjskih grofov za promocijske namene 
destinacije

ZCC, društva in sku-
pine (srednjeveška 

zgodovina) 

Ukrep 17: povezovanje ponudbe gradu ter mestnega jedra 
in usmerjanje tokov turistov z gradu v center mesta

ZCC, muzeji in gale-
rije, zasebni sektor

Ukrep 18: priprava strategije obstoječih dogodkov in obli-
kovanje destinacijskega koledarja dogodkov

MOC, ZCC, organi-
zatorji dogodkov

Ukrep 19: nadgradnja dogodka Srednjeveški dan v repre-
zentativni dogodek destinacije Pridi špilat grofe v Celje

ZCC

Ukrep 20: nadgradnja sklopa dogodkov Pravljično Celje ZCC

Ukrep 21: nadgradnja sklopa dogodkov Poletje v Celju ZCC, zasebni sektor

Ukrep 22: nadgradnja obstoječih vodenj po gradu in mes-
tu

ZCC, muzeji 

Ukrep 23: oblikovanje doživetij v muzejih, prilagoditve 
ponudbe turistom, aktivnosti na portalih za turiste

muzeji, galerije, 
ZCC

Ukrep 24: kontinuirano delo s ponudniki v mestnem jedru 
in skupne akcije za dvig obiska mestnega jedra

ZCC, MOC zasebni 
sektor

Ukrep 25: usmerjanje ponudnikov nastanitev k promociji 
in vključevanju kulturne ponudbe v pakete 

ZCC, nastanitve

Ukrep 26: oblikovanje linije spominkov na temo Celjskih 
grofov

ZCC
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UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

7.2.2. NOSILNI PRODUKT: POSLOVNI DOGODKI & SREČANJA

Ukrep 27: usklajen nastop destinacije v času večjih sej-
mov in dogodkov 

ZCC, Celjski sejem, 
zasebni sektor, 

muzeji in galerije

Ukrep 28: vzpostavitev rednega sodelovanja med desti-
nacijo in organizatorjem kongresov

Celjski sejem, ZCC

Ukrep 29: načrtovanje kandidature za 10 večjih kongresov 
do l. 2023

Celjski sejem, ZCC

Ukrep 30: ustrezna zastopanost destinacije na vseh sej-
mih in večjih dogodkih

Celjski sejem, ZCC, 
nastanitve

Ukrep 31: zagotovitev gostinskih in trgovskih storitev 
izven ustaljenih urnikov 

zasebni sektor, 
MOC

Ukrep 32: razvoj dodatnih produktov za skupine poslov-
nih gostov

zasebni sektor

Ukrep 33: izobraževanje ponudnikov nastanitev in kuli-
narike 

ZCC in Celjski sejem

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

7.2.3 PODPORNI PRODUKT: GASTRONOMIJA

Ukrep 34: razvoj grofovskih jedi z gostinskimi ponudniki ZCC, zasebni sektor

Ukrep 35: razvoj grofovskih jedi s ponudniki cateringa za 
sejme in kongrese

ZCC, zasebni sektor

Ukrep 36: razvoj in promocija kulinaričnih dogodkov ZCC, zasebni sektor

Ukrep 37: razvoj kulinarične ponudbe v starem mestnem 
jedru 

zasebni sektor

Ukrep 38: usposabljanja ponudnikov za dvig kakovostne 
ravni in promocije kulinarike

ZCC

Ukrep 39: razvoj kulinaričnih vodenj ZCC, zasebni sektor

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

7.2.4 PODPORNI PRODUKT: OUTDOOR
Ukrep 40: oblikovanje in priprava regijskih in destina-
cijskih informacijskih gradiv za kolesarje in pohodnike v 
tiskani in spletni obliki

Dežela Celjska, ZCC, 
ZPO

Ukrep 41: izobraževanje turističnih ponudnikov o prilago-
ditvah za outdoor ciljne skupine 

ZCC

Ukrep 42: spodbujanje razvoja gostinske ponudbe ob 
kolesarskih in pohodniških poteh

MOC, ZCC, ZPO 

Ukrep 43: razvoj destinacijskih in regijskih kolesarskih in 
pohodniških paketov 

zasebni sektor

Ukrep 44: dvig prepoznavnosti Celja kot kolesarske des-
tinacije 

ZCC, MOC, zasebni 
sektor
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UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

7.2.5 PODPORNI PRODUKT: TOURING (KROŽNA POTOVANJA)
Ukrep 45: regijsko povezovanje in priprava krožnih poto-
vanj znotraj makroregije Panonska in Termalna Slovenija 
in Alpska Slovenija, kjer je Celje izhodišče za touring

ZCC, regijski DMMO, 
zasebni sektor

Ukrep 46: vzpostavitev sodelovanja z agencijami, ki 
ponujajo večdnevne izlete po Sloveniji in mednarodni 
Alpe-Adria regiji z izhodiščem v drugih krajih Slovenije in 
Celjem kot postankom na turi

ZCC, zasebni sektor

Ukrep 47: vzpostavitev sodelovanja z agencijami, ki ponu-
jajo enodnevne izlete iz večjih centrov Ljubljana (nasloni-
tev na touring z izhodiščem izven Celja)

ZCC, zasebni sektor

Ukrep 48: segmentirana in vsebinsko zaokrožena po-
nudba za organizatorje potovanj (TO) 

zasebni sektor, ZCC

Ukrep 49: organizacija študijskih potovanj za TO (orga-
nizatorji potovanj) in TA (turistične agencije)

ZCC, zasebni sektor

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

7.2.6 PODPORNI PRODUKT: ŠPORTNI TURIZEM

Ukrep 50: vzpostavitev rednega sodelovanja med destina-
cijo in organizatorjem večjih športnih dogodkov in pripra-
va letnega koledarja dogodkov

MOC, ZCC, ZPO, or-
ganizatorji športnih 

tekmovanj

Ukrep 51: priprava strategije razvoja športnega turizma na 
destinaciji

MOC, ZPO, ZCC

Ukrep 52: povečanje prepoznavnosti Celja kot destinacije 
športnega turizma

MOC, ZCC, ZPO

Ukrep 53: vzpostavitev regijske mreže partnerjev za orga-
nizacijo večjih tekmovanj

MOC, ZCC, ZPO, 
zasebni sektor

Ukrep 54: izobraževanje ponudnikov ZCC
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7.3.  

UGLED IN ODLIČNOST GROFOV: 
KAKOVOST PONUDBE

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

Ukrep 55: oblikovanje sheme kakovosti ponudbe in za-
veze do višanja standardov za ponudnike po posamičnih 
segmentih (nastanitve, kulinarika, znamenitosti in atrak-
cije, doživetja, trgovine)

ZCC, zasebni sektor

Ukrep 56: oblikovanje znamke kakovosti (Quality of 
Counts) za posamične segmente ponudbe 

ZCC

Ukrep 57: merjenje kakovosti ponudbe ZCC, zasebni sektor

Ukrep 58: razvoj linije grofovskih izdelkov ZCC, MOC, zasebni 
sektor

Ukrep 59: priprava kompetenčnega centra z izobraževanji 
za različne ponudnike

ZCC
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7.4. 
POLITIKA GROFOV: 
MENEDŽMENT DESTINACIJE

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

Ukrep 60: reorganizacija Zavoda Celeia Celje z novo sis-
temizacijo delovnih mest in novim letnim načrtom aktiv-
nosti. 

MOC, ZCC

Ukrep 61: delovanje in redno sodelovanje znotraj interne 
skupine za razvoj in trženje turizma 

MOC, ZCC, zasebni 
in javni sektor

Ukrep 62: Ustanovi se Red grofovskih gostiteljev (partner-
ska mreža turističnih deležnikov)

ZCC, MOC, hotelirji, 
gostinski ponud-

niki, turistični vod-
niki, NVO, trgovci

Ukrep 63: vzpostavitev sistema skupnih aktivnosti pod 
okriljem Partnerstva za uspeh celjskega turizma

MOC, ZCC, javni in 
zasebni sektor

Ukrep 64: redna strokovna srečanja s širšo skupino de-
ležnikov (širša skupnost turističnih ponudnikov in s turiz-
mom povezanih akterjev), nevladnimi organizacijami in 
društvi, ki so pomembni sooblikovalci življenja in dogod-
kov/prireditev na destinaciji

MOC, ZCC

Ukrep 65: spodbujanje inovativnosti med deležniki celj-
skega turizma

ZCC, MOC

Ukrep 66: letno srečanje celjskih turističnih deležnikov in 
ponudnikov s ključnimi turističnimi deležniki iz Slovenije

ZCC, partnerski 
DMMO

Ukrep 67: motivacija strateških investitorjev za vlaganja 
v Celje

MOC

Ukrep 68: zbiranje in spremljanje statističnih podatkov in 
poročil (turistični promet, obisk, taksa, nočitve, segmen-
tacija) kot nujno potrebna osnova za pravilno odločanje in 
učinkovitejše upravljanje turističnih tokov

ZCC, MOC

Ukrep 69: vzpostavitev načrtnega spremljanja potreb in 
zadovoljstva gostov ter partnerjev na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni

ZCC, zasebni sektor

Ukrep 70: načrtno usmerjanje osnovnošolske, srednješol-
ske mladine ter študentov v turistično dejavnost

MOC, ZCC
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7.5. 
ZAKLADI IN VIRI GROFOV: PROSTOR IN 
INFRASTRUKTURA

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

3.1.12 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA: TOČKE INTERESA
Ukrep 71: povezava Starega gradu Celje z mestnim jedrom 
z izgradnjo visečega mostu

MOC

Ukrep 72: nadgradnja obstoječe infrastrukture na Starem 
gradu Celje za izvedbo prireditev in doživetij

MOC

Ukrep 73: infrastruktura za nadgradnjo gostinske ponud-
be na Starem gradu Celje 

MOC

Ukrep 74: evalvacija in realizacija projektov za trajnostni 
razvoj starega mestnega jedra, ki so povezani z infrastruk-
turo (razpršeni hotel, obrtni kompetenčni center...) in so 
navedeni v Strategiji razvoja starega mestnega jedra Celja 
2015–2020

MOC, ZCC

Ukrep 75: spodbude zasebnemu sektorju za najem loka-
lov in oživitev starega mestnega jedra z letnim sofinan-
ciranje znižanja najemnin lokalov

MOC

Ukrep 76: skupna destinacijska informacijska in usmerje-
valna infrastruktura 

MOC, ZCC, ZPO

Ukrep 77: vzpostaviti infrastrukturne pogoje v mestnem 
jedru za večjo 3–4 dnevno prireditev v Celju, ki povezuje 
mesto jedro z gradom 

MOC

Ukrep 78: prenove stavb in spomenikov MOC, zasebni sektor

Ukrep 79: nadaljevanje projekta Odprti depoji: ureditev 
praznih izložb v starem mestnem jedru 

ZCC, muzeji 

Ukrep 80: urejanje in izgradnja infrastrukture in privlačne 
turistične ponudbe Celjske koče za 365 dni / 4 letne čase

ZPO, MOC

Ukrep 81: urejanje in izgradnja infrastrukture ter razvoj 
kakovostnejše turistične ponudbe na Šmartinskem jezeru 

MOC 

Ukrep 82: priprava vsebinskih in finančnih spodbud za 
zasebni sektor 

MOC

Ukrep 83: ureditev informacijske in usmerjevalne arhi-
tekture v času večjih dogodkov Celjskega sejma za boljšo 
pretočnost prometa in zadovoljstvo obiskovalcev

MOC

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

3.1.13 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA: NASTANITVE

Ukrep 84: popolna renovacija in ureditev butičnega mest-
nega hotela Turška Mačka, ki ga je odkupila MOC

MOC, zasebni sek-
tor

94



UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

3.1.14 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA: POHODNIŠKE IN KOLESARSKE POTI 
Ukrep 85: ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC 
(investicija predvideva približno 30 kilometrov novih kole-
sarskih povezav v mestu)

MOC

Ukrep 86: vlaganje v daljinske kolesarske povezave MOC

Ukrep 87: vlaganje v gorsko kolesarjenje s hot spot-om na 
Celjski koči in Šmartinskem jezeru

MOC

Ukrep 88: vlaganje v daljinske pohodniške poti: ZCC z 
MOC, sosednjimi LTO in naravnimi parki.

MOC

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

3.1.15 PODPORNA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA: GOSTINSKI IN TRGOVSKI 
OBRATI 
Ukrep 89: turistom in obiskovalcem prijaznejši in daljši 
delovni čas trgovin ter gostinskih lokalov v času večjih 
prireditev in turistične sezone

zasebni sektor, ZCC

Ukrep 90: enotna informacijska in promocijska označitev 
trgovin v starem mestnem jedru 

MOC, zasebni sek-
tor

Ukrep 91: poenotenje poletnih senčnikov gostincev na 
ulicah Celja v skladu z Odlokom o oglaševanju v MOC

zasebni sektor, 
MOC

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

3.1.16 PROMETNA INFRASTRUKTURA: DOSTOPNOST IN MOBILNOST
Ukrep 92: uvedba in širjenje javnega avtobusnega mest-
nega potniškega prometa v l. 2019 – projekt CELEBUS

MOC, prevozniki

Ukrep 93: okrepitev obstoječih avtobusnih javnih linij 
med Celjem in zaledjem

MOC, prevozniki

Ukrep 94: krožni sezonski javni promet med posameznimi 
destinacijami, vlaganja v zeleno mobilnost in dostopnost 
do točk v in izven destinacije 

MOC, ZCC, Dežela 
Celjska, zasebni 

sektor, prevozniki

Ukrep 95: promocija prihoda in gibanja turistov brez avto-
mobila v destinaciji

MOC, ZCC

Ukrep 96: uvedba sistema »Park and Ride« (P+R) in ure-
jene točke za kolesarje, avtodomarje, voznike električnih 
avtomobilov in invalide

MOC

Ukrep 97: umirjanje prometa in novi prometni režimi na 
kritičnih točkah

MOC

Ukrep 98: širjenje uporabe električnih vozil in koles v 
Celju in na destinaciji

MOC

Ukrep 99: označitev turističnih atrakcij od avtoceste do mest-
nega jedra in do Starega gradu Celje za tranzitne in druge goste

MOC, ZCC

Ukrep 100: razvoj mestne Pametne kartice mobilnosti 
(Celje Tourist Card)

MOC, ZPO, muzeji 
in galerije, zasebni 

sektor
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7.6.  

ŠIRJENJE MOČI IN VPLIVA CELJSKIH: 
SPREMLJANJE IZVAJANJA STRATEGIJE

UKREP 
NOSILCI in 
PARTNERJI 

2019 2020 2021 2022 2023

Ukrep 101: spremljanje uresničevanja strategije MOC
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Seznam okrajšav

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
B2B – Business-to-business = Komunikacija med poslovnimi subjekti 
B2C – Business-to-costumer = Komunikacija med poslovnim subjektom in fizično osebo 
BDP – Bruto domači proizvod
CMLC – Celjski mladinski center
DMO – Destination management organization = Destinacijska upravljavska organizacija
DMMO – Destination management and marketing organization = Destinacijska upravljavska in marketinška or-
ganizacija 
ETC – European Travel Commission = Evropska potovalna komisija
ITP – Integralni turistični produkt
LTO – Lokalna turistična organizacija
MCC – Celjski mladinski center
MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MICE – Meetings, incentives, conferences and exhibitions = Okrajšava za kongresno dejavnost
MOC – Mestna občina Celje
MOS – Mednarodni obrtni sejem
NUSZ – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
OPN – Občinski prostorski načrt
RDO – Regionalna destinacijska organizacija
RRA – Regionalna razvojna agencija
SAŠA regija – Savinjsko-šaleška regija
STO – Slovenska turistična organizacija
SURS – Statistični urad Republike Slovenije
TIC – Turistično informacijski center 
TA – Turistične agencije
TO – Organizatorji potovanj
UNWTO – World Tourism Organization = Svetovna turistična organizacija
ZCC – Zavod CELEIA Celje = Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje
ZPO Celje – Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti

Seznam virov

Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije 2018–2020, Slovenska turistična organizacija
Persone slovenskega turizma, 2016–2017, Slovenska turistična organizacija
Statistični urad Republike Slovenije
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2020
TRAVEL & TOURISM GLOBAL ECONOMIC IMPACT & ISSUES 2018, World Travel & Tourism Council
Turizem v številkah 2017, Slovenska turistična organizacija 
UNWTO, City Tourism Report, 2012
Zavod Celeia Celje, letno poročilo 2017 in 2016
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