
ZELENI NAPOTKI ZA OBISK DESTINACIJE CELJE 

Slovenija je destinacija, ki jo vodi zelena misel. Je prva država, ki je dobila naziv Zelena 

destinacija sveta. Zakaj? Kamorkoli se ozremo, vidimo prijetno zeleno barvo, ki nas vabi na 

oddih v naravo. Prebivalci imamo radi našo zeleno pokrajino, ki nas spodbuja k odgovornemu 

ravnanju in varovanju narave in kulture. Pod okriljem Zelene sheme slovenskega turizma naša 

zelena destinacija uresničuje zelene politike in s tem ustvarja zelena doživetja za zeleno 

naravnane obiskovalce. V okviru zelene sheme se ponudnikom podeljuje znak SLOVENIA 

GREEN, ki obljublja zeleno prihodnost. Na tej shemi lahko najdemo  60 destinacij, 59 

ponudnikov nastanitev, 8 turističnih agencij , 4 naravne parke, 5 restavracij, 3 atrakcije ter eno 

plažo, ki izpolnjujejo kriterije Green Destinations Standard.  

In ena iz med 60 destinacij, ki so prejele znak Slovenia Green je tudi mesto Celje. Prejelo ga je 

leta 2016, in sicer bronasti znak Slovenia Green Destination. 

 

Obiskati eno najbolj zgodovinsko bogatih mest v Sloveniji. 
Celje je mesto z bogato zgodovino, sodobnim mestnim utripom in napolnjeno z zeleno 

energijo. Je mesto ene najmočnejših plemiških družin, zato ga imenujemo mesto Celjskih 

knezov. Nad mestom stoji znameniti Celjski grad, ki nudi razgled na razgibano in zeleno Celjsko 

pokrajino. Prisluhnite zgodbam o celjski zgodovini in se sprehodite med ostanki preteklosti. 

Zabavajte se ob mestnem vrvežu ali se sprostite v naravi, ki je le korak stran.  

Začutite zeleno destinacijo še pred prihodom 
Ker je destinacija Celje prejemnik znaka Slovenia Green Destinations je vaša odločitev za obisk 

odgovorna. Pred prihodom se čim več pozanimajte o naši zeleni deželi, Celju, naši kulturi in 

tradicijah.  

Odpravite se na potovanje z električnim avtomobilom, vlakom ali avtobusom oz. izberite 

letalskega prevoznika, ki vlaga v programe za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Za zeleno 

potovanje v Celje vam priporočamo Slovenske železnice. S tem boste lahko imeli mirno in 

udobno vožnjo ter videli prelepo in razgibano pokrajino, ki se vam bo spreminjala ob poti. 

Železniška postaja stoji le korak stran od mestnega vrveža, kjer lahko najprej zagledate 

prijetno vzdušje na Krekovem trgu. Odkrivajte Celje na kolesu in uporabljajte sistem javnih 

koles kolesCE. S tem se lahko zapeljete tudi do bližnjega Šmartinskega jezera. 

  



Potujte zeleno 
 

NARAVA IN POKRAJINA 

• Celje je eno redkih mest v Evropi z mestnim gozdom s površino kar 94ha in s 14. 

kilometrov opremljenih sprehajalnih poti. Danes vije sedem doživljajsko-rekreativnih 

poti in ena izobraževalno-izkustvena pot. S tem razlogom je največja urejena javna 

zelena površina v Celju. Mestni gozd s strani varujeta Miklavški in Anski hrib, ki ju lahko 

hitro osvojite peš ali s kolesom in trud poplačate z lepim razgledom. Poleg teka in 

kolesarjenja vam v mestnem gozdu srčni utrip pospeši tudi telovadnica na prostem ali 

sprehod po trim stezi. Otroci lahko energijo porabijo na otroškem igrišču, medtem ko 

uživajo v svežem gozdnem zraku. Tam je bilo izmerjeno najvišje drevo v Sloveniji, in 

sicer cca. 67m 

 

• V Celju skrbijo za približno 10.000 mestnih dreves, od katerih je 13 starih več kot 100 

let in so zato tudi zaščitena. 

 

• Drevesna hiška v Mestnem gozdu je največja te vrste v Sloveniji. Navdušuje s sodobnim 

videzom, ker je v celoti izdelana iz lokalnega lesa, pa se lepo povezuje z gozdnato 

okolico. 

 

• Odpravite se na pohod po Gobarski in Gozdni učni poti na Celjski koči in odkrili boste 

številne že ogrožene rastlinske vrste. Tam lahko vidite od drevesnih vrst: domači 

kostanj, gorski brest, lipo, črn gaber, hrast, smreko ipd.  

 

• Za bolj aktivne počitnice si privoščite adrenalinski podvigi v Pustolovskem parku Celjska 

koča.  

 

• V Sloveniji smo zelo aktivni, kjer radi raziskujemo z lahkotnim korakom, kajti imamo 

več kot 11.000 km označenih pešpoti. Sprehodite se po mestnem gozdu, po mestu ali 

ob reki Savinji.  

 

• Romantiko do najbližjih pokažite kako drugače kot s teptanjem trave ali trganjem 

cveta. Divje cvetoči travniki so pašniki za avtohtone slovenske čebele, saj je Slovenija 

ena najbolj čebeljih dežel sveta. Obiščite TIC Celje, kjer vam bodo razkrili skrite kotičke 

mesta in kje najti najlepše razgledne točke.  

 

• Približno 7 km izven središča Celja najdete Šmartinsko jezero. Jezero namreč 

predstavlja stičišče priložnosti za počitek, rekreacijo in zabavo na vodi. Okoli dela jezera 

poteka lepo urejena sprehajalna in kolesarska pot. 

  



OKOLJE IN PODNEBJE 

• Začutite Celje kot zeleni dom na prostem. Skupaj lahko poskrbimo, da ostane čisto in 

urejeno. Poskrbite za ločeno zbiranje odpadkov in jih odnesite na mesta dosegljiva 

komunalni oskrbi. Če pohajkujete po hribih, smeti odnesite v dolino. 

 

• Voda je čista in pitna povsod po Sloveniji, saj je pravica do čiste pitne vode zapisana v 

ustavi. Priporočamo, da v Sloveniji kupite steklenico za večkratno polnjenje, saj lahko 

na vsakem koraku natočite čisto pitno vodo. 

 

• Pomagajte nam ohraniti bogastvo vodnih virov tako, da raje izberete kratek tuš 

namesto kopeli in med umivanjem zob zaprite pipo. 

 

• Izbirajte mila, kozmetične in druge čistilne pripravke, ki so okolju prijazni in ne 

načenjajo narave ali njenih občutljivih ekosistemov. Četudi so embalaže kozmetike 

skoraj prazne, jih porabite do konca in odnesite s sabo domov.  

 

•  Če se vam med potjo pokvari naprava ali izprazni baterija, jo odnesite v poseben 

zbiralnik.  

 

• Naj okolje in narava lovita svoje signale. Ko je le mogoče, izklopite iz vtičnic vse 

elektronske in druge naprave. 

 

KULTURA IN TRADICIJA 

• Slovenski jezik je skozi tisočletja pomagal ohraniti slovensko kulturo in suverenost. 

Skušajte se naučiti nekaj osnovnih besed in fraz, ki bodo narisale nasmešek na obraz 

vašim slovenskim gostiteljem povsod po državi. (hello = dober dan, thank you = hvala, 

How are you = kako si/ste, that is so good – to je zelo dobro).  

• Kupujte lokalno, v lokalnih trgovinah s slovenskimi izdelki in pridelki. V Celju so lokalni 

izdelki na voljo v poslovalnicah TIC centra in TIC Stari grad Celje, kjer lahko izbirate med 

izdelki lokalnih umetnikov. 

• Podpirajte lokalne proizvajalce. V Celju je možno na mestni tržnici ali na tradicionalnih 

dogodkih kot je Podeželje v mestu v mestnem jedru, Srednjeveški dan na Starem gradu 

Celje okusiti in kupiti domače dobrote ter izdelke neposredno od ponudnikov.  

•  Okusite kulinariko Celja, saj lahko v celjskih restavracijah in gostilnah poizkusite 

značilne Celjske jedi. Prav tako določeni ponudniki ponujajo grofovske jedi kot so 

Barbarina simfonija na krožniku, Friderikova deska, Ulrikovo zadnjo pojedino in še 

veliko drugih.  

• Obiščite tradicionalne dogodke in prireditve, ki vam bodo približali slovenske navade, 

šege in običaje. V Celju ne smete zamuditi Žive zgodovine na Starem gradu, kjer se 

lahko preizkusite v streljanju z lokom, v mečevanju z vitezi, se spogledujete z grajskimi 

princesami, kramljate z grajskimi prebivalci in ustvarjate v srednjeveških delavnicah. 



Ostali pomembni dogodki, ki so vredni ogleda so še: Dnevi komedije, Celjski pust, MOS 

Celjski sejem, program Poletje v Celju in Pravljično Celje.  

 

Ohranite zeleno Slovenijo in Celje v srcu 
• Ročno delo, lokalnih ustvarjalcev je najlepši spominek. Poiščite jih v TIC-u v mestu ali 

na gradu. Ostale spominke lahko najdete tudi v Mohorjevi družbi. 

• Delite svoje pozitivne izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širiti zeleno misel. 

• Delite svoja doživetja v Sloveniji in Celju na družbenih omrežjih ter uporabite 

#visitcelje #cityofcounts in #ifeelslovenia. 

• Odprite srce zelenim navadam in jih uresničujte tudi doma. 

 


