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TURISTIČNI RAZGOVORI
Enaindvajset razgovorov z go
stinskimi in turističnimi delavci

V jelenskih dnevih smo obi
skali številne gostinske in turi
stične delavce ter jih povprašali 
kaj menijo o letošnji turistični 
sezoni in o turizmu nasploh.

Rado Jenko, predsednik Turi
stičnega društva Celje: Letošnja 
sezona je bila skromna. Dež, uki
nitev K-15, prenehanje pošiljanja 
zavarovancev v zdravilišča in 
precej visoke cene pa še kaj — 
vse to je storilo svoje. Zadovoljni 
pa smo s porastom inozemskih 
nočite.v, z večjim odkupom valut, 
s povečanjem izletniškega turiz
ma pa tudi s prometom v gostin
skih in potovalnih podjetjih.

Milan Vukmanič, šef posloval
nice Kompasa: S prometom smo 
letos v naši poslovalnici prav za
dovoljni. Izvedli smo precej več 
izletov, prodali več vozovnic, po
sredovali več dopustov in menjali 
več valut.

Miloš Planinšek, ravnatelj ho
tela Evropa: V našem podjetju je 
bila letošnja sezona kar v redu. 
Sprejeli smo več skupin, manj 
domačih pa precej več tujih go
stov. Tudi z obiskom v espressu 
smo zadovoljni.

Mirko Lešnik, ravnatelj hotela 
Celeia: V letošnjem letu smo 
precej povečali prome,t, nasploh 
smo bolje poslovali kakor lani. 
Inozemskih gostov smo imeli več, 
manj pa je bilo domačih poslov
nih turistov.

Pred praznikom republike so slavnostno odprli umetno drsališče 
v Mestne,m parku, ki zdaj že služi svojemu namenu. Agilnemu grad
benemu odboru ter odboru HDK Celje izrekamo še enkrat priznanje 
in zahvalo. Posnetek je bil napravljen 30. novembra. Foto prof. Vudler

V NOVO LETO
Takšna je pač navada, da ob 

koncu leta sklepamo račune, po
gledamo pa tudi naprej v novo 
leto, ki bo kaj kmalu začelo šteti 
svoje prve dni.

Naše društvo je pred dnevi za
ključilo svojo mandatno dobo na 
izredno uspelem občnem zboru v 
Narodnem domu. Članstvo je iz
reklo priznanje dosedanjemu u- 
pravnemu odboru in sprejelo za 
naslednje obdobje nov delovni 
program. S tem programom bo 
društvo po seglo še na širše de
lovno področje, saj se, zaveda svo
jih dolžnosti na področju turiz
ma in olepšave mesta. S potekom 
občnega zbora smo zadovoljni, tu
di z novim plenumom, upravnim 
in nadzornim odborom, ki šteje
jo skoraj polovico novih članov. 
Novim društvenim organom že
limo pri njihovem delu kar naj
več uspeha.

Ob tej priliki bi se radi ozrli 
tudi še na nekatera druga turi
stična dogajanja v minulem letu. 
Zadovoljni smo z izvedenimi de
li na Celjski koči (tereni, vlečni
ci), priznanje naj velja tvorcem 
novega umetnega drsališča ter 
Cestnemu podjetju in vsem. ki so 
v letošnjem letu kakorkoli pri
pomogli k razvoju turizma na 
našem področju.

Z nekaterimi turističnimi do
gajanji nismo zadovoljni, kar ve
lja predvsem glede števila gostov 
in nočitev. V Celju je bilo to še 
kar zadovoljivo, tudi v Savinjski 
dolini in drugod, razen v zdra
viliščih. kjer je stanje skrajno 
slabo. S predpisi, ki so letos čez 
noč ukinili pošiljanje socialnih 
zavarovancev v naša zdravilišča, 
se ne, moremo strinjati ter naj 
ponovimo sklep, ki ga je prejela 
Celjska turistična zveza na svoji 
zadnii seji:

»Ugotavljamo, da so nepriča
kovane spremembe v zdravstve
nem zavarovanju tako močno pri
zadele naša naravna zdravilišča, 
da se nahajajo v resni krizi, ka
tero še stopnjuje sedanji izven- 
sozonski čas. V Dobrni in Rog. 
Slatini so morali zaradi takega 
stam'a že odpustiti večie število 
svoijh delavcev. V kolikor ne, bo 
prišlo do pozitivnih sprememb, se 
bo število odpustov še bistveno 
povečal o.

Turistične in zbornične organi
zacije naj v večjem obsegu pro
pagirajo obisk naših zdraviliških 
krajev, tako doma kot tudi v ino
zemstvu. Turistično-gostinski de
lavci v posameznih zdraviliško- 
turističnih krajih pa naj tesno 
sodelujejo z upravami naravnih 
zdravilišč pri vseh ukrepih za iz
boljšanje težkega gospodarskega 
stanja naravnih zdravilišč, kar že 
ima in bo imelo tudi velike, po
sledice v gospodarstvu turistično- 
gostinskih in vseh ostalih dejav
nosti njihovega kraja.«

V novo leto stopamo z iskreno 
želio. da bi naša zdravilišča ne 
doživela katastrofe, želimo si go
spodarsko močnejšo organizacijo 
gostinstva, nadalnjo izgradnjo re
kreacijskega centra pri Celjski 
koči. nadaljevanje gradnje ceste 
proti Logarski dolini, cesto proti 
Kumrovcu, postopno turistično 
izgradno južnega Pohorja, novo

Prof. Jože Zupančič, šef turiz
ma pri Izletniku: Izletniška de
javnost v našem podjetju se je 
v letošnjem letu občutno poveča
la, kar je seveda vplivalo tudi na 
naš celokupni promet. Zadovoljni 
smo. V prihodnjem in prihodnjih 
letih bomo skušali kaj več storiti 
tudi v čisti turistični dejavnosti 
na našem področju.

gostišče v Mozirju, sobe v ijuben- 
ski Planinki pa še to in ono. Še 
mnogo je naših želja, med njimi 
tudi kopalni bazen na Dobrni, pa 
žičnice in vlečnice ter nadalnja 
izgradnja športnega centra v ce
ljskem parku. Zavedamo se po
ložaja in ukrepov v zvezi z go
spodarsko reformo. Zato naj ve
lja: zgradimo to, kar zmoremo ter 
to, za kar smo prepričani, da je 
potrebno in ekonomično. Še gle
de kapacitet: razen v nekaterih 
manjših krajih jih imamo povsod 
dovolj, le, njihova kvaliteta veči
noma ni takšna, kakršno bi si že
leli.

S temi mislimi vstopamo v 
mednarodno turistično leto 1967 
z iskreno željo, da bi bilo vsem 
nam zares naklonjeno in uspešno.

Rado Jenko

Alojz Krivec, ravnatelj zdravi
lišča Dobrna: 2e v prvem polletju 
smo imeli manj gostov kakor la
ni, s prenehanjem pošiljanja za
varovancev pa je postal v zgod
nji jeseni položaj našega zdravi
lišča prav nevzdržen. Inozemskih 
nočitev je bilo letos sicer precej 
več, vendar pa njihovo absolutno 
število še zelo malo pomeni. Tru
dimo se na vse načine, propagi
ramo, varčujemo, odločili smo se 
tudi za odpuste, vendar sedanje
ga stanja ne moremo sami po
praviti.

Stane Cujež, direktor zdravili
ško gostinskega podjetja v Roga
ški Slatini: Leto 1967 bo prav po
sebno za zdravilišča preizkusno 
leto, če se bodo uspela komerci
alno vključiti v nove, pogoje po
slovanja. Odločujoča pri tem bo
sta smotrna in obsežnejša propa
ganda in kakovostne storitve. To
da kami položaja ne bomo mogli 
reševati. Pristojni organi bodo 
morali uvideti, da je ukinitev 
zdraviliškega zdravljenja eno
stranski ukrep, ki bo povzročil 
neprecenljive neugodne posledi
ce. Do konca letošnjega oktobra 
smo imeli v Rogaški Slatini le 
60 °/n domačih nočitev napram la
ni, inozemskih pa je bilo 25 %

več. Ob koncu leta bo stanje še 
slabše.

Bogo Kosi, šef Turist-biroja 
Laško: Letos smo imeli nekaj 
manj domačih pa več inozemskih 
nočitev. Za zasebne sobe je bilo 
veliko zanimanje pa tudi gostin
stvo je lahko z letošnjim prome
tom zadovoljno. Vkljub dežju 
smo še kar dobro speljali Dan 
piva in cvetja.

Mitja Lap, direktor hotela Paka 
Velenje: V Velenju smo z letoš
njo sezono zadovoljni. Vse kaže 
da bomo imeli približno enako 
število domačih nočitev kakor 
lani, inozemskih pa bo skoraj za 
50 % več-

Emil Šantl, direktor gostinske
ga podjetja Hmeljar Žalec: Naše 
podjetje je letos dobro poslovalo, 
pa tudi za turizem smo se precej 
bolj angažirali. Uredili smo či
stilne naprave v bazenu Prebold.

Franc Renier, podpredsednik 
Turističnega društva Podčetrtek: 
Z izgradnjo novega bazena v Ha- 
rinih Zlakah pričenjamo v Obso- 
teliu novo turistično obdobje.

Frajnc Rautner, gostilničar in 
predsednik Turističnega društva 
Bistrica ob Sotli: Izletnikov je 
bilo v Obsotelju še kar precej, ko 
pa bomo dobili asfaltirano cesto, 
na katero čakamo že, 20 let, jih 
bo gotovo še več.

Franjo Vajd, predsednik Turi
stičnega društva Mozirje: Doma
čih gostov smo imeli manj, ino
zemskih več, več je bilo tudi iz
letnikov in ribičev. Priznanje ri
bičem za odlično organizirano 
prireditev.

Ante Tevž. član upravnega od
bora Turističnega društva Ljub
no: Letošnja sezona se je pri nas 
še kar srečno iztekla. Imeli smo 
veliko manj domačih gostov, ino- 
zemcev pa je bilo precej. Tudi 
Flosarski bal je lepo uspel. Do 
prihodnje sezone se moramo lo
titi številnih neurejenih komu
nalnih problemov (vodovod, ba
zen, trgovina in ureditev kraja). 
Še posebej izrazim priznanje Ce
ljski turistični zvezi, ki nam je 
vedno pomagala ter nam je tudi 
v bodoče potrebna.

Mimica Golavšek, ravnateljica 
gostinskega nodietia Planinka na 
Ljubnem: Z letošnjo sezono in 
s prometom v našom podietiu 
smo zadovoljni, čeprav ie bila se
zona izredno kratka. Med inozem
skimi gosti smo imeli največ Du
najčanov. Za prihodnjo sezono 
bi radi uredili sobe v Planinki ter 
izbolišali gostišči Roeovilec in 
Zadružni dom v Solčavi.

Ivo Dernač, direktor gost. pod j. 
Braslovče: S prometom v naših 
obratih smo zadovoljni, tudi hme
ljarske prireditve so lepo uspele.

Ivan Zupan, direktor gostinske
ga podjetja Turist Mozirje: Pro
met v našem podjetju je bil do
ber, čeprav smo imeli v Savinj
ski dolini letos manj nočitev. Ure
dili smo gostišče v Nazarjah, pri
čeli smo z urejanjem novega go
stišča v Mozirju, prihodnje leto 
pride na vrsto še kaj. Za propa
giranje turizma v Gornji Savinj
ski dolini smo ustanovili poseb
no društvo, kateremu plačujejo 
določeni odstotek od prometa vsa 
družbena in zasebna gostišča. 
Prepričani smo, da bomo s turiz
mom v naših krajih postopoma 

(Konec na tretji strani)



Kako naj uredimo Stari grad in Mestni park
LEPŠA UREDITEV MESTNEGA 
PARKA IN STAREGA GRADU

Tako v parku kot na Starem gradu 
Ui bilo treba marsikaj urediti in iz
boljšati. V parku je treba skrbneje 
vzdrževati klopi in steze. Zlasti po
leti bi morali večkrat pobrati smeti 
in papirje. Tudi cvetlične grede naj 
bi bile bolj domiselno urejene, mor
da v obliki grbov Celja in grbov, 
znanih iz celjske okolice. Prej ali 
slej je treba urediti akvarij ali pa 
vsaj vzdrževati vodne rastline.

Tudi Stari grad bi bilo treba za
četi postopoma urejati. Ploščad naj 
bi podaljšali od Friderikovega stolpa 
čez jarek. Nekje naj bi bila razstav
ljena maketa gradu, kakršen je bil 
v času, ko je bil še v celoti ohra
njen. Prav bi bilo, da bi bil gostinski 
lokal opremljen s slikami iz dobe 
celjskih grofov, izletnikom pa naj 
bi bile na voljo reprodukcije celj
skih grofov in nekdanjega Celja na 
razglednicah, če so seveda take sli
ke na razpolago. Organizirati bi bilo 
treba prodajo spominkov, vezanih 
na grad ali celjsko zgodovino; morda 
bi bilo treba kot spominek prirediti 
kak celjski kovanec. Predvsem pa 
je treba bolje urediti cesto in oskr
beti primerno razsvetljavo ob sobo
tah, nedeljah in praznikih. Na stol
pu bi bil dobrodošel avtomatski dalj
nogled. Ob vhodu in na posameznih 
zgradbah bi bilo treba namestiti tab
le s kratkimi opisi zgodovinskih do
godkov in pojasnili tudi v tujih je

zikih.
Herman Musec

KAKO BI UREDILI STARI GRAD

Razvaline Starega gradu bi naj bi
le za domačine in tujce privlačna 
izletniška točka. Ce hočemo to do
seči, moramo marsikaj popraviti.

Predlagam naslednje izboljšave:
1. Treba je urediti cesto, da bo do

voljevala tudi avtobusni promet in 
da bo dovolj parkirnih prostorov 
pred bivšo gostilno Jicha. Zadnji del 
poti do vhoda v grad bi naj bil iz
popolnjen s prodajalnami raznih 
spominkov, razglednic, bifejem itd.

3. Zgraditi je treba osebno žičhico- 
vzpenjačo s spodnjo postajo na za
četku PELIKANOVE POTI. Dostop 
za pešce bi imela v podaljšku Savinj
skega nabrežja, za avtomobile pa po 
cesti mimo Skalne kleti.

3. V notranjosti obzidja bi kazalo 
urediti cvetlični nasad, pri stopnišču 
namestiti cvetlice v loncih. Na Fri
derikovem stolpu naj bi bili daljno- 
gledi-avtomati na vidnem mestu pa 
kratek opis gradu v več jezikih.

4. Gostinski lokal bi kazalo preure
diti v starinskem slogu. (Imitirani 
tramovni stropi, okovje, kovani le
stenci itd.) Stene bi lahko krasilo 
srednjeveško orožje (sulica, možnar, 
puška).

5. Pri severnem obzidju, od koder 
je razgled na Celje, bi naj stala 
kamnita miza z vklesanimi smerni
cami neba in nadmorsko višino.

6. Izboljšati bi kazalo tudi dekora
tivno razsvetljavo gradu in predvsem 
urediti javno razsvetljavo na cesti 
od Skalne kleti do gradu.

Slavko Kukovec

GOSTISCE na GRIČKU 
JE ODPRTO VSE LETO

LAŠKO PIVO NAM PRIJA 
VSE LETO, TUDI POZIMI

UREDITEV MESTNEGA PARKA
Nekoč res lep celjski park Je Iz

gubil svoj ugled in pomen. Obsto
ječe stanje zahteva, da se bolno drev
je podre in nasadi novo, po možnosti 
eksotično. Park je treba podaljšati 
do mostu v Liscah ter upoštevati 
njegovo novo funkcijo glede športa 
(drsališče, tenis, kotalkanje smučar
ska skakalnica). V skladu s to novo 
vsebino parka je treba urediti tudi 
cvetlične in druge nasade, sanirati je 
treba zemeljski plaz, ki na zadnjem 
koncu parka sili v Savinjo.

Slavko Kukovec
NAJPREJ CESTA
Najprej moramo urediti na Stari 

grad primerno cesto. Vmes je treba v 
redu vzdrževati vsaj obstoječe zidov
je, kasneje pa lahko pridejo na vr
sto še ustreznejša ureditev restav
racije, muzejček, razni kioski in 
eventuelno tudi žičnica. Prihodnje le
to bi sestavili program, nato pa še 
načrt za perspektivno ureditev.

Rado Jenko
MNENJE POKOJNEGA
ALOJZA RTHTERŠICA
O UREDITVI STAREGA GRADU
S pokojnim Alojzem Rihteršičem, ki 

je bil dolga leta gospodar Starega 
gradu, sva se večkrat pogovarjala, 
kako bi naj perspektivno uredili Sta
ri grad. Menil je, da je prvi pogoj 
vozna cesta, nato solidna sanacija ob
stoječega zidovja, ureditev manjše
ga muzeja na gradu in ureditev re
stavracije v starinskem slogu. Tudi 
z žičnico se je strinjal.

Milan Cetina
NA GRAD CESTO IN ŽlCNICO
Menim, da je treba urediti na Sta

ri grad najprej solidno avtomobilsko 
cesto ali pa žičnico. Vse drugo bo 

lo samo po sebi. To bode nareko
vale notreb0. Seveda pa ne smemo 
opustiti dobrega sprotnega vzdrže
vanja. Zinka Košec

KAKŠEN NAJ BO BODOČI
MESTNI PARK
Z umetnim drsališčem je dobil 

park novo športno vsebino (poleti 
tud5 tenis in kotalkanje), ki jo je 
treba prav in spretno združevati z 
dosedanjo vlogo, ki jo je imel Mestni 
park kot prostor za snrehode in od
dih. Seveda je potreben za komplek
sno ureditev ustrezen enovit kor- 
cent. ki naj bo delo hortikulturnih, 
turističnih in športnih strokovnjakov.

Rado Jenko

Razna mnenja:
MNENJA O UREDITVI STAREGA 
GRADU IN MESTNEGA PARKA 
S to številko odpiramo polemiko o 

bodoči ureditvi Starega gradu in 
Mestnega parka. Vabimo svoje bral
ce, da nam pošljejo svoje prispevke, 
ki jih bomo objavili v naslednji šte- 
vilki. Uredništvo

KAKO NAJ UREDIMO 
STARI GRAD
Najprej se je treba lotiti ceste in 

to kar po sedanji trasi. Menim, da bi 
se dalo to cesto generalno popraviti 
z relativno malimi stroški. Gradnje 
pa se moramo lotiti tako, kakor gra
dimo gozdne ceste in v lastni režiji. 
Ko bo urejena cesta, se lahko loti
mo še osebne žičnice. Takoj pa je 
treba grajsko zidovje očistiti grmi
čevja, ki raste po njem, ter nada
ljevati s sedanjimi rednimi vzdrže
valnimi deli, dokler ne bo mo
goče gradu odgovarjajoče rekonstru
irali.

Soglašam tudi s predlogom mojstra 
Pelikana, da je treba posekati tisto 
drevje in grmičevje, ki zakriva se
danjo prelepo grajsko veduto.

Ing. Skočir Jože
KAKO NAJ UREDIMO 
MESTNI PARK
Z novim umetnim drsališčem, ki 

bo poleti kotalkališče, in s teniški
mi prostori je dobil park novo vse
bino - postal je celjski športni cen
ter. Želimo še primerne gostinske 
prostore, kegljišče, na hribu pa 
sankališče in smučišče. Premisliti 
je tudi, če naj skakalnica ostane ali 
ne. Ce k temu uredimo še potrebne 
parkirne prostore in bife ter ustrez
no prilagodimo cvetje in nasade bo 
naš mestni park spet zaživel kakor 
si to želimo.

Prof. Zoran Vudler 
STARI GRAD - KAKO IN KAJ! 
Menim, da moramo vzdrževati zi

dovje naprej, prihodnje leto očistiti 
zidovje grmičevja ter posekati drev
je, ki zakriva razvaline. Sicer pa je 
treba izdelati projekt za pespektivno 
ureditev gradu, urediti cesto, pa 
slej ko prej še žičnico. To sicer 
ni izvedljivo v nekaj letih, možno 
pa bo postopoma in sistematično v 
daljšem časovnem obdobju. Tudi na 
prizorišče za grajske igre bo treba 
misliti.

Prof. Zoran Vudler

PISMO IZ
Včasih se nam je zdel London 

strašno oddaljen, danes pa so se 
razdalje zmanjšale. Ob 13. uri se
deš na vlak v Ljubljani, nasled
njega dne dopoldne si v Parizu, 
popoldne v Calaisu, v dveh urah 
si čez Rokav in okoli 20. ure v 
Londonu. Ce imaš couchettes (le
žišča za 6 oseb v kupeju, tri drug 
nad drugim) je potovanje ugod
nejše, v pravem spalniku še lepše.

Tja in nazaj sem potoval čez 
Italij'o, Švico, Francijo, Anglijo, 
Belgijo, Nemčijo in Avstrijo. Naj 
opišem najprej postopke na me
jah! V Sežani so nam žigosali pot
ne liste, cariniki pa so se zanima
li za denar in kaj nosimo seboj. 
Podobna je bila procedura na 
italijanski strani, samo brez ca
rinikov. Ko smo prišli v Švico in 
odšli iz nje, nas ni pogledal nihče, 
enako v Franciji. Kakor da bi v 
teh dveh državah ne bilo več 
mej. Komplicirani pa so Angleži. 
Že na ladji je bilo treba izpolniti 
posebno vstopno tiskovino, v Dov
ru pa so nas nagnetli v carinarni
co, kjer so pregledovali prtljago. 
Ne vsem — pa vendar. Znak o- 
pravljene kontrole je bil križ s 
kredo na kovček. Šele s tem kri
žem si šel mimo policiiske kon
trole, kjer si oddal tudi vstopno 
tiskovino.

Pri vrnitvi iz Anglije smo iz
polnili izstopne tiskovine, jih od
dali, carinskega pregleda pa ni 
bilo. Zaradi gneče Belgijci v 
Ostende niso niti vsem žigosali 
potnih listov, na izstopni postaji 
na nemško-belgijski meji ni bilo 
nikogar in niso potnih listov pre
gledovali ne Belgijci in ne Nemci. 
Avstrijci so žigosali potne liste, 
naši so storili enako, spraševali

LONDONA
so, kaj smo prinesli s seboj, in 
pregledali sem in tja tudi kakšno 
prtljago. Zdi se mi, da se od na
štetih držav gremo mejne in ca
rinske formalnosti samo še mi in 
Angleži.

Da je London mesto, ki šteje 
okoli 6,000.000 prebivalcev, piše v 
vsakem leksikonu in turističnem 
priročniku. Tudi druge podatke so 
tam zbrali strokovnjaki boljše, 
kakor pa bi jih napisal jaz. Rajši 
nekaj osebnih vtisov o Angliji in 
Londonu, od katerih prvi v gneči 
s čakanjem na carinsko kontrolo 
niso bili najlepši. Kasneje pa sta 
se London in Anglija odvijala 
pred mano kakor na dobrem 
filmskem traku. Vlak, ki nas je 
popeljal iz Dovra v London, je 
bil izredno čist, stranišče s toplo 
in mrzlo vodo in brisačo v avto
matu, kakor laboratorij. Do Lon
dona nobene postaje. Londonska 
podzemna železnica globoko pod 
zemljo, dostopna po stopnicah in s 
»toboganom«. Na stopnicah in na 
postajah prepih, za vsako postajo 
posebna vozna cena. Meni je pa
riški »metro« že bolj všeč. Stano
val sem v preprostem hotelu, ne
kaj kilometrov iz mesta. Sobe či
ste, parket vsak dan loščen, peri
lo snežno belo, v sobah vroča in 
hladna voda, milo, brisače. Cena 
15 šilingov (šiling okoli 175 dinar
jev). V sobi sem bil s sopotnikom, 
ki je plačal prav toliko za svoje 
ležišče. Dali so mi ključ od sobe 
in od vežnih vrat. Greš in prideš, 
kadar hočeš. Večerje in kosila mi 
niso najbolj ugajala, zelo pa so mi 
bili všeč zajtrki, ki so vsebovali 
kompot ali sadni sok. opečeno 
šunko z jajcem, maslo, džem, ka
vo ali čaj z mlekom in opečen

kruh (toast). Cena 6-15 šilingov, 
odvisna od vrste in kvalitete lo
kala.

Vino je drago. Najcenejše za 
10 šilingov sem videl v trgovini, 
whisky je stal štirikrat toliko. 
Kisle vode nisem mogel dobiti, 
čeprav sem jo iskal. Je nimajo in 
je ne uvažajo — razen najimenit
nejših hotelov. V gostilnah pijejo 
največ pivo, v bifejih pa čaj in 
kavo, gostinskih vrtov ne poznajo. 
Gostiln in bifejev je sorazmeroma 
malo, zato pa je bank več. Go
stinskega vrta v našem smislu ali 
pa kavarniške terase, kakršne 
poznajo Francozi, nisem našel. Ce 
hočeš kaj pojesti ali popiti, mo
raš v lokal, vkljub vročini.

Mestni promet opravljajo pod
zemna železnica in pa enonadstro
pni avtobusi. Na avtobusnih pos
tajah so vrste. Ko pride avto
bus vstopi samo toliko ljudi 
kolikor je prostih sedežev. Ostali 
počakajo na naslednjega. Nihče ne 
godrnja. Naj omenim še urade 
velikih turističnih agencij, ki so 
vzorno opremljeni. Lepo ie urejen 
tudi urad agencije JUGOTOURS. 
ki dela za našo državo. Precej 
bolj skromen, skoraj zanemarjen 
pa je bil lokal našega turistične
ga predstavništva. Žal in škoda.

Takole nasploh: Ljudje so mir
ni, solidni, mogoče celo staro
modni, nekateri tudi s polcilindri 
in dežniki, čeprav je sijalo sonce.

Promet je strahoten. Cene živil 
so približno enkrat višje kakor 
pri nas, še nekaj višje pa so tudi 
plače. Tekstil ni dražji od našega, 
tudi ne tehnične potrebščine. Dra
ge so razne usluge, pa tudi sta
novanja niso poceni.

Naj opišem še angleške parke, 
ki so nekaj imenitnega. Obstajajo 
samo iz lepe redno pokošene tra
ve in drevja. Na travi lahko ležiš, 
kjer in kolikor hočeš, divjanje in

nabijanje žoge je prepovedano, 
sicer pa to itak nikomur ne pade 
na pamet, niti huliganom ne.

Smeti za seboj tudi vsak pos
pravi. V Hyde Parku sem si o- 
gledal tiste slavne govornike. 
Vsak večer in vsako nedeljo lahko 
tu govori, kdor in kar pač hoče. 
V nedeljo dopoldne, ko sem bil 
tam, jih je govorilo pet. Trije 
črnci in dva belca. En črn in er. 
bel govornik sta razlagala neko 
novo vero, drugi so napadali vla
do, predvsem zaradi zunanje poli
tike in gospodarstva, eden je 
krepko zmerjal ministrskega 
predsednika. Publika jih posluša, 
se jim smeji, pritrjuje, pa tudi 
ugovarja.

Vsi turistični priročniki pripo
ročajo, da si v Londonu ogledate 
Westminstersko opatijo, galerijo 
TÄTE, nacionalno galerijo, naci
onalni muzej, parlament, mostove 
na Temzi, trgovsko Oxfortdsko uli
co, Wembleyski stadion, pa mu
zej voščenih lutk, kraljičin dvo
rec, menjavo straže. Dalje playboy 
klub z »zajčki«, Soho, zabaviščni 
del Londona, ki ie večji kakor 
Celje, Tower, poslopje Scotland 
Yarda, pa v okolici še največje 
letališče na svetu in Windsorski 
dvorec. Vsega tega arhitektonske
ga. umetniškega, kulturnega in 
tehničnega bogastva vam ne bom 
opisoval — to naj storijo bolj 
poklicani. Mogoče bom o tem po
kazal v svojem zimskem oreda- 
vanju nekaj uspelih barvnih pos
netkov. ki sem jih napravil.

Naj končam z ugotovitvijo, da 
sem menjal dinarje po uradnem 
kurzu 1 funt — 35.00 novih dinar
jev, kar me ie prijetno presenetilo.

In še pripomba, da so Angleži 
in London nekaj svojevrstnega. 
London pa mi je bil zelo všeč.

Zoran Vudler
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OBČNI ZBOR NAŠEGA DRUŠTVA
16. decembra je imelo Olep

ševalno in turistično društvo v 
veliki dvorani Narodnega doma 
svoj redni občni zbor. ki so ga 
počastili s svojim obiskom tudi 
predstavniki občinske skupščine, 
Celjske turistične zveze. Turistič
ne zveze Slovenije in še nekate
rih organizacij. Po uvodnih poro
čilih, ki sta jih prebrala predsed
nik Jenko ter blagajnik Godnik 
je stekla živahna razprava, v ka
teri je sodelovalo precej prisot
nih. Občni zbor je izrazil prizna
nje dosedanjemu društvenemu 
vodstvu, sprejel je nov delovni 
program, ki ga objavljam na pe
ti strani ter izvolil nove društve
ne organe, katerih člane v nada
ljevanju objavljamo.

DRUŠTVENI PLENUM
Ašič Marjan, prof. Aškerc An

ton, Benedičič Vera, Belaj Irma, 
Bolta Janez, Božič Milan, Dermol 
Ludvik, Divjak Ivan, Dobovičnik 
Jože, Frajle Tatjana, Godnik 
Viktor, Gombač Milan, Gorinšek 
Viktor, mr. Gradišnik Dušan, 
Grobelnik Gustav, ing. arh. Hart
man Janko, Jenko Rado, Javor
nik Pavle, Košec Zinka, Kukovec 
Slavko, doc. dr. Lešničar Janko, 
Lešnik Mirko, Lavrenčič Avgust, 
dr. Lovšin Janez, Medvešček Ma
rija, Medvešček Vinko, dr. Mejak 
Ervin, Mlinarič Leo, ing. Ognar 
Janez, dr. Petrovič Stane, Petauer 
Ivan, Pibrovec Rudolf, Planinšek 
Miloš, ing. Pompe Rihard, Presin- 
ger Riko, ing. arh. Rebek Bran
ko, mr. oec. Rebe,všek Ludvik, 
Rigler Justina, Skomina Rafko,

Selšek Stanko, ing. Skočir Jože, 
Steiner Vinko. Svetek Andrej, 
Terčak Stane, Trogar Zdravko, 
Umek Ivo, Vidovič Marija, prof. 
Zoran Vudler, Volf Janko, Vuk- 
manič Milan, Zorko Slavko, prof. 
Zupančič Jože.

Upravni odbor
Predse,dnik: Rado Jenko, pod

predsednik: prof. Zoran Vudler, 
odborniki: Ašič Marjan, Benedičič 
Vera, Bolta Janez, Dermol Lud
vik, Dobovičnik Jože, Frajle Ta
tjana, Godnik Viktor, Gombač 
Milan, Gorinšek Viktor, ing. arh. 
Hartman Janko, Kukovec Slavko, 
Pibrovec Rudolf, ing. arh. Rebek 
Branko, Selšek Stanko, ing. Sko
čir Jože, Umek Ivo, Volf Janko, 
Zorko Slavko, prof. Zupančič 
Jože.

Nadzorni odbor
Predsednik: Riko Presinger,

člani: Medvešček Vinko, Grobel
nik Gustav, Rigler Justina, Ščuka 
Cveto.

KOROŠEC IN KORITNIK
NAVDUŠILA

Po izredno uspelem občnem 
zboru Olepševalnega in turistič
nega društva je bil koncert oper
nih arij, ki sta jih pela prvaka 
ljubljanske opere Ladko Korošec 
in Rajko Koritnik, pri klavirju 
pa ju je spremljala Zdenka Lu- 
kec. Poslušalci so bili nad imenit
nim izvajalcem obeh uglednih 
pevcev zares navdušeni in niso 
štedili s priznanjem.

NAGRADE ZA
NAJLEPŠE ROŽE

Na društvenem občnem zboru 
je predsednik Jenko razdelil na
grade za najlepše rože. Pivo na
grado 20.000 S din je prejel ko
lektiv Vrtnarstva, drugo 15.000 S 
din šola Hudinja, tretjo vrtnar 
tovarne EMO Gustl Ježovnik
10.000 S din. četrto hišni svet že
lezniškega bloka na Otoku 10.000 
S din, peto in šesto nagrado po 
5000 S din pa sta prejela Korber 
Franc in Jagodič Vida. Zastop
nik Vrtnarstva je, vrnil nagrado 
društvu z željo, da jo dobi pri
hodnje leto tisti, ki bo imel naj
lepši predvrt, vrtnar Ježovnik pa 
jo je poklonil šoli Hudinja. Oba 
so prisotni za njuni lepi gesti na
gradili z navdušenim aplavzom.

DRUŠTVENI IZLETI

Olepševalno in turistično društvo 
Celje prireja naslednje izlete: 
22. decembra v Slovenj Gra
dec, na veliko mednarodno sli
karsko razstavo, 7. januarja v 
Ljubljano — opera THAIS ter 
21. januarja v Zagreb — Kreu- 
derjeva opereta LADY IZ PARI
ZA. Prijave že sprejemajo v Tu
rističnem uradu.

CELJE LEPO OKRAŠENO

Za letošnje novoletne praznike 
je Celje tako lepo okrašeno in 
osvetljeno kakor še nikoli. Vse 
priznanje celjskim trgovcem.

TURISTIČNI RAZGOVORI
(Nadaljevanje s prve štreni)
le uspeli. Seveda pa je predpogoj 
asfaltirana cesta do Logarske do
line.

Peter Jež, predsednik Turistič
nega društva Luče: Letos smo se 
zelo angažirali za lepšo ureditev 
našega kraja. Gostov je bilo ne
kaj manj kakor lani, z uspehom 
svojega kmečkega penziona ter z 
delom Celjske turistične zveze pa 
sem prav zadovoljen. Tudi ob
činska skupščina si precej pri
zadeva za napredek turizma v na
ši dolini.

Franc Plesnik, gostilničar in 
predsednik Turističnega društva 
Solčava — Logarska dolina: Le
tos smo imeli več domačih in še 
več tujih gostov, pa tudi izletni
kov je bilo več. Naša dolina pa 
bo prav zaživela šele takrat, ko 
bomo dobili asfaltirano cesto, ki 
si jo najbolj želimo. Hvala tudi 
Celjski turistični zvezi za njeno 
pomoč.

Lojze Javornik, upravnik Pla
ninskega doma Logarska dolina: 
Z letošnjo sezono sem zadovoljen. 
Pripomnim še, da nismo še nikoli 
imeli toliko šolskih izletov.

Rudolf Kurrar, čuvaj starega 
gradu: Na celjskem Starem gra
du smo imeli letos zaradi dežja 
manj obiskovalcev. Cenim, da jih 
je bilo na gradu nad 40.000, pri 
meni na stolpu pa 11.535.

Ce se po teh razgovorih zami
slimo, bomo ugotovili, da smo 
lahko z letošnjo sezono zadovo
ljni, kar pa žal ne velja za zdra
vilišča, ki bijejo trenutno svoj 
najtežji boj za obstanek. Dolžnost 
vseh je, da jim pomagamo.

Milan Božič — Zoran Vudler

Delovni program olepš. in turist, društva Celja za 1.1967 68
Na občnem zboru dne 16. de

cembra smo sprejeli naslednji
delovni program:
A — JAVNE FUNKCIJE

1. Vzdrževali bomo turistični — 
informacijski urad ter skrbeli 
za splošno turistično informa
tivno službo v Celju.

2. Skrbeli bomo za turistično 
propagando mesta Celja, raz
poslali bomo 10.000 prospek
tov, objavili 10 oglasov in so
delovali še v drugih propa
gandnih akcijah. Izdali bomo 
vložke v tujih jezikih k celj
skemu prospektu. Pričeli bo
mo s pripravah za novi pro
spekt in vodnik po Celju.

3. Pripravili bomo gradivo za 
zimski prospekt Celja.

4. Skrbeli bomo za redno objav
ljanje turističnih informacij 
za Celje v časopisju in v ra
diu.

5. Posredovali bomo zaradi po
manjkljivosti v mestu, razpisali 
nagradno tekmovanje za naj
lepše cvetje na oknih in vr
tovih ter tekmovanje za naj
lepšo izložbo. Občinski skup
ščini bomo sproti predlagali 
potrebne ukrepe za nadaljni 
razvoj turizma in olepšave na
šega mesta.

6. Skrbeli bomo za oddajanje za
sebnih turističnih sob.

7. Odboru, oziroma organu, ki 
bo skrbel za izgradnjo rekre
acijskih središč in za rekre
acijo delovnih ljudi bomo da
jali vso možno pomoč.

8. Sodelovali bomo z vsemi or
ganizacijami, ki so povezane s 
turizmom. Izvedli bomo tek
movanje, gostincev z akcijo za 
boljše odnose do gostov, pa 
tudi akcijo za boljše odnose

nekaterih gostov do gostin
skega osebja ter za lepšo in 
prijaznejšo ureditev gostin
skih prostorov.

9. Vzdrževali bomo izletišče Sta
ri grad, kolikor bomo mogli 
in kolikor bomo dobili in 
zbrali sredstev v ta namen. 
Pripravili bomo program za 
perspektivno ureditev Starega 
gradu, podprh in zavzeli se 
bomo tudi za celjske kulturne 
spomenike.

10. Izvedli bomo akcijo med mla
dino, da bi imela boljše odno
se do javnih nasadov.

11. Ce bo dovolj prijav, bomo or
ganizirali dva vodniška tečaja: 
enega za gostince, drugega za 
turistične delavce.

12. Pomagali bomo k ureditvi 
prostora pri kopališču, pro
stora me,d železnico in mo
stom ter Pelikanove poti na 
na Stari grad.

13. Organizirali bomo nekaj pro
menadnih koncertov in drugih 
zabavnih prireditev.

14. Začeli bomo novo akcijo; vsa
ko leto posadimo 100 dreves!

15. Da poživimo celjsko mrtvilo 
v glavni turistični sezoni, bo
mo organizirali poleti dve več
ji družabni prireditvi. Moral
no in materialno pa bomo 
podprli celjske grajske igre, 
zavzeli se bomo tudi za več 
razvedrila v gostinskih loka
lih.

16. Radi bi adaptirali naš turisti
čni urad (polovico stroškov mi 
— polovico Stanovanjsko pod
jetje).

Tak bi bil pregled javnih tu
rističnih funkcij, ki pa jih bomo
izvedli samo, če bomo prejeli po
trebna sredstva, ki jih ima občin

ska skupščina v svojem skladu 
za pospeševanje turizma zares 

dovolj. Doslej smo namreč sami 
gospodarili s turistično takso, od
slej pa bomo morali za sredstva 
vsako leto posebej prositi. Ta naš 
delovni program je tudi vloga za 
sredstva. Od občinske skupščine 
in od njenega sklada je odvisno, 
v koliko nam bo uspelo ta pro
gram realizirati. Pri nas je dobre 
volje pa tudi delovnih ljudi, ki 
so voljni prijeti za delo, dovolj, 
ni odveč pripomba, da smo do
slej dodajali za izvajanje javnih 
turističnih nalog toliko, kolikor 
smo prejeli turistične, takse. Sa
mi se bomo tudi v bodoče trudili, 
da zberemo čim več sredstev.

Drugi del našega delovnega 
programa se nanaša na delo, ki 
je namenjeno našim članom, ki 
jih ima naše društvo zdaj nad 800 
in ki vsi plačujejo članarino in 
z društvom sodelujejo.

B — DELO ZA CLANE

1. Izvedli bomo vsako leto naj
manj štiri turistične izlete.

2. Izvedli bomo eno turistično 
strokovno ekskurzijo.

3. Izvedli bomo 6 obiskov oper
nih in operetnih predstav v 
Ljubljani in Zagrebu (vsako 
leto).

4. Izvedli bomo najmanj 4 tu
ristična predavanja ter še 
kakšno prireditev, ki jo bodo 
člani želeli.

5. V turističnem uradu bomo 
prodajali spominke, turistične 
publikacije ter inozemske ča
sopise in revije.

6. Izdajali bomo svoje glasilo 
LEPO MESTO za povezavo 
med člani ter kot turistično

propagando in vzgojno pub
likacijo.

7. Svojim članom bomo poma
gali k cenejšim dopustom. Na 
njihovo željo jim bomo pre
skrbeli cenene, lepe zasebne 
sobe na morju ali pa v Sa
vinjski dolini, kjer jim tudi 
lahko zagotovimo ce,nene wee
kend hišice. Člani bodo imeli 
na vseh izletih 20 % popusta. 
Naročnina za LEPO MESTO 
je vključena v članarino, ki 
znaša za člane 400.— S. di
narjev.

Tak je naš delovni program, ki 
je gotovo zelo obsežen. Nismo za
jeli vsega, kar se nanaša na tu
rizem in olepšavo našega mesta, 
menimo, da smo kot društvo za
jeli dovolj. In končno, če bodo še 
vsi tisti ki so zato poklicani sto
rili svoje, je gotovo, da bo turi
zem v našem mestu uspešno na
predoval.

KOMPAS ŽE 
SPREJEMA 
PRIJAVE ZA 

DRSALNO REVI
JO V CELOVCU
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Ing. Blaž Pristovšek 75-let
-.žte.i B ki

NOVA ZGRADBA 
EKONOMSKE ŠOLE

Naš jubilant ing. Blaž Pristov-1 
šek se je rodil 23. januarja 1892 
v Vojniku pri Celju. Kot sin rev
ne kmečke družine sei je z inšt- 
rukcijami in raznimi službami 
moral sam prebijati skozi leta 
študija. Maturiral je 1. 1912 na 
realki v Ljubljani. Vpisal se je na 
tehnično fakulteto v Gradcu, a je 
bil 1. 1915 vpoklican k vojakom. 
Po vojni je študij nadaljeval prav 
tam, a je bil konfiniran. Pobeg
nil je na Češko in na univerzi v 
Brnu dosegel absolutorij. Ob po
manjkanju gmotnih sredstev se 
je začasno zaposlil pri direkciji za 
gradnjo železnic v Beogradu. Ap
rila 1. 1922 je v Brnu diplomiral. 
Nato je delal spet v Beogradu 
kot projektant in revizor projek
tov. Vodil je gradnjo drugega od
seka železnice Ormož — Murska 
Sobota in prešel k direkciji že
leznic v Ljubljani.

L. 1926 je ing. Pristovšek prev
zel dolžnosti šefa tehničnega od
delka celjske mestne občine in 
ostal na tem mostu do okupacije
1. 1941. Vodil je vse tehnične pos
le občine, revidiral celotno pro
jektiranje, sodeloval pri pripra
vah za izdelavo regulacijskega 
načrta Celja in regulacije Savinje 
vodil vzdrževalna dela na mest
nih cestah in ulicah ter občin
skih nepremičninah.

Bil je v vodstvu mestnega av
tobusnega podjetja. Po njegovi 
zamisli so zrasli številni nasadi 
po mestu, tako tudi brezove aleje 
ob Savinji in v Ulici 29. novemb
ra. Nemalo truda je vložil v ak
cijo proti poplavam in ima pre
cej zaslug pri tem, da se je z re
gulacijo Savinje pred vojno sploh 
pričelo. Pri srcu mu je bil naš 
Stari grad in po njegovi zamisli 
so bile zgrajene betonske stopni
ce v Friderikovem stolpu. Ure
dil je mestni gradbeni arhiv in 
načrtoval številne zgradbe. Pro
jekti njegovih enodružinskih hi
šic so zelo cenjeni, saj je po njih 
postavljenih v Celju nad 100 hiš.

Kot zavednega Slovenca in zna
čajnega moža ga je okupator v 
aprilu 1. 1941 zaprl in kmalu iz
gnal v Cuprijo z družino. V Sr
biji je med vso vojno odločno 
podpiral narodnoosvobodilno gi
banje. Nemci so ga uvrstili med 
talce, ob pokolu 3500 patriotov v 
Kraljevu. Bil je v zadnji skupini

CELJE V STATISTIKI
10.000 učencev in dijakov,
24.000 zaposlenih, v gostilnah
ena milijarda za alkoholne
pijače

Najnovejši Statistični godišnjak, 
ki ga izdaja vsako leto zvezni sta
tistični zavod, objavlja tudi po
datke o posameznih mestih za le
to 1965.

Iz tega pregleda smo izluščili 
nekaj najvažnejših podatkov za 
naše mesto.

Število zaposlenih. V Celju je 
bilo lani zaposlenih v družbenem 
sektorju 23.421 oseb. Od tega 9579 
v industriji, 596 v kmetijstvu, 179 
v gozdarstvu, 1995 v gradbeni
štvu, 2292 v prometu, 3114 v trgo
vini in gostinstvu, 1585 v obrti, 
387 v komunalni dejavnosti, 2695 
v kulturi lin socialnih dejavnostih 
in 996 v državnih in družbenih 
organih.

Trgovina, gostinstvo in turizem.
V Celju je 139 prodajaln, kjer je 
zaposleno 812 oseb. Trgovina na 
drobno je ustvarila lani za 24,6 
milijard prometa. Na veliko trgu
je 17 podjetij, ki imajo 1162 zapo
slenih, ustvarili pa so 47 milijard 
prometa. Gostinskih obratov je

200 mož, ki so za ubite tovariše 
kopali grobove. Tik preden je 
padla še njegova skupina, so 
Nemci ustavili streljanje. Tako 
ga je rešil slučaj, a je še nekaj 
časa ostal talec.

Po osvoboditvi se je ing. Blaž 
Pristovšek vrnil na svoje staro 
službeno mesto v Celje ter je 
skozi mnoga leta vestno in kori
stno opravljal dolžnosti mestnega 
inženirja in šefa gradbene upra
ve. Zadnja leta je bil tudi direktor 
projektivnega biroja. Pridobil si 
je velike zasluge za smotrno 
gradbeno in urbanistično ureditev 
Celja in je danes še vedno odli
čen poznavalec tega področja 
v našem mestu. Nemalo je nje
govih zaslug, da se moremo po
našati z urejenim Celjem.

V tem znamenju Celje iskreno 
čestita spoštovanemu jubilantu — 
častnemu občanu mesta, častne
mu članu Olepševalnega in turi
stičnega društva, priznavajoč mu 
svojo hvaležnost za opravljeno 
dragoceno delo, na katero se tudi 
sam lahko ozre z vedrim zado
voljstvom.

Še mnogo prijetnih let!

37, ležišč 182, zaposlenih oseb pa 
584. Gostinci so ustvarili 2,5 mili
jard prometa, od tega pri jedilih
1.234.000. 000 in pri alkoholnih pi
jačah 963,000.000 dinarjev. Turi
stov je bilo 30.240, prenočitev, pa 
42.327.

Komunalne službe. Dolžina vo
dovodnega omrežja je. 89 km, vo
de pa smo porabili lani v Celju
3,072.000 m3, od tega 1,355.000 v 
gospodinjstvih. Vodovodnih pri
ključkov je 3060, vodomerov 3176, 
uličnih hidrantov pa 218. Dolžina 
kanalizacijskega omrežja je 34 
km, kanalizacijskih priključkov je 
1114. Mestna »snaga« zaposluje 38 
oseb in Jma skupaj 6 motornih 
vozil. Imamo eno parno kopališče, 
ki jei imelo lani 15.850 obiskoval
cev, v odprtem kopalnem bazenu 
pa so evidentirali 37.733 kopalcev 
Električno omrežje je dolgo 333 
km, tokomerov je 11441. Na ce
stah gori 1695 javnih luči, skupna 
poraba električne energije pa je 
znašala 81,600.000 KWh, od tega
19.000. 000 kWh v gospodinjstvih. 
Vseh ulic je 131, njihova dolžina 
80 km, površina pa 536.000 m2. 
Vseh zelenih površin (parki in na
sadi) je 157.000 m2, drevoredov 13, 
v drevoredih in na zelenih povr
šinah raste 1500 dreves. Imamo

Čez letošnje poletje so v Celju 
adaptirali še stari trakt ekonom
ske šole, ki je zdaj skupaj z lani 
dozidanim novim traktom lepa 
arhi tektonska celota. Za prihod
nje leto so ostala samo še manjša 
notranja adaptacijska dela. S tem 
je dobila ekonomska šola res lepe 
in primerne prostore, ki si jih je 
po dolgih letih dela v stisnjenih, 
nehigienskih in neprimernih pro
storih zares zaslužila. Ob konča
nih deli'h velja izreči še posebno 
priznanje direktorici prof. Mileni 
Vršnik-Štiftarjevi, ki je vložila 
nemalo truda, da je bilo moč to 
gradnjo izvesti in tudi dokončati, 
priznanje pa si zasluž jo tudi nad
zorni inženir Ravnak ter izvaja
lec gradbeno podjetje Obnova. 
Celjani smo zadovoljni, da bo 
imel naš srednji komercialni ka
der zdaj res primerne prostore za 
svojo strokovno vzgojo na tem 
zavodu, ki slovi po odličnem pro
fesorskem kadru. Prepričani smo, 
da bo šola zdaj dosegla še večje 
uspehe.

1 tržnico, ki ima 1336 m2 pokriite 
površine, 5698 stanovanj s skup
no površino 293.607 m2, skupno pa 
so lani dogradili 305 novih sta
novanj.

Šolstvo, kultura in zdravstvo. V
Celju je bilo lani na 6 osnovnih 
šolah 4782, na 10 strokovnih 2836, 
na gimnaziji 1131 učencev, na 14 
drugih šolah (posebna, odrasff, 
dopolnilne) pa 960 slušateljev. Na 
osnovnih šolah je delalo 198 uči
teljev, na drugih pa 103 učitelji 
in profesorji.

3 kino dvorane imajo skupno 
1941 sedežev, imele so 2224 pred
stav od tega 226 z domačimi filmi. 
Obiskovalcev je bilo 665.000, pri 
domačih filmih 77.000. Na 107 pre
davanjih je bilo 12.000 obiskoval
cev, radijskih naročnikov je bilo 
ob koncu lanskega leta 11.977.

V celjski bolnici je 1521 postelj, 
imamo 8 ambulantno-kliničnih u- 
stanov, 7 zobnih ambulant, 7 dru
gih zdravstvenih institucij, 3 le
karne, 90 zdravnikov in 15 farma
cevtov.

Žal publikacija ne navaja šte
vila prebivalcev, tako da moremo 
zapisati samo oceno: 33.000 pre
bivalcev.

Z. V.

INOZEMSKI 
TURISTIČNI PABERKI

VELIKI AVIONI ZA 300 DO 900 
POTNIKOV. Velike avionske družbe 
poročajo, da bodo do leta 1970 uved
le na vseh pomembnejših linijah avi- 
one z najmanj 300 sedeži, do 1975 pa 
napovedujejo avione s 450 sedeži in 
še celo več. S tem številom potnikov 
bodo postali avioni najcenejše pro
metno sredstvo, turizem pa bo dobil 
nove perspektive. Se bolj bodo posta
le zanimive Afrika, države Bližnjega 
in Daljnega vzhoda ter Severne in 
južne Amerike. Daljave že danes av
tomobilskemu turizmu ne pomenijo 
veliko, bodočemu avionskemu turiz
mu, ki je zadnja leta v nenehnem 
porastu, pa bodo pomenile še manj!

NAJVECJE SVETOVNE TURISTIČ
NE ATRAKCIJE. Veliki štirinajst
dnevni časopis REISE WELT, ki iz
haja v Hamburgu kot priloga časopi
sa DIE WELT, je razpisal anketo 
med svojimi bralci, da zberejo 36 
največjih svetovnih turističnih atrak
cij. Izbrali so takole: Alhambra v 
Granadi, Akropola v Atenah, Angkor- 
Wat, svetišče v Kambodži, Assuanski 
jez v Egiptu, ATOM v Bruslju, Bal- 
bek ostanki templja v Libanonu, Be
netke, Brasilia, novo moderno mesto 
v Braziliji, cerkev sv. Petra v Rimu, 
cerkev v Rouchampu, Eiffelov stolp 
v Parizu, Golden Gate Bridge, most 
v San Frančišku, Hagia Sophia, mo
šeja v Carigradu, Cape Kennedy, po
staja za polete v vesolje USA, Karib
ski jez v Južni Rodeziji — Zambiji, 
kip Svobode v New Yorku, Kitajski 
zid, katedrala v chartres-u, katedra
la v Kölnu, katedrala v Strasbourgu, 
Kremelj v Moskvi, Manhattan Sky
line, poslovni predel nebotičnikov v 
New Yorku, Mykene levja vrata, Pa
namski prekop. Rushoore Memorial, 
v skalo vklesani kipi v USA, stolp v 
Piši, ki se nagiba, Stonehenge, pred- 
zgod. svetišče v Angliji, Tadsh Ma
hal, palača v Agri-Indija, Predor 
Mont-Blanc.

K naštetim turističnim atrakcijam 
že organizirajo skupinske izlete ame
riške, angleške, nemške in francoske 
potovalne agencije.

IGRALNICE TUDI NA ŠVEDSKEM. 
Švedske oblasti so izdale letos prva 
dovoljenja za igralnice, vendar s šte
vilnimi omejitvami. Tako sme zna
šati stava največ 2 kroni, priigrani 
denar pa je treba porabiti v restav
racijah ali v barih.

DOPUST NA DEŽELI. V Zahodni 
Nemčiji je postal dopust na deželi 
velika moda. Ne samo, ker je poceni, 
kmetje so tudi blizu, tak dopust omo
goča rekreacijo in še devize ostanejo 
doma.

STOLP V PIŠI SE NAGIBA NA
PREJ. Od lanskega do letošnjega po
letja se je stolp v Piši nagnil za 
nadaljnjih 1,2 mm. Tako znaša zdaj 
skupni nagib 4,385 m.

KOPALNE BAZENE OGREVAJO. 
V tirolskem kraju Seefelder Wildsee 
so odprli novo kopališče, ki ima dva 
bazena, v katerih lahko vodo ogre
vajo. To je že dvajseti avstrijski od
prti bazen, ki ima naprave za ogre
vanje vode. S temi bazeni so postali 
neodvisni od muhastega vremena po
leti v zadnjih letih.

NOVI HOTELI V MAMAI. V Ma- 
mai ob Črnem morju so za letošnjo* 
sezono zgradili spet nekaj novih ho
telov in velik camping.

Tudi iz Španije in Portugalske po
ročajo, da gradijo tam večje število 
campingov in novih hotelov.

KOLESA ZA RAZVEDRILO. Zdra
vilišče Herrenab v Zahodni Nemčiji 
je ustanovilo izposojevalnice koles, 
ki se jih turisti radi poslužujejo.

AVTOBUSI Z AVTOMATIČNIMI 
KLIMATSKIMI NAPRAVAMI. Zahod- 
nonemški potovalni uradi so pričeli 
uvajati v avtobuse klimatske napra
ve. »Evropa« avtobusi že imajo kli
matske naprave, ki znižajo avtoma- 
tičndo temperaturo v avtobusu do 7® 
manj, kakor Je zunaj.

STARI DOBRI KUHINJSKI RE
CEPTI. v Avstriji so se številni go
stilničarji odločili, da bodo pekli za 
svoje goste dvakrat tedensko močna
te jedi po starih preizkušenih recep
tih.

DRSANJE CELO LETO. V Gar- 
misch-Partenkirchenu so odprli julija 
novi drsalni stadion, kjer bodo dr
sali poleti in pozimi.

NAJVISJA AVSTRIJSKA ŽIČNICA. 
»Ortztaler Gletscherbahn« dela od le
tos s polno kapaciteto in pripelje 
turista na 3850 visoki Gaislachkogel.

Plavajoča igralnica. Lep finančni 
uspeh je imel v letošnji sezoni lon
donski ladjar Dimitron, ki je svojo 
luksuzno ladjo Sv. Stefan preuredil 
v plavajočo igralnico. Ladja je plula 
po Egejskem morju z izhodiščem v 
Atenah.

Letos poteka 10 let, kar je pričela obratovati na Starem gradu restavracija, 
ki jo je zgradilo povsem z; lastnimi sredstvi Olepševalno in turistično društvo 
Celje. Na sliki širši gradbeni odbor. Stojijo v zgornji vrsti Jože Pelikan, 
Avgust Kocijan, prof. Cvetko Ščuka, Rudolf Pibrovec, ing. Franc Cuk, ing. 
arh. Franci Vehovar, Pavle Javornik, Viktor Godnik, ing. Blaž Pristovšek in 
Alojz Rihteršič. Na sliki manjkajo člani odbora Rado Jenko, Ivo Kovačič, 

Franjo Bind in prof. Zoran Vudler, ki je posnel to sliko.
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Učbenik ki ni
Na pragu proslav mednarodne

ga turističnega leta 1967 in v ča
su, ko z veseljem ugotavljamo, 
da je v letošnjih prvih osmih 
mesecih obiskalo Jugoslavijo o- 
koli 12 milijonov tujih gostov ali 
kar za 118 % več kot lani v istem 
času, še več — ravno v času, ko 
se naši zdraviliški zavodi odloča
jo, ali bodo enostavne bolnišnice 
ali zdraviliška turistično-gostin- 
ska podjetja, podvržena vsem e- 
konomskim zakonitostim tako v 
odnosu do domačega kakor do 
tujega gosta, je v založbi Zveze 
naravnih zdravilišč in zdravili
ških krajev Slovenije izšla knjiga 
magistra ekonomije Ludvika Re- 
beuška »Raziskava tržišča in eko
nomska propaganda v turizmu« 
(Tiskalo založniško podjetje PTT, 
obrat Ljubljana).

Kot dolgoletni organizator 
na področju zdraviliškega tu
rizma je avtor svoje teht
no delo namenil predvsem temu 
in je svoja izvajanja oprl delo
ma na lastno znanstveno analizo 
dosedanjega obiska v jugoslo
vanskih oz. slovenskih zdravili
ščih, deloma na preizkušene vzo
re v inozemstvu. Problemi tržišča, 
plasmana in potrošnje namreč 
niso le problemi, katerih nujno in

KONCERTNE PRIREDITVE
Letošnjo koncertno sezono je 

pričel mladinski pevski zbor iz 
Brna. ki nam je pod vodstvom 
dirigenta Františeka Lyseka pri
pravil res lep večer. Oktobra so 
se nam na mladinskega koncertu 
predstavili Ruda Ravnik (harfa), 
Vladimir Škerlak (violina), Mitja 
Gregorač (tenor) in Marijan Li
povšek (klavir), novembra je kon
certiral za mladino znani trio 
bratov Lorenz, decembra pa se je 
predstavil popoldne mladini, zve
čer pa odraslim orkester Akade
mije za glasbo pod vodstvom di
rigenta Uroša Prevorška. Vse te 
prireditve nam je pripravila Kon
certna poslovalnica, ki jo vodi 
ravnatelj Kunej. Za prihodnje 
leto nam napovedujejo še koncert 
Igorja Ozima, Slovenskega okteta 
ter godalnega ansambla iz Pariza.

GLEDALIŠKA PREDSTAVA
V FRANCOŠČINI
Pred letošnjim poletjem smo 

imeli v Celju zanimivo gledali
ško predstavo. Dijaki 4. f. razre
da celjske gimnazije so uprizori
li v francoščini Molierove Smešne 
precioze. Predstavo sta zelo lepo 
pripravili profesorici Flora Šun
ko in Nuša Strohsack. Tako z igro 
kakor tudi z izgovarjavo igralcev- 
dijakov smo bili prav zadovoljni.

JAKI NA DUNAJU

Jože Horvat-Jaki je priredil le
tos na Dunaju izredno uspelo ek
skluzivno razstavo svojih miniatur 
na zlatih folijah. Razstava jei 
vzbudila veliko zanimanje ter je 
imela lep uspeh.

Prelep izlet na
STARI GRAD

SPECIALITETA DOMAČI 
OCVRTI PIŠČANCI 
ODPRTO TUDI POZIMI

samo učbenik Dramski spektakel mušketirji
sprotno reševanje nalaga dinami
ka gospodarskega razvoja doma 
in v svetu, temveč so to v ne- 
manjši meri problemi — vendar 
specialni problemi — tudi na 
področju turizma, vprav zaradi 
razmaha, ki ga ilustrira v uvodu 
navedeni podatek. Tak razmah in 
težnje k nadaljnjemu razmahu 
pa kličejo po strokovnjakih, ki 
jim bo navedena Rebeuškova 
knjiga prvi vademekum.

230 strani obsegajoča knjiga 
obravnava v I. delu raziskavo tu
rističnega tržišča, posebej povpra
ševanje in posebej ponudbo, II. 
del pa ekonomsko propagando. 
Četudi omenimo še množico tabel 
in drugega ponazarjujočega gra
diva, nismo odkrili vse vredno
sti Rebeuškove knjige. Njena 
prednost pred tovrstnimi in red
kimi (srbohrvatskimi) prevodi tu
jih del, s katerimi žele izdajate,- 
Iji mašiti vrzel v naši turistično- 
ekonomski literaturi, je v tem, 
da je spisana na osnovi naših iz
kušenj in naše prakse in za naš 
turistični trg, a ob soočenju z 
modernimi in učinkovitimi prije
mi drugih turistično visoko raz
vitih dežel. Kot taka pa zasluži, 
da jo pozdravimo.

G. G.

Popravilo opatijske cerkve
Z obnovitvenimi deli opatijske 

cerkve so za to leto končali v 
poletnih mesecih in je zdaj not
ranjščina lepo obnovljena. Pri 
gradbenih delih so nad vhodom v 
žalostno, kapelo odkrili še nekaj 
lepih fresk. Žal zaenkrat ni bilo 
na voljo sredstev, da bi obnovili 
tudi žalostno kapelo, ki je gra
jena v čudoviti gotiki in je naj
lepši in najvrednejši del celotne 
stavbe. Obnovili jo bodo v pri
hodnjih letih, brž ko bodo na 
razpolago sredstva. Enako bodo 
obnovili še zunanjost stavbe, po 
možnosti že prihodnje leto. Za ta 
dela bo potrebno zbrati še precej 
denarja. V te,m letu so obnovili 
tudi stolp Marijine cerkve, ki je 
bil v slabem stanju in je že ogro» 
žal varnost mimoidočih.

M. C.

MUZEJ SLOVENSKIH 
PREMOGOVNIKOV

Sredi minulega meseca so v 
Velenju odprli zanimiv in lepo 
urejen muzej slovenskih premo
govnikov. Več bomo poročali v 
naslednji številki.

USPEH MLADIH RISARJEV 
V MOSKVI

Na veliki mednarodni razstavi 
otroških risb v Moskvi so prejeli 
diplome učenci II. osnovne šole iz 
Celja Bakič Zlatka, Fajdiga Beri- 
slava, Gregorič Tone, Mrevlje Mi
lan, Sagadin Tone, Šulgaj Peter, 
Trbovs Alenka, Vigele Andrej in 
Vudler Jana. Učenka Bradač Vera 
je bila nagrajena z zlato uro, nje
no risbo pa so uporabili za plakat 
razstave. Spretnim učencem, še 
posebej pa njihovi učiteljici ri
sanja, akad. risarki Lorenčakovi 
iskreno čestitamo.

To bi bila morda najprimernej
ša oznaka za tretjo premiero v 
celjskem gledališču. Tri muške
tirje sta kot parodijo na znani 
roman Aleksandra Dumasa napi
sala R. Planchon in C. Lochy, re
žiser Andrej Stojan pa jim je s 
posameznimi domislicami dal še 
nekaj naše. sodobne prevleke. In 
za kaj gre v tej komediji?

Še vedno je tu kot pri Dumasu 
Francija v 17. stoletju z Ludvi
kom XIII., dvorom, gardo, splet
karskim kardinalom Richelieu
jem, nasprotji med Francozi in 
Angleži, spletkami in vohuni ter 
seveda s tremi mušketirji, ki se 
jim pridruži še četrti, vedno pri
pravljenimi, da vneto posežejo v 
boj. Vse to in še, marsikaj je tu, a 
vendar je vse drugače. V roman
tično preteklost se mešajo sodob
ni elementi, ki tej preteldosti 
jemljejo njen lažni blesk skriv
nosti in veličastnosti. Ti preskoki

so tako nenavadni, presenetljivi, 
oder, celo dvorana tako izrablje
na za dogajanje, igralci (igral pa 
je menda ves kolektiv in še. ne
kaj amater j e;v) tako živahni in 
sproščeni, da je gledalec osupel 
in se zabava, ko sedi v gledališču. 
Med igralci še posebno pritegne 
Branko Grubar, ki je komentator, 
a skoraj istočasno še v nekaj vlo
gah. To pa je tudi vse. Zakaj 
globlje ta spektakel, preračunan 
na zunanje učinke, ne seže. Izra
zit primer zgolj zunanje, učinko
vitosti je prizor z giljotino, ko pod 
rabljevim udarcem odleti obso
jenki glava, seveda ne prava. Na
mesto starih vrednot, ki zdaj že 
več nikomur nič ne pomenijo, ni 
novih. Nobene misli ni, nobenega 
čustva, ki bi človeka spremljalo 
še po predstavi. Brez tega pa še 
tako zunanje razgibano in zabav
no delo ne more vžgati za dalj 
časa. B. O.

RAZSTAVA VIDE FAKIN

9. t. m. so odprli v Likovnem 
salonu razstavo akad. slik. Vide 
Fakin, ki je bila rojena 1. 1915 v 
Ljubljani, kjer je tudi končala 
akademijo. Doslej je že razstav
ljala doma in v inozemstvu. Raz
stava je odprta do konca decem
bra.

DVA NAGELJNA

Štirideset let je pela 
in za jubilej prejela 
v društvu nageljna Je dva. 
Dvajset let za vsako cvetko, 
takšno je darilo redke 
pevki zvestega srca.

SREČANJA MLADIH 
PEVCEV

Po »Naših razgledih« z dne 
30. VII. t. 1. posneimamo: »Ude
leženci zagorskega posvetovanja 
mladinskih pevovodij (bilo je 12. 
6. t. 1. ob srečanju mladih pevcev 
iz vse Slovenije in z gosti iz Av
strije. Op. ur.) so menili, da je 
celjski mladinski pevski festival 
pomemben dejavnik pri razvoju 
kvalitetnega zborovskega petja 
pri nas, saj dosegajo nekateri 
zbori, ki so bili v Celju med naj
boljšimi, pomembna priznanja 
tudi v tujini. Vendar pa bi bilo 
v sedanjem obdobju potrebno, da 
ostane mladinski pevski festival 
iz Celja tudi pobudnik tovariških 
srečanj mladih pevcev iz naše re
publike, na ta srečanja pa naj bi 
povabili nekaj zborov iz zamej
stva, da bi tako lahko — brez oce
njevanja — primerjali dosežke in 
izmenjali izkušnje. Tako bi spet 
poživili otroško in mladinsko zbo
rovsko petje v Sloveniji in mu 
dali mesto, ki mu gre. Zagorsko 
srečanje, je po mnenju udeležen
cev posvetovanja najbolj prepri
čljiv dokaz, da se oblika tovari
ških srečanj mladih pevcev ni 
preživela.« — Marijan Lipovšek

VELETRG. PODJETJE

TEHNOMERCATOR
PRIPOROČA SVOJO NOVO 

PRODAJALNO 

PLASTIČNIH MAS 

V STANETOVI ULICI

KRIŽANKA
Vodoravno: 1. velik grški otok, 

ki slovi po vinogradništvu, ti. bolj 
redko žensko ime, 8. ime celjske
ga dirigenta Kuneja, 9 nemški 
predlog, 10. egiptovska dolžinska 
mera, 11. grška črka, 12. dva raz
lična soglasnika, 13. otipavanje, 
14. manjši kraj ob cesti Rečica- 
Mozirje, 16. vrsta palme, katere 
domovina so Sundski otoki.

Navpično: 1. in 5. zdravilišče za 
bolezni želodca, prebavil, jeter in 
žolča na celjskem turističnem 
področju, 2. vrsta glasbila, 3. tra
ta, ruša, 4. tuji dvoglasnik, 5. glej 
1. navpično, 6. oleseneli del rast
line, 7. črnomorsko klimatsko leu 
tovišče ob vznožju Kavkaza, 11. 
učitelj etike, naravoslovec, 13. 
osebni zaimek, 15. oranje.

Koren Zvone

LJUBNO OB SAVINJI
priljubljeno letovišče v Gornji 
Savinjski dolini. Lepi izleti, 
smučarska vlečnica in skakal
nica.

Informacije:
Turistično društvo Ljubno
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LETOŠNJE
turistične sezone

Z letošnjo turistično sezono ni
ti v Celju niti v celjski občini pa 
tudi na celjskem turističnem pod
ročju ne moremo biti zadovoljni, 
čeprav so razen nočitev vsi drugi 
pokazatelji dobri.

Po podatkih Celjske turistične 
zveze smo imeli v Celju do kon
ca avgusta 25.073 nočitev, v celj
ski občini 86.470, na celjskem tu
rističnem področju pa 414.062. V 
vseh treh primerih jih ja bilo 
manj kakor lani; v Celju za 13 %>, 
v občini za 36 %, na področju pa 
za 20 %. Zmanjšalo se je število 
nočitev domačih gostov, medtem 
ko se je število inozemskih noči
tev povprečno povečalo za 24 %. 
Najmanj nočitev so imeli na 
Dobrni.

Razlogi za zmanjšanje števila 
nočitev so: izredni varčevalni u- 
krepi socialnega zavarovanja pri 
pošiljanju zavarovancev v zdra
vilišča, ukinitev K-15, izredno 
slabo vreme, saj je bilo od 60 dni

izizzm
turistične prireditve

Tudi v letošnji turistični sezo
ni smo imeli nekaj zelo uspelih 
turističnih prireditev. Med naj
večjimi velja omeniti Praznik pi
va in cvetja v Laškem, Flosarski 
bal na Ljubnem, Dan Savinjskih 
ribičev v Mozirju in Praznik 
hmeljarjev v Braslovčah. Zelo sta 
uspela tudi mednarodni plesni 
turnir v Velenju in Rogaška noč 

Rogaški Slatini.
Številne manjše kulturne in za- 

avne prireditve so imeli še v Ve- 
enju, v Rogaški Slatini in na 

Dobrni. Obisk je bil na vseh pri
reditvah zelo velik, organizacija 
pa dobra. Marljivim organizator
jem izrekamo čestitke in prizna
nje.

DVE ZIMSKI IOIlT
Foto prof. Vudler

v juliju in avgustu 35 deževnih 
6n končno tudi višje cene v gosti
ščih in nasploh.

Medtem ko se je število nočitev 
zmanjšalo, se je povečalo število 
izletnikov in šolskih eskurzij. Tu
di gostinska podjetja izkazujejo 
zadovoljive finančne rezultate, 
razen na Dobrni, ki so jo ukrepi 
socialnega zavarovanja izredno 
prizadeli.

Promet v trgovinah, v turistič
nih in prometnih podjetjih ter na 
bencinskih črpalkah je bil znatno 
večji. Tudi de,viz so menjali po 
nepopolnih ocenah za 40 % več 
kakor lani. Pa še ena značilnost. 
Naša turistična potovanja v ino
zemstvo so dosegla že tak obseg, 
da bo vredno tudi o tem sprego
voriti, ko analiziramo turistične 
sezone. Z. V.

Kakor poročajo tuje agencije, je, 
obiskalo Italijo letos do konca av
gusta 20,253.000 inozemskih turi
stov, ki so pustili v Italiji več ka
kor milijardo dolarjev, kar je za 
140 milijonov dolarjev več kakor 
lani. V Španiji so imeli v istem 
času 15,000.000 turistov, ki so po
rabili v Španiji okoli 700,000.000 
dolarjev. Zavidanja vredni rezul
tati, vendar v povprečju na posa
mezno osebo ne preveč visoki.

Htalija: od turizma milijarda 
dolarjev

TURIZEM V ITALIJI
Stotisoči Francozov, Nemcev, 

Švedov, Norvežanov, Dancev, Bel
gijcev in Angležev, a v manjši 
meri Američanov in Kanadčanov, 
so v letošnjem avgustu navalili 
na italijanske plaže. Ako sodimo 
po rezultatih v prvi polovici le
ta, a zlasti po najnovejših, bo 1966 
prekosilo vsa prejšnja leta: v pr
vih šestih mesecih je v Italiji 
prebivalo več kakor deset milijo
nov tujcev.

V zadnjih dneh julija in prvih 
dneh avgusta so zabeležili do

slej neznan »turistični pohod« na 
Italijo: na nekih prelazih so ko
lone avtomobilov bile, daljše od 
15 kilometrov. Avtostrado med 
Milanom in Genovo je 5. avgusta 
prevozilo 32.000 avtomobilov. Na 
znani cesti »II sole«, ki je postala 
velik prometni trak, je od de
setih avtomobilov bilo sedem s 
tujo registracijo. Izračunano je, 
da se je v teku avgusta mudilo v 
Italiji nad šest milijonov tujcev.

Kam tečejo »reke turistov«? V 
turistični zvezi Italije pravijo, da 
se te gibljejo, v tri smeri: na pla
že vzdolž Jadrana, na plaže na 
drugi strani Italije, vzdolž Ligur- 
skega morja, proti Franciji in na 
jug — proti Rimu in Neaplju. 
Obala od Trsta proti Benečiji in 
dalje proti Anconi se imenuje 
obala »množičnega turizma« — ta 
odgovarja plitvejšim žepom. Pred 
15 leti je bila še luksuzna, zdaj 
pa se je luksus preselil na drugo 
stran polotoka.

Sliko letovanja na tej obali nu
di neyeliko mesto Riccione, ki je 
v njem prebivalo prve dni avgu
sta več kakor 100.000 turistov — 
od teh 60.000 tujcev. Riccione ima 
700 hotelov — 11 prve kategorije, 
a 62 druge. Vsi ostali spadajo v

Predsednik Brilej o sezoni
Na tiskovni konferenci v Zag

rebu je dr. Jože Brilej, predsed
nik Zveznega komiteja za turi
zem izjavil, da je letos turizem 
pokazal med vsemi gospodarski
mi vejami najboljši razvoj. V os
mih mesecih je bil devizni priliv 
od turizma za 63 % večji kakor v 
istem obdobju preteklega leta. 
Utemeljeno je pričakovanje, da bo 
devizni priliv v vsem letu 1966 
dosegel 150 milijonov dolarjev. 
Dr. Brilej je mnenja, da bi bil 
devizni priliv lahko še večji, ko 
ne bi turisti kupovali dinarjev 
v tujini in jih vnašali v Jugosla
vijo. Tako je, bilo gotovo izgub
ljenih okoli 20 milijonov dolarjev.

V trgovini se je promet dvig
nil za 50 % * * * * v primerjavi z lan
skim letom. Močno je napredova
lo število turistov. Leta 1958 je 
bilo komaj 700.000 tujih turistov, 
lani 8 milijonov, v prvih osmih 
mesecih tega leta pa 12 milijonov. 
Pričakujejo, da se bo število tu
jih turistov do konca leta dvigni
lo na 15 milijonov. Vsporedno se 
je povečalo tudi število tujih o- 
sebnih avtomobilov, ki so prispeli 
v našo državo.

Pogoji za razvoj turizma so: 
sodobne komunikacije, ureje
nost kraja, sodobno urejeno 
gostišče, lepe turistične sobe 
pri zasebnikih in kopalni ba
zen.
Brez teh osnov ne more biti 
turističnega procvita!

»splošno kategorijo«. V luksusnih 
hotelih stane penzion tudi do
10.000 lir, a v povprečnih in niž
jih od 2500 do 4000 lir dnevno. 
Trgovine poslujejo od osmih zjut
raj do polnoči. Trgovci se hvali
jo, da najbolje trgujejo po osmi 
uri zvečer.

Druga obala kaže drugo sliko. 
Od San Rema Genovi in Livornu 
prevladuje luksus, čeprav tudi 
semkaj prihajajo mnogi povpreč
ni tuji kakor domači turisti. Sa
mo zadnja dva dneva v juliju in 
prvi dan v avgustu je na del te 
obale prispelo 300.000 avtomobi
lov. V ožjem delu tega območja 
je letovalo prve dni avgusta več 
kakor 800.000 tujcev.

Vendar niti ta obala ne polni 
največjega dela italijanske turi
stične blagajne. Italija ima naj
več koristi od turistov, ki priha
jajo v Rim: to so »težki turisti«. 
V Rimu je v teku prvih šestih 
letošnjih mesecev prebivalo
544.000 tujcev — večidel Ameri
čanov, Angležev, Francozov in 
Nemcev — samo v času od 10. do 
21. avgusta pa 350.000. A pravijo, 
da si Rima ni mogoče ogledati v 
treh dneh.

Vse to navaja k sklepu, da bo 
letošnje leto še enkrat potrdilo 
italijansko tezo, po kateri se in
vesticije v turizem, nazvan za

Turistični 
informacijski nrad

Celje
Stanetova 15 — tel. 29-79

Informacije — spominki —• 
zasebne sobe

Inozemski časopisi in revija

ICofiocivorska
re&f^vracijca
Celje

»Gostinsko podjetje Kolo
dvorska restavracija« v Celju 
vljudno sporoča svojim cenje
nim gostom iz Celja, potnikom, 
izletnikom in vsem prehodnim 
gostom, da smo na novo pre
uredili naše restavracijske pro
store. Posebno priporočamo, da 
si ogledate našo sodobno ure
jeno kuhinjo ter si iz bogate iz
bire kulinaričnih izdelkov iz
berete najbolj priljubljeno spe
cialiteto, katero vam bomo pri
pravili po vaši osebni želji in 
okusu.

Oglejte si tudi bogato iz
biro prvorazrednih vinskih 
sort, sadnih sokov in brezalko
holnih napitkov.

Potnikom, ki potujejo z 
avtobusi ali vlaki so v nepo
sredni bližini na razpolago pe
stro založeni ekspresni paviljo
ni z najhitrejšo postrežbo in 
solidnimi cenami.

Gostom, ki so nam do zdaj 
izkazali svoje zaupanje, se za
hvaljujemo, vsem pa se toplo 
priporoča kolektiv

»KOLOBVOKSKE
RESTAVRACIJE
CELJE«

Uprava: Cankarjeva 1
Telefon 20-02, 34-39 

Restavracija: Titov trg 1 
Telefon 32-64

»industrije brez industrije«, iz
plačajo bolje od drugih. V minu
lem letu je čisti dohodek znašal 
več kakor milijardo dolarjev — 
če odbijemo ono, kar so italijan
ski turisti potrošili v tujini. Tu
rizem je torej danes glavni fak
tor, ki krije italijanski plačilni 
deficit z inozemstvom.

Prednost italijanskega turizma 
je tudi v dovolj primernih cenah: 
Francozu, Nemcu, Švedu in tudi 
Švicarju se letovanje v Italiji iz
plača iz povsem ekonomskih raz
logov. Za običajnega turista —• do 
neke mere tudi za onega z glob
ljim žepom — je v primerjavi z 
Italijo letovanje v Franciji draž
je za 26,7 %, v Švedski za 11,9 °/«,
v Angliji za 9,2 %, a v ZDA celo 
za 50,9 °/o. To pomeni, da Ameri
čan dobi v Italiji za 100 dolarjev 
to, za kar mora v svoji deželi 
plačati skoraj 160 dolarjev.

So pa tudi dežele, cenejše od 
Italije — seveda, za tujo valuto. 
Te so Avstrija za več kakor 20 %, 
Španija za 21 °/o, Jugoslavija in 
Grška. V Jugoslaviji je letovanje 
ie za 39 % cenejše kot v Italiji.

R. Vukčevič
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SMUČIŠČA NA CELJSKEM
TURISTIČNEM PODROČJU

1. Celjska koča — smučišča na 
pobočjih Tovsta — 2 smučarski 
vlečnici.

2. Svetina — smučišča na po
bočjih severno od Vrunčevega do
ma in na južnih pobočjih Svetine 
— 2 smučarski vlečnici.

3. Šentjur pri Celju — smuči
šča s smučarsko vlečnico naspro
ti centra trga.

4. Šmohor nad Laškim — ide
alna smučišča.

5. Mrzlica — za izvežbane smu
čarje, turni izleti na Kal in Šmo
hor.

6. Paški Kozjak — smučišča za 
smučarske šole.

7. Mozirje — smučišča na Brd- 
cih s smučarsko vlečnico.

8. Mozirska planina — odlični 
tereni za smučarske šole in turne 
izlete,.

9. Ljubno — odlična smučišča, 
ob skakalnicah smučarska vleč
nica.

10. Gornji grad — tereni za 
smučarske šole, smučarska vleč
nica.

11. Sleme nad Šoštanjem — te
reni za turno smučanje.

12. Smrekovec — tereni za smu
čarske šole in turne izlete.

13. Raduha — odlični tereni za 
smučarske šole pri koči na Loki.

14. Menina planina — odlični 
tereni za šole in turno smučanje.

15. Logarska dolina — za izvež
bane smučarje na plazu pod se
verno steno Planjave od aprila 
do julija.

16. Okrešelj nad Logarsko do
lino — za začetnike in izvežbane 
smučarje od srede aprila do julija.

17. Korošica — visokogorsko 
smučanje z odličnimi tereni.

VLEČNICE pri celjski 
KOCI

Mala vlečnica je nared že od 
sredine decembra, velika pa bo 
montirana do sredine meseca ja
nuarja.

ZIMSKI ŠPORT 
IN TURIZEM

IZ KOLEDARJA 
SMUČARSKE ZVEZE 
SLOVENIJE

25. decenibra meddruštveno tek
movanje v smučarskih skokih 
v Velenju;

7. januarja klubsko prvenstvo v 
veleslalomu, Celjska koča;

14. januarja občinsko prvenstvo 
v veleslalomu. Celjska koča;

15. januarja republiško prvenstvo 
v skokih v Mislinji;

21. januarja prvenstvo gozdarjev 
v veleslalomu Celjska koča;

28. januarja pionirsko prvenstvo 
v veleslalomu v Celju;

4. 5. februarja meddruštv. tek
movanje v smuku in slalomu 
pri Celjski koči;

11. februarja, dvoboj Celje-Za- 
greb v veleslalomu pri Celjski 
koči;

18. februarja meddruštveni vele
slalom na Svetini;

11. 12. marca meddruštveni slalom 
na Smrekovcu;

1. maja meddruštveni veleslalom 
na Okrešlju.

ODPRTE POSTOJANKE

Letošnjo zimo so odprte in o- 
skrbovane naslednje planinske 
in turistične, postojanke: Celjska 
koča. Dom na Svetini, Mozirska 
koča, Planinski dom v Logarski 
dolini, Počitniški dom v Solčavi, 
hotel Turist v Gornjem Gradu, 
Gostišče Planinka na Ljubnem, 
Andrejev dom na Slemenu, Dom 
na Paškem Kozjaku, Dom na 
Šmohorju nad Laškim, Dom na 
Mrzlici, Dom na Smrekovcu, Dom 
na Gori Oljki. Dom na Lisci, Dom 
na Rogli.

Cena pensiona 2300 — 3000 S 
dinarjev.

ZIMSKA POROČEVALSKA 
SLUŽBA

Celjska turistična zveza poiz
kuša letos znova priklicati v živ
ljenje zimsko poročevalsko službo 
in se je glede tega že obrnila na 
več turističnih in planinskih dru
štev ter planinskih postojank, ki 
ne kažejo za to zadevo preveč za
nimanja.

AVSTRIJSK OBISK
Konec novembra je obiskala 

naše področje večja skupina du
najskih in spodnjeavstrijskih po
tovalnih agencij pod vodstvom 
g. Kluga, lastnika potovalne agen
cije, Union z Dunaja. Gostje so 
bili z obiskom zelo zadovoljni. Za 
prihodnje leto napovedujejo, da 
bodo poslali na naše področje 
30 % več gostov kakor pa so jih 
poslali letos.

NAJLEPŠA SAVINJČANKA

Zadnje dni novembra so- imeli 
v Šepapetru v organizaciji agil
nega turističnega društva zani
mivo zabavno prireditev, na ka
teri so izvolili najlepše Savinj
čanke. Prva tri mesta so zasedle: 
Ramšak Danica iz Šempetra, Ma
tjaž Štefka iz Rečice in Hanžič 
Julija iz Tabora.

LETOŠNJA REGULACIJSKA DELA
3. decembra smo. ponovno vi

deli pomen regulacijskih del, saj 
so nas regulirane vode obvarova
le ponovne katastrofe. Čeprav so 
dela na Voglajni šele v teku, smo 
že videli ogromen pomen njene 
regulacije. Celjska vodna skup
nost je letos pod odbčnim stro
kovnim vodstvom svojega di
rektorja ing. Cvahteja uspešno 
nadaljevala regulacijska dela v 

•spodnjem teku Voglajne. Tečejo

priprave za izvedbo velikega 
ovinka na Teharski cesti, ki se 
ga bodo lotili prihodnje leto. S 
temi deli so povezana tudi velika 
cestna dela ter gradnja novega 
mestu. Prepričani smo, da bo na 
voljo dovolj sredstev, da bodo 
lahko ta prepotrebna dela nemo- 
tapo potekala. V spomladanski 
številki bomo o tem obširno po
ročali.

tESTITAMO JUBILANTOM
KONRAD GOLOGRANC
osemdesetletnik

Nihče mu ne bi prosodil osem
deset let, kdor ne pozna njegove
ga rojstnega datuma. Še pred tre
mi leti je bil Konrad Gologranc 
v aktivni službi, ki jo je oprav
ljal vestno; skrbno in natančno, 
kakor zmore to le res preizkušen 
strokovnjak. Slavljenec se je 
rodil 12. XII. 1887 v Vojniku, 
v ugledni stavbeniški družini. 
Po končani osnovni in meščanski 
šoli se je izučil stavbeništva pri 
svojem očetu in uspešno končal 
stavbeniško šolo. V obdobju med 
obema vojnama je imel v Celju 
ugledno in znano podjetje. Mar
sikatera velika stavba ter okoli 
sto manjših hiš je pri gradnji vo
dila in izkušena roka stavbenika 
Golegranca. Clan našega društva 
je že tri desetletja. Med obema 
vojnama se je udejstvoval v stro
kovnih organizacijah ter pri ga
silcih. Kot zavednega Slovenca ga 
je okupator izselil v Srbijo, vsa 
leta po osvoboditvi pa je bil slav
ljenec gradbeni inšpektor pri celj
ski mestni občini. Uglednemu 
stavbeniku naše najboljše želje!

DRAGO GRAH
osemdesetletnik

V začetku novega leta bo praz
noval osemdesetletnico naš dolgo
letni član Drago Grah, ki se je 
rodil 10. januarja 1887 v Šentjur
ju. Tam je obiskoval osnovno šo
lo, gimnazijo v Celju, učiteljišče 
pa v Ljubljani, kjer je tudi ma
turiral leta 1906. Posvetil pa se 
ni učiteljskemu poklicu temveč 
je služboval pri davčnih upravah 
v Gornjem gradu, nato v Konji
cah in v Celju, kjer se je slav
ljenec stalno nastanil in službo
val dolga leta. Po prihodu oku
patorja je moral na prisilno delo 
v Kapfenberg. Zdaj uživa v Celju 
svoj zasluženi pokoj. Clan naše
ga društva je že 30 let, sodelo
val je tudi pri planincih, RK ter 
pri društvu prijateljev mladine. 
Slavljenec je po svoji družabno
sti. zavednosti ter po svojem zna
čaju zelo znan in priljubljen med 
starejšo celjsko generacijo, ki mu 
k njegovemu jubileju tudi iskre
no čestita, želeč mu zdravja ter 
še, mnogo zadovoljnih let.

VABIMO VAS DA TUDI PRIHODNJE LETO, 
OKRASITE OKNA IN VRTOVE S CVETJEM

GESTA NA ZIDANI MOST
29. novembra so odprli novo as

faltirano cesto Zidani most — 
Rimske Toplice, ki jo je zgradilo 
v najtežjih terenskih razmerah 
celjsko Cestno podjetje. Cesta je 
dolga okoli 6 km; prekopati so 
morali 200.000 m3 zemlje, zgradili 
so 10.000 m3 raznih opor, vgradili 
so 30.000 m3 gramoza ter 800 ton 
asfalta. Dela so trajala 3 leta, ve
ljala pa so poldrugo milijardo sta
rih dinarjev. To je bila najdražja 
cesta, kar so jih zgradili na na
šem področju. Čeprav smo ceste 
zelo veseli, menimo, da bi lahko 
za ta denar uredili vse važnejše 
ceste na našem področju, če bi 
se pri tej cesti zadovoljili samo 
s protiprašno prevleko po stari 
trasi. Ta bi na tej relativno malo 
frekventirani cesti zadoščala še 
za vrsto let. Res pa je, da je to 
perspektivna cesta, ki nam bo v 
razvoju bodočega cestnega omrež
ja gotovo koristila.

LAŠKO

KOPALNI BAZEN 
NUJNO POTREBUJEMO

Za razvoj turizma v Laškem pa Je 
vedno večja nujnost odprt bazen, o 
katerem že več let govorimo brez 
haska na mnogih sestankih. Turistič
no društvo Je vsestransko priprav
ljeno pomagati, tudi prebivalci.

FRANKOLOVO

Pridobivanje peska pri nas.
Podjetje INGRAD ima v Belem 
potoku pri Frankolovem pesko- 
lom, kjer na elektro mehaniziran 
način pridobivajo dolomitni pe
sek, ga meljejo in sortirajo ter 
sproti odvažajo v Celje. Pesek od
važajo tudi mnogi drugi gradite
lji individualnih hišic. Ce bo šlo 
tako naprej, bo sicer precej velik 
hrib v dobrih treh letih v celoti 
preseljen v Celje. Na sosednjem 
hribu ima peskolom podjetje OB
NOVA, ki je pridobivanje kot na
kladanje mehaniziralo.

Turistične novice. Letos je obi
skalo Frankolovo precej inozem
skih turistov, tako da smo imeli 
do konca oktobra že blizu 200 no
čitev. Turistično društvo je tudi 
letos skrbelo za čisto okolje in za 
mali kopalni bazenček, trudijo pa 
se tudi, da bi čim prej uredili obe 
postojanki v Crešnjicah in na Ro
vah.

Kako bo s poslovno zgradbo. Že
večkrat so povedali prebivalci, da 
nujno potrebujemo osrednjo stav
bo, kjer bi bil krajevni urad, po
šta in trgovina. Čeprav je to po
slopje. res nujno potrebno, še ni 
prav nobenih izgledov, da bi ga 
pričeli graditi. Ponovno povdar- 
jamo, da je ta zgradba res nujno 
potrebna.
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RAZGOVOR G PREDSEDNIKOM OBČINE MOZIRJE
RAZGOVOR S PREDSEDNIKOM MOZIRSKE OBČINSKE SKUPŠČINE tov. 

JOŽETOM DEBERSKOM

S predsednikom skupščine občine 
Mozirje tov. Jožetom Deberškom smo 
imeli daljši razgovor o turizmu. Iz 
lifega razgovora srnjo povzeli nekaj 
najvažnejših misli.

Kakšen bo perspektivni razvoj turi
zma v naši občini?

Perspektivno bo treba rešiti nekaj 
osnovnih .problemov. V prvo vrsto bi 
štel izgradnjo ceste proti Logarski 
dolini. Prav te dni začenjamo z grad
njo nadaljnih treh, morda štirih ki
lometrov. Probleme imamo s preskr
bo, glede tega bo treba še marsikaj 
storiti. In končno, tretji problem, ki 
ima značaj daljše perspektive je iz
gradnja celotne Gornje Savinjske do
line. V ta namen imamo že naročen 
urbanistični program, saj si želimo 
skladno in smotrno izgradnjo do’ine. 
Naslednji problem v zvezi s turiz
mom je mejni prehod. Mislim, da je 
mejni prehod na Pavličevem sedi u 
že realnost, ker tudi v Avstriji uvi-

Plesnikovo gostišče v Logarski dolini

devajo, da je tudi zanje potreben in 
koristen. Problemov pa je še več. 
Vendar se mi zdi, da so ti. ki sem 
j in naštel ključni in so zvezani z ve
likimi finančnimi sredstvi. Je pa še 
dosti drobnih, ki jih bomo morali re^ 
šiti in se dajo rešiti z večjo sub
jektivno angažiranostjo ljudi, ki de
lajo na področju turizma. Opozorim 
še na divje campiranje v Logarski 
dolini. Današnje stanje je nemogoče 
in če bomo to dopuščali, potem se 
bo Logarska dolna spremenila v vse 
kaj druega kot v prijetno dolinico. 
Ugotavljamo, da ljudje nimajo odno
sa dO' naravnih lepot in zato so ostan
ki njihovega bivanja preveč očitni.

Tovariš predsednik, ali bi nam lah
ko kaj več povedali o mestu turizma 
v vašem srednjeročnem programu in 
splch v gospodarskem življenju obči
ne. Nekateri namreč pravijo, da lah
ko turizem postane vodilna gospodar- 
rska panoga?

Srednjeročni program je v pripravi, 
zato je težko govoriti o podrobnostih, 
•ker še nekateri predlogi niso izdelani. 
Mislim, da zavzema turizem eno od 
pomembnih gospodarskih dejavnosti 
v občini. To, kar omenjate, da naj 
bi bil turizem prva panoga v občini, 
je pa zadeva bodočnosti. Trenutno je 
turizem pri nas dejavnost, ki ji po
svečamo vso pozornost, vendar pa so 
v tem času pomembnejše gozdarstvo 
z lesno industrijo, kmetijstvo in k 
temu pripadajoče ostale panoge. V 
perspektivi pa je verjetno, da bo tu
rizem lahko zavzel eno vodilnih mest, 
seveda če bomo uspeli predhodno re
šiti osnovne probleme.

Smo na pragu zimske sezone. Ali 
menite, da bi lahko tako imenovano 
glavno sezono, ki se pri vas omejuje 
na dva meseca, podaljšali tudi v zim
sko obdobje?

Menim, da ni nobenih večjih ovir 
za zimsKO sezono. Najnujnejše kapa
citete za zimsko sezono imamo, go
stišča in tudi privatniki si urejajo 
sobe s centralno kurjavo. Imamo tri 
vlečnice v Mozirju, Gornjem Gradu 
in na Ljubnem, pa tudi ceste bodo 
orane do Logarske doline. Blizu smo 
tudi Celju, Veienju, Mariboru, Lju
bljani in Zagrebu. In tako je Savinj
ska dolina že danes, še bolj pa bo v 
bodoče pomemben rekreacijski cen
ter. Opozoril bi rad še na izredno 
množičen razmah izletniškega turiz
ma, ki se začne že aprila in traja do 
konca oktobra.

Pomemben činitelj v pospeševanju 
in razvoju turizma so prav gotovo 
turistična društva. Kako ocenjujete 
njihovo delo na vašem področju?

Turistična društva so izredno aktiv
na. Dejstvo pa je, da se v njihovo 
dejavnost premalo vključujejo tisti, 
ki imajo največ koristi od turizma. 
Tu b; predvsem omenil gostince in 
trgovce. Čvrstejše bi moralo- biti tu
di sodelovanje med turističnimi dru
štvi- in lovskimi ter ribiškimi dru
žinami. Misl.im, da tega sodelovanja 
doslej še nismo znali pravilno uve- 
Ijav.ii. V vrstah turističnih delavcev 
bi bilo dobrodošlih tudi več mladih 
ljudi. Tur.stičnim društvom izrekam 
vse priznanje v imenu skupščine za 
njihovo dejavnost.

Kako pa ocenjujete delo in vlogo 
Celjske turistične zveze?

Mislim, da ima Celjska tuniistična 
zveza zelo pomembno vlogo, saj je 
tako za naše področje kakor tudi za 
širšo regijo, zelo angažirana in ima 
veliko zaslug, da se je turistična de
javnost na našem področju tako us
pešno razvila.

M. Božič

Mednarodno 
leto turizma
Mednarodna unija turističnih orga
nizacij -UIOOT je proglasila leto 1967 
za MEDNARODNO LETO TURIZMA. 
V to akcijo se vključujejo tudi jugo
slovanske turistične organizacije na 
čelu s Turistično zvezo Jugoslavije. 
Zvezni izvršni svet pa pripravlja šte
vilne ukrepe, ki bodo pripomogli k 
nadaljnjemu povečanju turističnega 
prometa (ukinitev vizumov, prometne 
olajšave itd).

Pritožba prebivalcev 
Aškerčeve ulice

V Aškerčevi ulici je pred leti 
pričelo z delom obrtno podjetje 
Ključavničar, ki pa se je danes 
razvilo že v veliko podjetje, ki 
s svojim delom povzroča hrup in 
ropot, ki je za središče mesta že 
prav neznosen. Velja pripomniti 
še, da je, za delavnico tudi otroški 
vrtec, ki mu hrup in razbijanje 
tega podejetja ni v korist. Dohod 
v otroški vrtec je prav čez pro
stor, na katerega se je razširil

Ključavničar. Prebivalci Ašker
čeve ulice menijo, da je treba to 
podjetje čim prej preseliti izven 
strnjenega mestnega jedra.

VESELA
TURISTIČNA

IDILA
Neke nedelje dopoldne sta pri

spela na lep prostorček ob Savinji 
pri Mozirju dva zakonska para, 
vsak s svojim avtom, postavila sta 
sl šotor in prinesla iz avta cele 
baterije steklenic, razne mesnine 
In slaščice. Vse se je dogajalo med 
petjem in smehom. Naenkrat sta 
začeli obe ženi prepirček zaradi 
kuhe, postajali sta vedno glasnejši 
in hudih besedi. Nato sta se vme
šala še oba moža In konflikt je 
bil tu. Žugali so drug drugemu in 
slednjič pometali pripravljeno ze
lenjavo, krompir in drugo v Sa
vinjo, naložili stolčke in blazine 
zopet v avto ter srdito odšli nazaj 
v sosedno republiko, od koder so 
prišli. Ta vesela turistična Idila je 
trajala komaj dobro uro.

CELJSKI STARI GRAD
Končno so porušili popolnoma 

razpadajočo hišo pred vhodom v 
grajsko dvorišče in bodo tam ure
dili večji parkirni prostor. Cesta 
na grad pa je na nekaterih me
stih nevarna za motorna vozila in 
je sploh potrebna temeljitega po
pravila tako, da bi lahko tudi av
tobusi vozili na vrh.

Peš pot od kapele pri Voglajni, 
imenovana Pelikanova pot, raz
pada in jo je nujno popraviti, si
cer bo kmalu neprehodna.

Še vedno ni urejena formalna 
stran upravljanja Starega gradu, 
kjer je Turistično in olepševalno 
društvo zgradilo pred desetimi 
leti lepo restavracijo in tudi vsa 
leta po osvoboditvi vzdržuje v 
vsakem pogledu Stari grad. 
Upravni organ te nepremičnine 
pa je Mestni muzej v Celju, zato 
je že čas, da Skupščina občine 
Celje, to stvar uredi.

Dr. Ervin Mejak

Hirnefno drsa
lišče - solidar-j 
nosina akcija 
Celja

Res, bilo je slavnostno in veselo, ko 
smo 18. in 21. novembra odprli novo 
celjsko drsališče. Sicer pa, umetna 
drsalna ploskev je prve sprejela že 
6. in 7. oktobra. Takrat je bila pre
izkušnja strojev in ostalih naprav, ki 
je odlično uspela. Tako je drsalna 
ploskev prvič zaživela 6. oktobra ob 
22.15 uri. Prvi so jo preizkusili člani 
upravnega odbora HDK Celja, na
slednji dan pa je sprejela še druge 
drsalce.

Celje je dobilo umetno drsališče in 
s tem postalo peto mesto v državi, 
ki ima tak objekt. Kaj pomeni vse 
to za Celje, bomo spoznali v kratkem. 
Gotovo je namreč, da bo tudi to dr
sališče pripomoglo v večji športni in 
turistični razgibanosti. Na vidiku so 
namreč gostovanja številnih domačih 
in tujih ekip, v programu so mnoge 
mednarodne in ostale tekme v hokeju 
na ledu, drsalne revije in podobno.

Umetno drsališče je zgrajeno po 
zas ugi neliateiih prizadevnih delavcev 
pri UDK Celje in odbora za gradnjo 
objekta. Zgrajeno pa je tudi zaradi 
velikega razumevanja vseh družbenih 
in večina gospodarskih činiteljev v 
občini. Zato lahko gradnjo umetnega 
drsališča v celjskem mestnem parku 
imenujemo solidarnostno akcijo Celja!

-mb

LETOŠNJA
CESTNA OELA

Z letošnjimi gradnjami cest 
smemo biti prav zadovoljni. Spo
mladi so asfaltirali odcep od Lat- 
kove vasi do Prebolda, odsek Pol- 
zela-Braslovče, nadaljne 3 km 
ceste od Ljubnega proti Lučam, 
odsek Nazarje-Bočna, jeseni pa 
še cesto od Rimskih Toplic 
proti Zidanem mostu, preostali 
del dobrnske ceste pri Lembergu 
in zadnji del povezave Velenje- 
Slovenj Gradec. Omenimo še, da 
so bile važnejše ceste tudi v re
du vzdrževane. Pri sledečih cest
nih delih sta nam seveda najbolj 
pri srcu cesta proti Logarski do
lini ter cesta Mestinje-Kumrovec 
v Obsotelju. Cestnemu podjetju 
vse priznanje!

GOSTINSKO PODJETJE

»NA - SNI A«
VAS BO KMALU PRESENE

TILO Z NOVO PIVNICO PI

VA V GUBČEVI ULICI PRI 

KOPRU

BAZENČEK NARINE ZLAKE

Novi bazen v Harinih zlakah, ki ga 
Jc zgradilo Turistično društvo Pod
četrtek s prostovoljnim delom in pro
stovoljnimi prispevki. Bazenček je le
sen in velik 8 x 16 m. V njem je zdra

vilna, topla, atomska voda.

Teniški sport 
v Celju

V bivši Jugoslaviji je bilo v 
Celju 8 teniških igrišč: dvoje na 
Rakuševem prostoru pri gimna
ziji, eno ob Ljubljanski cesti, eno 
nad TOPROM in tri v Mestnem 
parku. Vsa ta igrišča so bila na
menjena petičnejšim prebivalcem 

našega mesta, delovnim ljudem 
niso bila dostopna.

Takoj po vojni je bila ustanov
ljena sekcija teniškega društva, ki 
je, imela 30 igralcev. Klub pa je 
zaradi pomanjkanja denarja in 
nerazumevanja hiral. Zaradi raz
širitve mesta, novih stanovanj
skih in drugih stavb je klub iz
gubil skoraj vsa igrišča, ostala so 
le zanemarjena v Mestnem parku. 
V letu 1963 je, po prihodu profe
sorja telesne vzgoje tov. Metoda 
Klemenca klub zbral 25 mladin
cev in starejših ljudi, ki so si s 
prostovoljnim delom in s svojim 
denarjem ter s pomočjo občinske 
zveze za telesno kulturo zgradili 
in uredili skromen teniški prostor 
ob Ljubljanski cesti. Tenis je ta
ko spet oživel. Žal pa tudi ta te
niški prostor ni mogel ostati, saj 
je tu predvidena gradnja stano
vanj.

Agilni člani kluba so se morali 
spet lotiti dela ter so s prosto
voljnim delom in denarno podpo
ro nekaterih podjetij uredili dve 
igrišči v Mestnem parku. Prihod
nje leto bodo uredili še 2 igrišči, 
saj je zanimanje za ta lepi šport 
vedno večje in ima klub 75 ak
tivnih članov.

Od prihodnjega leta naprej bo
do igrišča redno oskrbovana in 
na voljo tudi turistom.

PRIHODNJE LETO 
SVETOVNA RAZSTA
VA V KANADI

Prihodnje leto bo v Montrealu 
v Kanadi odprta nova svetovna 
razstava. Dela so v polnem teku, 
zgradili bodo vrsto novih, zani
mivih objektov, celo več umetnih 
otokov za razstavišča. Prireditve 
imajo ime EXPO 1967, sodelovala 
bo tudi naša država.
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SREČNO NOVO LETO ISKRENO ŽELIJO!
INDUSTRIJSKA PODJETJA
Aero, tovarna pisarniških in kem. potrebščin ter barv Celje
Apnenik Pečovnik, Celje
Ceijska opekarna, Celje
Cinkarna, metal. kem. industrija, Celje
Elektro Celje
EMO, emajlirnica, metalna in orodjarna, Celje
Etol, tovarna esenc in olj, Celje
Gradis, gradb. vodstvo, Celje
Ingrad, gradbena ind., Celje
Libclla, tovarna tehtnic, Celje
Opekarna Ljubečna
Savinja, lesno ind. kombinat, Celje
Tekstilna tovarna Prebold
Tekstilna tovarna Metka, Celje
Toper, tovarna perila in konfekcije, Celje
Tovarna nogavic Polzela
Železarna Store
Zlatarna, ind. in prod. Celje
Žična, tovarna Žič. izdelkov, Celje

OBRTNA PODJETJA 
Dimnikarstvo Celje
Elegant, celjsko krojaško in usl. podj.
Elektrosignal, neon, rtv servis, Celje
Finomehanika, poprav, pisalnih in rač. strojev, Celje
Fotolik, fotografsko podj. in trgovina, Celje
Mizar, obrt. podjetje, Celje
Mizar, mizarsko obrtno podjetje, Celje
Obnova, splošno obrtno podjetje, Celje
Reklama, podjetje za ekonom propagando, Celje
Remont, gradbeno podjetje, Celje
Utež, servis za popravilo tehtnic, Celje
Tapetništvo. Celje
Vulkanizacija, Celje

PROMETNA IN TURISTIČNA PODJETJA 
Cestno podjetje Celje 
Izletnik, avtoturistično podjetje, Celje 
Kompas, turist, in avtobusno podjetje, Celje 
Prevozništvo, Celje 
Turistični urad, Celje

TRGOVSKA PODJETJA
Agropromet, veletrgovsko podjetje, Celje
Avto Celje, trg. podjetje s servisi
Celeia — Commerce, Celje
Center, trg. podjetje, Celje
Elektrotehna, prodajalna Celje
Kovinotehna, veletrgovsko podjetje, Celje
Kurivo, prodaja kuriva in gradb. materiala, Celje
Lesnina, trgovina s pohištvom, Celje
Merx, veletrgovsko podjetje s špec. in kol. blagom, Celje
Moda. trgovsko podjetje s tekst., konf. in drog. blagom, Celje
Slovenijavino, poslovalnica, Celje
Tehnomercator, veletrgovsko podjetje s tehn. blagom, Celje
Urarstvo in optika, Celje
Veležitar, trg. in proizvodno podjetje, Celje

KOMUNALNA PODJETJA
Biro za stanov, in kom. izgradnjo, Celje 
Javne naprave. Celje 
Plinarna — Vodovod, Celje 
Podjetje za ceste in kanalizacijo, Celje 
Stanovanjsko podjetje, Celje

GOSTINSKA PODJETJA
Branibor, gostinsko podjetje, Celje 
Celeia, hotel in restavracija, Celje 
Evropa, hotel in restavracija, Celje 
Kladivar, restavracija, Celje 
Kolodvorska restavracija, Celje 
Majolka, restavracija, Celje 
NA-NA, gostinsko podjetje, Celje 
Pošta, gostinsko podjetje, Celje 
Samopostrežna ros+avracija. Celje 
Stari grad z gostiščem na Gričku, Celje 
Zvezda, slaščičarna in bife, Celje

PRIVATNE GOSTILNE
Gostilna Bela j. Pobile Gostilna Ln^ar. Polule
Gostilna Culk. Lava Gostilna Selisro Zavodna
Bife Irmančnik, Ostrožno Gostilna Vedenik, Ostrožno 
Gostilna Krašovec, Pečovnik

RAZNE ORGANIZACIJE
Kreditna banka Celje 
Splošna zavarovalnica Celje 
Gozdno gospodarstvo, Celje 
Vodno-gospodarska skupnost, Celje 
Zavod za napredek gospodarstva, Celje 
Lekarna Center, Vodnikova 1, Co'jc 
Nova Lekarna, Tomšičev trg 11, Celje 
Podjetje za PTT promet,-Celje

Leto 1967 mednarodno Tribuna
olepševalnega

in turističnega 
društva

NASADI IN ČIŠČENJE MESTA. 
Z javnimi nasadi smo tudi letos zelo 
zadovoljni, saj so bili res lepi, pa tudi 
čiščenje mesta je bilo dobro. Žal pa 
je premalo sredstev,, da bi boljše 
vzdrževali tudi ceste.

RAZNI ELABORATI O TURIZMU. 
Nekdanje gospodarske zbornice so 
naročile več elaboratov o razvoju tu
rizma in gospodarstva na našem pod
ročju.

leto turizma

NOVOLETNA ZDRAVICA
Odtrgajmo si s koledarja 
nocoj njegov poslednji list!
To jutro novoletna zarja 
svet najde naj svetal in čist!

Nasilje z njega izženimo!
Naj delo blagoslovi mir! 
Človeštvu rane zacelimo, 
odprimo mu blaginje vir!

Mar boljši svet je le utvara, 
ki borba zanj je vsa zaman?
Kaj v nas je le premalo žara, 
da dalje pojdemo od sanj?

Nocoj si vsi nalijmo vina, 
ki srca nam z močjo navda!
Živi naj srečna domovina!
Žive naj narodi sveta!

Fran Roš

NEPRAVILNOSTI. Komin.ia Olep
ševalnega in turističnega društva Ce
lje je ugotovila letos že 108 nepravil
nosti, največ komunalnega značaja, 
in je prizadete o tem pismeno obve
stila. Tričetrt teh opozoril je doslej 
tudi zaleglo.

BAR V STAREM MESTNEM STOL
PU. Poslovno združenje za obrt in 
gostinstvo si prizadeva, da bi stari 
mestni stolp pri Evropi preuredili v 
bar in pivnico. S to namensko upo
rabo bi se tudi mi strinjali, ko bi ta 
investicija ne znašala 100,000.000 sta
rih dinarjev, k temu pa še kakih 
20.000.000 starih dinarjev obresti.

GODBA V GOSTINSKIH LOKA
LIH. Godba v gostinskih lokalih spa
da med osnovno razvedrilo prebival
cev pa še bolj potnikov in turistov. 
Upamo, da letošnjo zimo ne bo tako 
žalesino. kakor je bilo lani. Gostinci, 
tozadevno je treba nekaj storiti, na
še društvo pa je pripravljeno poma
gali!

UREDITEV okolja HlS. Se ved
no je neurejeno okolje nekaterih 
zgradb ob Dečkovi cesti, pa ob Ker
snikovi ulici in še drugod kar velja 
predvsem za velike zgradbe v druž
beni lastnini. Menimo, da bi se sred
stva za ureditev okolja le morala 
najti.

Srečno, zdravo in zadovoljno 
novo leto iskreno želijo 
Olepševalno in turistično društvo, 
Celjska turistična zveza 
in Lepo mesto

Vabimo vas v članstvo Olep
ševalnega in turističnega dru
štva. Pristopnina 100.- S dinar
jev za odrasle in 50.- S dinar
jev za mladino do 18. leta. 
Članarina 450.- S dinarjev za 
odrasle in 50.- S dinarjev za 
mladino. Člani imajo na vseh 
izletih in društvenih priredit
vah 20 % popusta! V članarino 
sta vključeni tudi dve številki 
LEPEGA MESTA

Obiščite slovenska 
naravna zdravilišča
Dobrno, Laško, Rogaško Slati
no, Čateške Toplice, Dolenjske 
Toplice, Šmarješke Toplice, 
Radensko Slatino, Gozd Mar- 
tuljk, Moravce.

PIPOROCAMO 
RESTAVRACIJO -POŠTA« 
IN GOSTIŠČE

»SAVINJA«

OBNOVA
GRADBENO IN 
OBRTNO PODJETJE 
CELJE

ima v svojem sestavu gradbeni 
obrat, mizarsko delavnico, 
kamnoseštvo in teracerstvo, pe
čarstvo, slikopleskarstvo in čr- 
kosiikarstvo, kovinski obrat, 
žago za razrez lesa, parketar- 
stvo in plastične mase, obrat za 
izdelavo betonskih in žlindra
nih votlakov — opeke, obrat za 
izdelavo betonskih cevi, pesko- 
lom in avtopark.
Kolektiv podjetja se priporoča 

j za naročila.

POZIMI SO NA VOLJO SMU
ČARSKE VLEČNICE

na Celjski koči, Svetini, Mozir
ju. Ljubnem in Gornjem 
Gradu ter v Šentjurju.

Naslednja številka »LEPEGA MESTA« 
bo v prodaji meseca aprila
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vesele ♦ okrogle ♦ oglate ♦ vesele ♦ okrogle ♦ oglate
TRŽAŠKI ROMARJI 
(nekaterim preveč aktivnim 
nakupovalcem)

Romajo tja v Trst Slovani 
kakor v Meko muslimani' 
tisočem vseh vrst vozil 
je kupčija ljubi cilj.

Huda je ob morju gneča, 
kjer lahko nakloni sreča 
marsikomu škart blago, 
»pleh« pa tudi za zlato!

Tjakaj v Trst z avtomobili, 
da so praznike slavili, 
šli so širit nam »ugled« 
in odpirat vrata v svet!

ZA DEVIZE

Dva podjetna tuja jagra 
k nam na jago sta prišla, 
da uplenila bi zajca, 
vendar ga zgrešila sta.
Pač pa nekega kmetiča 
obstrelila sta v život, 
z lirami sta poravnala 
škodo in bili so bot. 
Ranjenec se je zahvalil:
— Pridita še kdaj lovit!
Ce želita, bom nastavil 
za devize tudi r .. !

Opozarjamo na naše izlete:
7. I. Ljubljana — opera THAIS; 

21. I. Zagreb — opereta LADY 
IZ PARIZA.

Prijave v Turističnem uradu.

VRLIM HOKEJISTOM

Graditeljem gre hvala, čast! 
Umetno drsališče dali 
so Celju in se odlikovali 
zaslužni nam za športno rast. 
Razgiblji se, drsalcev rod!
Naj naša bo mladina zdrava!
Naj krepkih hokejistov slava 
nam seže daleč v svet od tod! 
Blešči še bolj se zdaj ime, 
ki Celje v športu ga zavzema, 
ko v zimskem mrazu ne zadrema, 
na led si po toploto gre ...

KULTURA V ŠKRIPCIH

V škripce je zašla kultura, 
zdaj pa tanko cvili, 
to prehuda je tortura, 
da se nam že smili.
So zdravniki pristopili 
z resnimi obrazi, 
anemijo so odkrili, 
vso na gmotni bazi.
Kajti črvi v njej sokove 
sveže so ji pili.
Kdo ji dal krvi bo nove. 
da jo reši v sili?

SAMSKI
Kje naj samski dom stoji?
Ali je potreben sploh?
Tu odločajmo naj me. 
ki smo lani vlekle ploh!
Da bo vse lepo in prav, 
dajte referendum nam.

KADNO KOPALIŠČE 
(zaprtega tipa)

Je zaprto kopališče, 
ki Celjan ga rad obišče, 
čc kopalnice sam nima, 
ko v bazenu vlada zima.
A številni zdaj občani, 
še umazani od lani, 
v novo leto neumiti 
hočejo nalašč stopiti.
To je svojevrstna stavka 
ne brez smisla, ne brez nauka, 
saj utegne uspeh roditi 
v novem letu morebiti...

GLEJ NA VSE STRANI!

Glej na pločnik, kadar hodiš 
po teh celjskih ulicah, 
da kje v luknjo ne zablodiš 
in polomiš si na ir ah 
nogo ali hrbtenico 
ali pa potolčeš nos 
in odpelje te s pravico 
v bolnico rešilni voz!
Glej pa tudi v zrak, od koder 
s strehe ti še slap grozi! 
Dobro pazi, bodi moder, 
vedno glej na vse strani!

DOM
ki nam ta pravica gre 
— mladim samskim deklicam! 
Samci naj se poroče, 
dokler je dovolj samic, 
ki možička si želč! 
Referendum! je naš klic.

JE IN NI

Imamo teater in šole, muzej 
in marsikaj, česar bilo ni prej, 
denarja v obtoku preveč je celo, 
le sredstev ni in to je hudo . .

PRIJETNEGA OKUSA
RIKO GROBELNIK

CELJE, Kocenova 2

Modne pričeske v striženju, 
v oblikovanju in barvi.

Januarja bo v prodaji KRATKA 
ZGODOVINA CELJA, ki jo je 
napisal prof. Janko Orožen. Cena 
knjige bo 9 N din.

Avtoturistično podjetje IZLETNIK 
VAS VABI IMA

DRSALNO REVIJO V CELOVEC

AERO KARBON • AERO MATRICE • AERO SELOTEIP • AERO MICA 
AERO BARVE ZA OBLEKE • AERO ŠOLSKE BARVICE • AERO JASNIT 

SO NAJKVALITETNEJŠI IZDELKI • ZAHTEVAJTE JIH POVSOD!

PISMO JANEZKA GRDOVIDA

Spoštovano lepo mesto!

Urednik mi je naročil, da mo
ram tudi za to' številko, ki bo iz
šla nepredvideno, napisati eno še 
bolj borbeno pismo, tako me 
vkljub slabemu snežno deževne
mu vremenu ni zdržalo1 doma.

Že uvodoma kličem hura za 
asfaltiranje trga pred zgradbo 
družbenih organizacij, saj smo na 
ta zgodovinski dogodek čakali že 
celo desetletje. Pohvaliti moram 
tudi komunalce in cestarje, ki so 
se ob prvem snegu bolje obna

šali kakor pa nekateri upravitelji 
hiš in hišni posestniki. Pohvalim 
tudi trgovce, ki so se letos zgani
li in lepo okrasili glavno celjsko, 
trgovsko ulico. Tudi Me.rxovcem 
čestitam k trem novim samopo
strežnicam. Vsem jugoslovanskim 
trgovcem in odgovarjajoči biro
kraciji pa zamerim, da ne znajo 
preprečiti vesoljnega nakupovanja 
stotisočev peči, pralnih strojev in 
hladilnikov v Trstu, ki bi jih z 
nekaj ve,č sposobnosti tudi pri 
nas lahko prodajali in pri tem 
tudi zaslužili nekaj sto in sto in 
sto milijonov! V novembru sem 
po treh letih dočakal tudi prvi 
uvoženi pralni prah, ki sem ga 
moral doslej trdovratno šmuglati.

Ko prehajam na kulturno pod
ročje, povem še, da mi celjski 
Narodov blagor ni bil všeč, stric 
pa ga je pohvalil tako, da zdaj 
res ne vem kako in kaj. Pogra
jam še množični obisk celih de
vet oseb v veliki dvorani Narod
nega doma, kjer so načelno raz
pravljali o financiranju šolstva. 
Čeprav jaz, mali Janezek, ne lju
bim šol preveč, vseeno vem, da 
šole moramo imeti; nekaj univerz

ter višjih šol pa bi po mojem 
mnenju brez škode, lahko izvozili! 
Kar se pa tiče plač učiteljev in 
profesorjev, ki jih moramo imeti, 
povem, da bi morale biti v redu, 
če hočemo, da nas bodo dobro in 
lepo učili. Zadnjič sem čul na 
enem sestanku, kaj vse naj dela 
učitelj v šoli in izven nje. O pla
či pa niso povedali ničesar. Pa 
jim jaz povem: »Za molo gnarja 
je malo muzike«!

Zdaj mi preostane samo še, da 
za novo leto zaželim sebi in vam, 
da bomo imeli vsaj dosedanje 
plače pa nižje cene, manj načel
nih sej in sestankov, pa veliko 
dela tudi nadurnega, da bi začeli 
počasi nazaj uvažati iz Nemčije 
našo delovno silo, da bi lahko 
šlo mnogo družin spet na mor
je, da bi socialno zavarovanje 
spet začelo pošiljati svoje, sicer 
vstrajno plačujoče zavarovance v 
naša zdravilišča, da bi se turizem 
množično razvijal, da bi nam v 
celjskih gostiščih zagodla kje 
kakšna godba, da bi ifice in po
dobni splavali na zeleno vejo, da 
bi začeli graditi žičnico na Celj
sko kočo ter da bi uvedli tudi na 
šolah prosto soboto kakor jo že 
imajo delavci in birokrati. Mi 
ubogi šolarji, bi je bili najbolj

potrebni, saj želijo od nas, da bi 
se mimo šole zanimali še za sto- 
tisoč raznih zadev.

Opozorim še na nekaj komunal
nih problemov kakor na plaz za 
Toprom, odlagališče smeti v Skal
ni kleti ter ob novem mostu čez 
Savinjo, na nemarno izobešanje 
zastav, na deljena mnenja glede 
zazidave parkirnega prostora za 
Koprom, na propadajoče kapelice 
ob stopnicah na Jožefov hrib, na 
otroke, ki se, gredo ravbarje in 
žandarje na Okoliškem pokopa
lišču ter na nezavarovan ovinek 
pri vili Ani na cesti na Ostrožno. 
Upam, da Višnji vasi ne bodo sle
dile še podobne nesreče.

V tem duhu vam želim vesele
ga Silvestra, v novem letu pa vse 
to, kar sem v tem pismu že lastno
ročno napisal v upanju, da mi ne 
bo tiskarski škrat kakšno mojo 
misel predelal ter napravil pre
več napak, kakor jih je napravil 
v zadnjem LM. Želim si še, da 
bi mojo rubriko tudi prihodnje 
leto tako radi brali, ker mi bo 
potem in po tem urednik povišal 
moj dosedanji mini-honorar.

Vse, ki ste moje pisanje pre
brali in pri njem vzdržali do kon
ca. prisrčno pozdravlja vaš vdani

Janezek Grdovid

»Lepo mesto«, glasilo Olepševalnega in turističnega društva Celje. Urejuje društveni uredniški odbor. Glavni urednik prof. Zoran Vudler, 
odgovorni urednik Milan Cetina, lektor prof. France Sirk. Izhaja dvakrat letno, izdaja »Reklama« Celje, tisk Papirkonfekcija Krško, Naročnike

sprejema Turistični urad v Stanetovi ulici. Rokopisov ne vračamo. Oglasi po dogovoru.
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