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Uvodnik

Dragi bralci!
Naša prva letošnja številka predstavlja delo društva v
preteklosti in napoveduje program dela v letu 2000. Z
veseljem kot predsednica Turističnega društva
ugotavljam, da je društvo v teh letih bilo pobudnik in
iniciator razvoja turizma v Celju. Turistično društvo Celje
je med prvimi v Sloveniji pridobilo status društva, ki
deluje v javnem interesu. Priznanje po razpisanih
normativih je društvu podelilo Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem in s tem zastavilo oziroma
profesionaliziralo delo turizma v Celju. Delovanje
Turističnega društva Celje pri promociji mesta, osnove
strategije mesta Celja kot turističnega regijskega
središča, redno zbiranje in nudenje turističnih
informacij, vzpostavitev turistično informacijske pisarne
oziroma centra kot mesta shajanja turistov in informacij
so naloge, ki si jih je zastavilo društvo in do letošnjega
leta tudi izvajalo. Zaradi svoje vloge kot društva
ljubiteljev mesta ob Savinji pa tega dela ne more
opravljati v neskončnost. Posebej ne več na volonterski
način in brez načrtnega finančnega programa.
Zato smo člani Turističnega društva z veseljem
pozdravili poteze Mestne občine Celje o
profesionalizaciji kadra na področju turizma. Mestna
občina Celje je v lanskem letu ustanovila lokalno
turistično organizacijo in zaposlila profesionalnega
turističnega delavca.
Menimo, da je tudi v prihodnosti namen in eno izmed
del v turizmu v njegovem povezovanju in zbiranju
programa ponudbe (kulture, športa, znanosti,
gostinstva..). Ob tem naj nam bo v ospredju naša
prepoznavnost Celja v njegovi tradiciji in ohranitvi
kulturne dediščine.
Glasilo, ki je pred vami, naj vam bo v prijetno branje in
razmislek o našem lepem mestu.

Ludvik Rebeušek

Ustanovljena lokalna turistična
organizacija "CELEIA"

k

k estni svet Mestne občine Celje, občinski sveti
/1 Dobrne, Štor in Vojnika so v lanskem decembru
f ▼ loz. letošnjem januarju sprejeli Odlok o ustanovitvi
lokalne turistične organizacije (LTO) Javni zavod Celeia.
Namen ustanovitve LTO je promocija, vzpodbujanje
razvoja turizma ter oblikovanje celovite turistične ponudbe
na območju teh štirih občin. Sedež zavoda bo v Celju,
Gubčeva 6 (prostori bivše prodajalne Venera shop), za
v.d. direktorja je bil imenovan g. Boštjan Vrščaj. Med
osnovnimi nalogami tega javnega zavoda najdemo:
priprava strategije razvoja turističnega območja,
pospeševanje turistične dejavnosti, marketinška in
informacijska promocija celovite turistične ponudbe,
obdelava podatkov o turističnem prometu, analiza učinkov
promocijskih aktivnosti, vzpodbujanje razvoja in urejanja
objektov turistične infrastrukture, informiranje obiskovalcev
v okviru turističnega informacijskega centra, sooblikovanje
turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusem društev,
ki delujejo v javnem interesu. Ob tem naj omenim, da je
našemu društvu Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem že pred časom priznalo status društva, ki deluje v
javnem interesu. Z delovanjem Turistično informativnega
centra (TIC) v javnem zavodu Celeia bomo v našem društvu
razbremenjeni, ne pa izključeni iz tega dela, saj je
turistično društvo naslov na katerega se bodo tudi v
bodoče obračali turisti za razne informacije. O delu
zavoda bodo člani obveščeni na letnih občnih zborih.
Občine - ustanoviteljice bodo za delovanje LTO Celeia iz
proračunov prispevale: MOC 50%, Dobrna 25%, Vojnik
15% in štore 10%. MOC bo za ustanovitev in začetna
dela zavoda zagotovila prostor in opremo. Ustanovitev
LTO v Celju lahko štejemo med uspešne korake v realizaciji
določil Zakona o pospeševanju turizma v Sloveniji (1 998),
saj je še zlasti na državni ravni z ustanovitvijo in bodočim
delovanjem Nacionalne turistične organizacije kar precej
težav (tako je npr. po dolgih »usklajevanjih« končno z
veliko zamudo imenovani generalni direktor te
organizacije že po nekaj dneh odstopil..) Mestna občina
Celje (MOC) je v proračunu za leto 2000 bistveno
povečala postavko za turizem in njegovo promocijo, od
prejšnjih nekaj milijonov SIT kar na okoli 1 8 milijonov SIT
(izšel je tudi nov turistični prospekt Celja). Ob tem
pozitivnem premiku pa je tudi res, da nam MOC znižuje
finančna sredstva, ki jih prejema naše društvo za svojo
dejavnost od 7 na 6 milijonov v letu 1998, na 5 milijonov
v letu 1 999 in na 4 milijone v letu 2000...
Celjski turistični delavci, člani Turističnega društva Celje,
pozdravljamo ustanovitev Lokalne turistične organizacije
Celeia in upamo na dobro sodelovanje za razvoj turizma v
našem mestu, ki je bilo še pred leti (tudi zaradi uspešnega
dela našega društva) uradno uvrščeno v kategorijo
»turistična mesta« v Sloveniji.

dejavnost društva

Program dela Turističnega društva Celje v letu 2000
1. SODELOVANJE PRI PRIREDITVI "CELJSKI PUST 2000"
Tako kot leta do sedaj bi člani našega društva s sodelavci ocenjevali
primerno "pustno" urejenost celjskih gostinskih in trgovskih lokalov, ter
najboljšim podelili pisna priznanja.
2. XXIX. VALČKOV VEČER
Plesna prireditev, ki jo vsako leto obišče mnogo znanih Celjanov.
Organiziramo jo skupaj z Zdravniškim društvom Celje, izkupiček pa
namenimo za akcijo ocvetličenja mesta.
3. ZLATA VRTNICA
Akcija, ki jo že več desetletij izvaja naše društvo. Skupaj s krajevnimi
skupnostmi Celja (sedaj četrti) bomo ocenili urejenost (in neurejenost) okolja
posameznikov, podjetij in javnih ustanov. Na zaključni prireditvi podelimo
priznanja, plakate in statue vrtnic za urejeno okolje. Ob tej priložnosti
podelimo tudi metlo, kot opomin, da nekdo ne skrbi dovolj za okolico oz. je
le-ta onesnažena in neurejena. Skupaj s to prireditvijo ponavadi naše
društvo skliče tudi občni zbor, kjer člani sprejmejo smernice delovanja
društva za naslednje leto.
4.0CVETLIČENJE MESTA
Ze sedmo leto zapovrstjo bomo skupaj z Mestno občino Celje in s
krajevnima skupnostma Center in Dolgo polje razdelili sadike in zemljo
zainteresiranim prebivalcem našega mesta. Sadike in zemljo občani
prejmejo brezplačno. Glede na odzive prejšnjih let se nam bodo v letu
2000 pridružile vsaj še tri krajevne skupnosti (četrti).
5..111. SREČANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV CEUSKE REGIJE
Kaj vse počnejo v različnih turističnih društvih naše regije bomo prikazali v
mestnem jedru poleti, ko v središču manjka prireditev na prostem. Vsaj pet
društev bo meščanom prikazalo svoje najbolj znane dejavnosti.
6. STROKOVNA TURISTIČNA VODSTVA PO STAREM GRADU IN CEUU
Poleg teh vodstev pa na društvu pripravljamo tudi "lov za zakladom",
namenjen predvsem osnovnošolskim otrokom - brezplačno. Na ta način
otroci skozi igro spoznavajo zgodovino gradu, življenje v srednjem veku,
ipd.
7. III. SREDNJEVEŠKI DAN NA STAREM GRADU CEUE
Prireditev v letu 1 999 je pokazala, da je zanimanje za tovrstne spektakle
veliko, saj je grad tisti dan obiskalo več kot 6000 obiskovalcev. Spet bomo
na grad povabili trgovce, ki bodo trgovali na stojnicah, uprizorili bodo
tudi boje vitezov in konjenikov, promenado in plese grajske gospode.
8. IZDAJA VSAJ DVEH ŠTEVILK DRUŠTVENEGA GLASILA NAŠE CELJE
Naše društvo je edino društvo v Sloveniji, ki že 40 let redno izdaja
društveno glasilo. Z njim člane društva in širšo javnost seznanjamo z našim
delom, s turistično zanimivim branjem. V letu 2000 želimo izdati jubilejno
številko.
9. ZBIRANJE IN POSREDOVANJE TURISTIČNIH INFORMACIJ
Tako kot vsa leta do sedaj bomo tudi v letu 2000 zbirali turistične in druge
informacije, ki jih bomo ustno, pisno ali po telefonu posredovali vsem
interesentom. V naši pisarni bomo imeli na razpolago brezplačne turistične
prospekte Celja, okolice in Slovenije, v kolikor pa nam bodo prostorske
zmogljivosti dopuščale bomo obiskovalcem ponudili tudi drugo zanimivo
turistično literaturo in spominke Celja in Slovenije.
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Rada Hriberšek

Poročilo o delu Turističnega društva Celje
v letu 1999
XXVIII. VALČKOV VEČER
Skupaj z Zdravniškim društvom Celje smo v soboto, 6. marca 1999, v
dvoranah Narodnega doma v Celju pripravili tradicionalno plesno
prireditev Valčkov večer. Udeležilo se ga je 1 80 obiskovalcev, ki so do
zgodnjih jutranjih ur plesali na glasbo ansambla Petar Ugrin Band.
Gostinske storitve je nudilo podjetje Hotel Terme Zreče.
CEUSKI PUST 1999
Naše društvo že četrto leto sodeluje pri prireditvi Celjski pust, ki jo s
pomočjo soorganizatorjev pripravlja Mestna občina Celje, z ocenjevanjem
pustnega vzdušja v gostinskih lokalih in trgovinah v Celju. Skupaj s
predstavniki medijev (Novi tednik in Radio Celje) komisija oceni trgovske in
gostinske lokale v mestu in najboljšim podeli pisna priznanja na zaključni
prireditvi.
ZLATA VRTNICA
Akcija, ki jo že več desetletij izvaja naše društvo. Skupaj s krajevnimi
skupnostmi in mestnimi četrtmi Celja smo ocenili urejenost (in neurejenost)
okolja posameznikov, podjetij in javnih ustanov. Na zaključni prireditvi v
dvorani Glasbene šole Celje (6.05.1 999) smo podelili 42 priznanj s
plaketo (iz 9 KS ali MČ) in statuo Zlate vrtnice za urejeno okolje (Skupnost
stanovalcev Miklošičeva 1). Ob tej priložnosti podelimo tudi metlo (ZPI
Mestne občine Celje za zanemarjeno opuščeno kmetijo Marovšek ob zelo
turistični cesti na Stari grad).
Skupaj s to prireditvijo smo imeli tudi redni OBČNI ZBOR, kjer so člani
društva sprejeli smernice delovanja društva za leto 1999.
SODELOVANJE NA SEJMU ALPE-ADRIA V UUBUANI
Po uspešni predstavitvi na sejmu gostinstva in turizma GOST-TUR 98 v
Mariboru smo se v Turističnem društvu Celje odločili, da se udeležimo tudi
največjega turističnega sejma v državi, sejma Alpe-Adria v Ljubljani. K
sodelovanju smo povabili vse organizacije, ki so povezane s turizmom v
Celju in glede na lansko leto se jih je odzvalo precej več, kar samo potrjuje
dejstvo, da se mesto Celje turistično prebuja. Program predstavitve je bil
zastavljen tako, da je skozi ves teden v celoti predstavila kulturno-turistična
ponudba mesta Celja z okolico.
OCVETLIČENJE MESTA
Že šesto leto zapovrstjo smo skupaj s MC Center in Dolgo polje razdelili
preko 6000 sadik in zemljo zainteresiranim prebivalcem našega mesta.
Prireditev je podprla tudi Mestna občina Celje, ter podjetji Vrtnarstvo Celje
in Cinkarna Celje. Sadike in zemljo so občani prejeli brezplačno. Cvetlična
tržnica je bila v soboto, 8. maja 1 999 na Glavnem trgu v Celju.
Strokovnjaki Vrtnarstva Celje in Cinkarne Celje ter Srednje vrtnarske šole
Celje so obiskovalcem prireditve nudili strokovne nasvete o negi okrasnega
cvetja. Prireditev je popestrila skupina Journal iz Celja.
PREDSTAVITEV DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV IZ CEUSKE REGIJE
Prireditev se je odvijala v soboto, 1 0. julija 1 999 med 9. in 1 2. uro v
središču mesta (križišče Stanetove ul., Prešernove ul. in Glavnega trga). Na
»zvezdo« smo postavili pokrit oder, okoli njega pa osem stojnic. Predstavilo
se je pet turističnih društev iz okolice Celja: TD Dobrna, TD Rečica, TD
Šempeter, TD Vojnik in TD Celje kot gostitelj. Društva so se predstavila s
posebnostmi svojega kraja - bogato ponudbo hrane, kratkim kulturnim
programom in s prospekti.
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SODELOVANJE NA MEDNARODNEM OBRTNEM SEJMU V CEUU 1999
Letos se je na MOS v Celju obiskovalcem predstavila Mestna občina Celje
skupaj z občinami Vojnik, Dobrna in Štore. Naše društvo je sodelovalo pri
promociji našega mesta in okolice z vsakodnevnimi brezplačnimi turističnimi
vodstvi po Celju ter z animacijo obiskovalcev sejma na t.i. turističnem
vlaku, ki je v času MOS-a vozil po mestnem središču.
SREDNJEVEŠKI DAN NA STAREM GRADU
Prireditev v letu 1998 je pokazala, da je zanimanje za tovrstne spektakle
veliko, saj je grad tisti dan obiskalo več kot 3000 obiskovalcev. Skoraj
enkrat več , t.j. preko 6.000 obiskovalcev pa je obiskalo prireditev
Srednjeveški dan na Starem gradu v letu 1999. Skupaj z MO Celje,
Zavodom Moj Aron iz Ljubljane in podjetjem Vigrad d.o.o. iz Celja smo
pripravili srednjeveško tržnico, viteške boje, srednjeveško krčmo,
srednjeveške lutkovne predstave za otroke. Po gradu so se sprehajale
grajske gospodične, sodelovale so bruhalke ognja iz Italije, grajska
gospoda iz bližnjih in daljnjih gradov, birič in klepetulja.
Letos smo se prvič povezali tudi z okoliškimi zdravilišči (Dobrna, Laško,
Rogaška Slatina), od koder so pripeljali avtobuse predvsem tujih gostov.
Nekateri izmed njih so si poleg ogleda prireditve na gradu pod strokovnim
vodstvom ogledali tudi mestne znamenitosti. Posebno pozornost smo letos
namenili tudi promociji prireditve. Organizirali smo tiskovno konferenco,
izdali plakate, že mesec pred prireditvijo pa smo delili letake.
TURISTIČNO PROPAGANDNA DEJAVNOST V LETU 1999
Izdali smo dve številki društvenega glasila Naše Celje, v katerem smo člane
društva in širšo javnost obveščali o delu društva in pomembnejših turističnih
dogajanjih v našem mestu.
Z Mestno občino Celje smo sodelovali pri pripravi gradiva za dva
pomembnejša prospekta, ki ju je izdal Center za promocijo turizma
Slovenije: prospekt SLOVENSKA MESTA in prospekt SLOVENSKI
GRADOVI.
V letu 1999 je bilo veliko več povpraševanja po turistično promocijskem
materialu o našem mestu (predvsem po elektronski pošti). Vsem, ki so po
tovrstnem materialu povpraševali, smo odgovorili in jim poslali prospekte
našega mesta in Slovenije. V naši turistično-informativni pisarni (od junija
1999 je bila pisarna odprta tudi ob sobotah in nedeljah) smo obiskovalcem
našega mesta in vsem zainteresiranim ponudili turistično literaturo Celja in
Slovenije (knjige, vodniki, načrti, razglednice, brošure, spominki) ter
razpoložljivi turistično propagandni material.
TURISTIČNA VODSTVA PO CEUU IN STAREM GRADU
Pri Turističnem društvu Celje že leta s programi vabimo posameznike in
skupine na turistične oglede Celja in Starega gradu. Pod strokovnim
vodstvom naših vodnikov si je tako v letošnjem letu znamenitosti našega
mesta ogledalo skupaj več kot 3.000 obiskovalcev.
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Leta 2000 zopet več turističnega obiska Celja?

L k edtem ko smo za leto 1 997 lahko poročali o večjem obisku turistov
/W\v Celju (Naše Celje, april 1998/1, str. 6), pa se je v naslednjem
f V «letu 1998 krivulja zopet obrnila navzdol. Podatke sem analiziral v
prispevku »Zakaj manjši turistični obisk ..« (Naše Celje, maj 1999/1, str.
17). Zal se je ta nerazveseljivi trend nadaljeval tudi v letu 1999, kot sem
napovedal v prispevku »Turizem je občutljiv tržni proizvod« (Naše Celje,
december 1999/2, str. 4). Na lanske rezultate so negativno vplivali
predvsem zunanji dejavniki (vojna na Kosovu), kar je razvidno iz
primerjalnih podatkov za I. in II. polletje 1999. Končni statistični obračun
stacionarnega turističnega obiska Celja v letu 1999, v primerjavi z letom
1 998, je naslednji:
- Domačih gostov je bilo manj za 1 7 %, tujih (ki predstavljajo 2/3) pa kar
za 35 % (I), skupno nazadovanje za 30 %.
- Domače prenočitve so nazadovale za 1 6 %, prenočitve tujih gostov pa za
27,5 %, skupno število vseh turističnih prenočitev za 24,5 %.
- Povprečna doba bivanja domačega gosta v celjskih hotelih je dosegla le
1,6, tujih gostov pa 1,9 dni.
In v tako težavnem turističnem letu je (neturistično) Celje še kar naprej
ostalo brez osnovnega promocijskega materiala - turističnega prospekta!
Kaj takega se ni zgodilo niti v časih, ko ni bilo »primerno« govoriti o
marketingu - trženju, promociji in menedžmentu. Ze nekaj let pa menda
živimo v tržnem gospodarstvu, v katerem je kupec-turist kralj, ki izbira med
vedno večjim številom konkurenčnih (turističnih) ponudb!
Pred dnevi je končno izšel tudi novi turistični prospekt Celja. Ob teh
spodbudnih podatkih pa ponovno opozarjam, da je »turizem občutljiv
tržni proizvod«, ki ga je potrebno nenehno razvijati, primerjati s
konkurenčnimi ponudbami ter kakovostno, sodobno in ciljno promovirati saj brez promocije ni turizma.
Za vsakim dežjem pride sonce. Tako pričakujemo v letu 2000 precej
boljši turistični obisk v Sloveniji, enako tudi v Celju. To napoved lahko
podkrepim s statističnimi podatki za I. tromesečje, v primerjavi z enakim
obdobjem leta 1999. Število vseh gostov je skoraj enako lanskemu indeks 99,2. Mnogo boljši pa so kazalci o številu doseženih prenočitev,
slednji pa so važnejši.
- Število domačih prenočitev je doseglo indeks 1 15,6, prenočitve tujih
gostov pa 122.
- Posledično se je podaljšala poprečna doba bivanja domačih gostov na
1,8, tujih celo na 2,3 dni.
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črne točke Celja

Dvorec Zgornji Lanovž - podrtija na obvoznici

^^^vorec Zgornji Lanovž je zaradi denacionalizacijskega postopka že
1 nekaj let prepuščen samemu sebi, predvsem pa neusmiljenemu zobu
časa in brezvestnim posameznikom, ki si v tem renesančnem biseru
(čeprav žalostnega videza) občasno "postrežejo" še z zadnjimi ostanki, ki
pričajo o nekdanji visoki bivalni kulturi pebivalcev tega objekta.

Derutni strop v
drugem
nadstropju.
Začetek konca.

foto: Matija Gainer
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Katarina Kerk

Sejem Alpe - Adria
Ljubljana, 21. - 25. Marec 2000
39. mednarodni sejem turizma, športa ter izdelkov, storitev
in idej za prosti čas

la Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je bilo
ponovno zelo živahno, saj se je odvijal eden
najbolj priljubljenih sejmov v državi. Na 4500 m2
se je predstavilo 246 razstavljalcev, največ iz Slovenije in
Hrvaške, ki je bila tudi država partnerica, ter Italije, Cipra,
Francije, Slovaške in Jugoslavije.

I

Ponovno je bila na sejmu predstavljena tudi ponudba
celjskega turističnega območja, ki ga sestavljajo Mestna
občina Celje ter občine Dobrna, Store in Vojnik.
Našrazstavni prostor je bil v hali B, ki je bila letos v celoti
namenjena predstavitvi slovenskih mest. Prostor je bil
opremljen v obliki prisrčne krčme, ki smo jo poimenovali
krčma »Pri nas«, kjer je bila vsak dan na voljo bogata in
raznolika ponudba, ki je zadovoljila še tako občutljive
goste. V ospredju je bila skupna turistična predstavitev
vseh štirih občin, predvsem prefinjeno prepletanje
mestnega, knežjega in zdraviliškega turizma v tem delu
Slovenije.
Sreda, četrtek in petek so bili dnevi, ko so se občine še
posebej predstavile.
V sredo je bil dan Mestne občine Celje, torej predstavitve
turistične ponudbe knežjega mesta. Tako na razstavnem
prostoru kot na predstavitvenem odru smo ves dan govorili
o Celju, njegovi zgodovini, znamenitostih, prireditvah in
možnostih čudovito preživetih počitnic, ki jih Celje nudi.
Obiskovalce sejma je pozdravil ter povabil v Celje župan
MOC g. Bojan Šrot, ki je nato skupaj z go. podžupanjo
Janjo Romih podelil še nagrade knežjega mesta. Predstavili
smo Celje v njegovi najlepši podobi - kot knežje, kulturno,
sejemsko, športno in turistično mesto. Za še boljše
razpoloženje pa so s svojim izvirnim nastopom poskrbeli
člani celjske skupine NUDE.
Četrtek in petek sta bila dneva občin Vojnik in Dobrna. Prvi
so predstavili predvsem svojo enkratno ponudbo turističnih
kmetij, v petek pa je bil v ospredju zdraviliški turizem.
Tudi gostinska ponudba »pri nas« je bila zelo pestra, saj
se je vsak dan predstavljal drug gostinec. Prvi dan g.
Stopar, v sredo je za obiskovalce poskrbel g. Kovačič, v
četrtek in petek je dišalo po izdelkih turističnih kmetij iz
okolice Vojnika in Dobrne, zadnji dan pa sta se
predstavila celjska hotela Evropa in Turška mačka.
Krčma je gostila mnoge pomembne ljudi s področja
turizma, politike, kulture in zabave. Za vse smo poskrbeli
kot se spodobi - domače in prijazno, ter jih vljudno
povabili na čimprejšnji obisk k nam - in so rekli, da pridejo
(tudi Črnogorci).
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nova stalna razstava v Muzeju novejše zgodovine Celje

Živeti v Celju

foto: Tomaž Lauko
\

/ Muzeju novejše zgodovine Celje smo konec meseca marca odprli

novo in svežo stalno razstavo s povednim naslovom Živeti v Celju.
y Razstava je plod večletnega dela avtorjev Andreje Rihter ( vodja
projekta), Toneta Kregarja, Marije Počivavšek, Tanje Roženbergar Sega ter
Iris Zakošek. Seveda pa tako obsežen projekt ne bi mogli izpeljati brez
ustvarjalnosti različnih sodelavcev; oblikovalca razstave, mojstra zvoka in
svetlobe, režiserja dokumentarnih filmov, restavratorjev in še nekaterih.
In kaj vam predstavljamo na naši razstavi?
V prvem nadstropju vam ob »Dnevniku treh generacij« ponujamo kronološki
pregled zgodovine Celja in Celjanov v 20. stoletju. Tu so v ospredju
muzejski predmeti. Združeni v posamezne sklope ilustrirajo izbrane
segmente naše zgodovine ter dopolnjujejo »dnevniške zapiske«
predstavnikov treh različnih generacij. Življenje mesta in njegovih
prebivalcev spremljamo vse od začetka stoletja, ko je bilo še del
habsburške monarhije, preko kraljevine Kraljevine SHS oz. Jugoslavije, še
posebej težkih let nacistične okupacije, povojnega socialističnega sistema
do nastanka samostojne slovenske države. Vsebine, prikazane na razstavi,
črpajo predvsem iz socialnega, kulturnega in vsakodnevnega življenja.
Predmeti, fotografije in ostali razstavni eksponati poskušajo s svojo tipiko,
povednostjo pa tudi simboliko obiskovalcu na čim bolj jasen, a razumljiv
način pričarati večplastnost, barvitost in pestrost tudi za Celje in Celjane
»usodnega« 20. stoletja.
V drugem nadstropju obiskovalci lahko podoživijo preteklost v ambientalni
postavitvi »Ulice obrtnikov«, posameznih obrtnih lokalov, tržnice in
meščanskega stanovanja. Tako vam predstavljamo frizerski salon za dame
in gospode, stopite lahko v krojaško delavnico, si ogledate delo modistinje
ter pokukate k zlatarju in urarju. »Ulico obrtnikov« zaključujemo s
predstavljeno trgovino z barvami.
Razstavo zaključuje večnamenski prostor, poimenovan županova soba.
Namenjena je vsem, ki se želite še dodatno poglobiti v celjsko zgodovino
oziroma teme, predstavljene na stalni razstavi. Na voljo vam je dodatna
literatura, ogledate si lahko dokumentarne filme in pobrskate po
predalnikih. Tu lahko izveste tudi kaj več o celjskih županih v 20. stoletju,
po katerih smo sobo poimenovali ter si ogledate njihove portrete.
Ob koncu vašega obiska pa naj vas povabimo še v našo Muzejsko
kavarnico, da se osvežite ter strnete prijetne misli in vtise.
Dobrodošli!

Jože Rataj

_____________________

razstava: Skrivnostni svet dišav
f 'V menjena razstava, ki jo je v letu 1 999 pripravil Glasmuseum v
f

Isklopu Stölzle Glascentum-a Bärnbach v Avstriji, predstavlja
steklene izdelke, povezane s hranjenjem dišav in parfumov.
Razstava predstavlja bogato zgodovino proizvodnje in hranjenja dišav in
parfumov v steklenih predmetih. Poleg tega je predstavljena proizvodnja
omenjenih substanc.
Tradicija izdelave in uporabe dišav je izredno bogata. Prve omembe se
pojavijo že v Svetem pismu stare zaveze, kjer govori o maziljenju izraelskih
kraljev. Tu so ohranjene tudi recepture za izdelavo olj in drugih dišav.
Pomembno mesto v tem delu razstave predstavlja predstavitev začetkov
proizvodnje steklenih izdelkov tako kasneje v Egiptu kot tudi v obdobju
rimskega imperija. Prvi sledovi segajo vse do 1500 pr. n. št., ko se
pojavijo dišave, ki jih danes poznamo pod imenom parfum. Ze v tem
obdobju se pojavijo postopki, na podlagi katerih še danes poteka
proizvodnja kozmetičnih izdelkov. Nadalje je predstavljen prenos
proizvodnje iz Egipta preko Grčije na ozelje Rima, kjer poznamo bogato
prisotnost omenjene materije. Ze rimski pisci Martial, Juvenal in Plinij
opisujejo proizvodnjo dišav za moške in ženske. Pri omenjenih predmetih
gre za proizvodnjo t.i. balzamarijev ter prisrčnih stekleničk za parfume in
ostalo kozmetiko. Tradicija proizvodnje se po zlomu zahodnorimskega
cesarstva nadaljuje v vzhodnem delu, od koder se z križarskimi pohodi
omenjena tradicija vrača nazaj v Evropo.
Prehod v srednji vek ter obdobje renesanse se kaže skozi razvoj
proizvodnje ene od steklarskih velesil Benetk, kjer veliko pozornost
usmerjajo v tovrstno proizvodnjo. V 16. stol. je izpričan parfumar Katarine
Medičejske na francoskem dvoru. V tem času pa pomembno vlogo pri
proizvodnji parfumov pridobi južna Francija, kjer so še danes največja
središča proizvodnje parfuma. Prav tako iz Francije izvirajo največji
proizvajalci steklovine za parfume, kot so Baccarat, ki ima preko 1000
različnih oblik v steklu; Lalique prav tako že od Art Nouveau dalje.
Nadalje razstava predstavlja različne metode proizvodnje, povzete po
znanih parfumerijah v Grassu v Franciji. Steklo za hranjenje dišav in
parfumov je zagotovo ena najbolj priljubljenih predmetov zbiranja, saj gre
za vrsto enkratnih oblik, kakor so tudi parfumi sami. Dišave in parfumi so
bili nekoč res domena bogatejših slojev, danes pa so v obliki parfumov,
parfumskih vodic, parfumskih mil in toaletnih vodic ter losjonov sestavni del
osebne nege. Pomembnejše svetovne steklarne in najpomembnejši
oblikovalci v steklu najdejo še danes poseben izziv v oblikovanju stekleničk
in doz za parfume. Tako nastajajo vedno novi in novi izdelki, ki imajo
poleg estetske še posebej pomembno tržno vlogo.
Pri proizvodnji so pomembni načini pridobivanja samih esenc, ki so bile
podlaga za izdelavo dišav in parfumov. Prav tako postopki vroče in hladne
destilacije, katere spoznamo skozi makete nekdanjih parfumerij. Se danes
namreč na enak način pridobivajo esene. Tako npr. za pripravo 1 litra
esence jasminovih cvetov potrebujemo do 7000 kg cvetja. Izredno nazorno
so predstavljeni postopki proizvodnje skozi tekstovno in slikovno gradivo,
kar je z vidika pedagoškega pristopa zelo dobrodošlo. Tako nudi razstava
obiskovalcu poleg občudovanja predmetov še spoznavanje in seznanjanje
z načini pridobivanja ter surovinami za proizvodnjo.Poleg omenjenega so
tu še druge rastline, kot so sivka, vrtnice, in druge. Posodice za
shranjevanje pa so bile skozi zgodovino še posebej lepo oblikovane, pa
naj so bile steklene, srebrne ali kositrne. V njih so shranjevali dišave in
parfume, ki so jih izdelovali po recepturah, ki so ohranjene že od 2. stoletja
našega štetja.
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Razstava Skrivnostni svet dišav in stekla nas torej popelje skozi čas
nastanka dišav in parfumov, embalaže za shranjevanje ter načine
proizvodnje. Sami načini se bistveno niso spremenili skozi tisočletja in nam
še danes vlivajo občudovanje ter spoštovanje tovrstnega gradiva. Zaradi
tematike, ki jo obravnava je zagotovo razstava vredna popularizacije tudi
pri nas, saj gre za eno celovitejših predstavitev uporabnosti stekla od
prazgodovine do danes in bo zagotovo zelo dobrodošla za širšo javnost.
Na razstavi, kjer so predstavljeni predmeti iz zbirke steklarskega cefra iz
Bärnbacha, so predstavljeni še predmeti iz deželnega muzeja v Gradcu ter
izdelki iz zasebnih zbirk nekaterih proizvajalcev parfumov, kot so Christian
Dior in drugi. Pripravljalci razstave so k sodelovanju povabili tudi našmuzej,
kjer se predstavljamo z nekaj odličnimi primerki kozmetičnega orodja ter
posod za parfume.
Pokrajinski muzej Celje
Muzejski trg 1
3000 Celje
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Rok Videc

Po Sloveniji
pet prazniki, spet večna dilema, kam na izlet! Torej
se spet domislim ideje mojega prijatelja Bzja
(beri:Bori Zupančič), ki si je omislil, a žal še nič
realiziral od svoje globoke ideje. Obiti Slovenijo po njenih
mejah, a ne peš, saj to zmore vsak, ampak s svojim
slavnim »plovilom«, imenovanim LUAZ. »One (Luaza)« ne
bomo opisovali, saj ga pozna vsak dobro poučeni, vrnimo
se k ideji in še pomembneje, k realizaciji ideje. Opis
naslednjih dogodkov bo prišel prav vsakemu, še najbolj pa
prijateljem, ki radi vzamejo v roke že utečeno literaturo...)
med njimi je najbolj znan neki B.B. iz Gosposke v Celju, in
ta gospodič ima nekaj »grehov«, kot so Dolina Soče in
podobno ..).
A » ponavljalce« naše poti opozarjamo, da brez Atlasa
Slovenije in še kakšne bolj natančne karte Slovenije ne gre
in tudi kakšen osebni nasvet ni odveč! Ideja - obiti
Slovenijo - nekje moramo začeti. Pričnimo na severu, npr.
v Šentilju. Pa na pot. Pred vami je prva etapa od Šentilja
do mejnega prehoda Jurij. Malce se bomo poigrali z
prelepim svetom Slovenskih goric.
SENTIU-JURSKI VRH
Hitra cesta nas vodi do mejnega prehoda Šentilj, kjer tik
pred mejo zapustimo avtocesto in se po stari cesti
namerimo v središče kraja Šentilj. Zna biti prijazno
naselje, a v nedeljo ali ob praznikih vlada v njem pravo
slovensko mrtvilo. Na vhodu v kraj nas razveseli gostilna
Belna, ki je kar sloveča reč v teh krajih, a je od stare slave
ostalo malo (preveč načičkane so te gostilne).
Šentilj, ki je bil nekoč pomembna postojanka ob rimski
cesti iz Petovie do Flavije Solve na Štajerskem in naprej v
Vindobono. Kraj so poimenovali po cerkvi sv. Egidija (po
slovensko sv. lij), ki jo viri omenjajo prvič leta 1 329. Turki
so nekajkrat izropali kraj in leta 1 843 je dosegla mesto t.i.
Južna železnica. Ob koncu prve svetovne vojne je imel
nekaj časa v Šentilju svoj štab legendarni general Maister.
Danes je kraj tipično obmejno središče in šteje 1300
prebivalcev. Kaj pa zadnja vojna? Takrat so pripadniki TO
2.7.91 zavzeli obmejno stražnico.
Do kraja nas sedaj pripelje hitra avtocesta, ki se vije po
dolini Dobrenjskega potoka. Stara, vijugasta in zamudna
cesta, ki lahko v teh dneh omogoči mirno popotovanje,
ostaja po krivem vnemar, a ne bi bilo odveč jo tu in tam
kdaj prepotovati. Občina Šentilj danes meri 65 km2, ima
22 naselij in približno 8000 prebivalcev. V okolici kraja
srečamo gorice, ki segajo do nadmorske višine 400
metrov, na severu se spuščajo v dolino Mure, na jugu pa
proti Pesnici. Na osojah prevladuje gozd, prisojna
pobočja pa so vinogradniška, na dnu dolin, ki potekajo
proti obema rekama, pa najdemo polja in travnike.
Prevladujejo razložena naselja po slemenih in dolinah.
Kmetov je bolj malo, več je vikendov in samotnih kmetij,
med katerimi se marsikatera ukvarja s kmečkim turizmom.
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Mesto na današnji slovensko-avstrijski meji ni kakšen poseben cilj, a je
odlično izhodišče za našo nadaljnjo pot. Tik pred lepo obnovljeno cerkvijo
sv. Egidija se dvignemo po lepi panoramski cesti na Ornik. Napak bi bilo
ponavljati, da so skoraj vse ceste na naši poti asfaltirane. Pri Ornikovih
lahko odkorakamo dvesto metrov naprej in že smo Avstriji. Toda pot se
dviga in kmalu smo na 400 metrih nadmorske višine v kraju Kresnica.
Nekaj kmetij, lepi razgledi in obilo gozdov, kamor sega pogled. Odveč je
poudarjati, da je Slovenija gozdnata dežela, tretja v Evropi po gozdnatosti.
In kaj je lepšega kot pohiteti v zelene gozdove na začetku maja. Ves čas
smo tesno ob meji, ki je le nekaj sto metrov od naše ceste. V bližini
zagledamo lep razgledni stolp na Plačkem vrhu, od koder se odpira pogled
po štajerski Avstriji ter naši poti. Do tam vodi neasfaltirana, a lepa pot.
Plački vrh dosega 510 metrov in je prvovrstna razgledna točka v tem delu
Slovenskih goric. Spotoma se lahko ustavimo na kakšnem ovinku za
panoramo ali se odpravimo v kmečki turizem Leber.
Potem se naša pot spusti globoko v dolino Plačkega potoka v zaselek
Podigrac, ki se danes imenuje kar Plač. Težko si predstavljamo, da je bilo
nekoč tukaj Panonsko morje, a ostanki morskih usedlin ter fosili nam
sporočajo to dejstvo. Na koncu doline tega potoka se nahaja maloobmejni
prehod Ehrenhausen (Arnovž), lahko pa gremo proti Zgornji Kungoti in pri
lepem križišču pri potoku Svečina zavijemo v Slatinski dol do kraja Svečina,
kjer lahko obiščemo lepo cerkev sv. Andreja. O njej poročajo že v 11.
stoletju. Kraj Svečina je leta 1997 praznoval 800-letnico. Tod naokoli se
nahaja nekaj izjemno dobrih in priznanih vinarjev. Imajo vrsto ptematskih
pohodnih poti in učno gozdno pot. V Svečini je bil rojen in preživel dobršen
del svoje mladosti ANDREJ PERLACH (1490-1551), zvezdoslovec,
matematik in zdravnik. Bil je dekan medicinske fakultete in rektor dunajske
univerze. Kraj ima poklicno kmetijsko gospodinjsko šolo za dekleta, vrtec,
podružnično šolo, več obrtnih delavnic in podjetnikov ter marljivo turistično
društvo. Zelo zanimiva je pohodna pot po Svečinskih goricah, ki ni
zahtevna in z osmimi kontrolnimi točkami imamo dela za približno 17 ur
hoje. Na tej poti srečamo tipični slovenjegoriški gozd, lepote favne in flore
in pri prijaznih domačijah postrežejo z lokalnimi dobrotami. Proti kmetiji
Vdovič se dvignemo in spet obdani s krasnimi panoramami se spustimo v
Grušeno. Manjša stranska pot nas pripelje do Špičnika na avstrijskoslovenski meji, kjer je prav tako maloobmejni prehod. V Špičniku ne
prezrimo lepega znamenja sv. Jurija in kip sv. Johana ter obilo pristne
kmečke lokalne arhitekture. Prekrasen je pogled na avstrijski del Goric in
tukaj se približamo njihovi Vinski cesti (slovita Južnoštajerska Weinstrasse).
Mimo kmetije vinogradnika Gaubeta se spustimo do Jedlovniškega potoka
in že smo na glavni cesti tik pred Jurijem (Jurski vrh). Tukaj se običajno
popotnik ustavi v priznani gostilni vinogradniške družine Vračko. Lepa in
urejena gostilna nas preseneti z odlično ponudbo, v kateri prednjačijo res
odlične morske specialitete. Znani pa so tudi po svoji izjemno bogati
ponudbi in pripravi različnih gob. Da o vinih iz domače kleti (pod jedilnico)
ne govorimo! Do tod je enostavno, od tu dalje pa se težko premaknemo, saj
gospodar dostikrat preseneti z odlično poizkušnjo vin v domači kleti. Pa še
kakšno buteljko za povrh si oskrbimo!
Prišli smo do konca prve etape. Dela je za kakšen dan, a če se podviga
lotimo tudi peš, potem računajte na dva do tri dni pešačenja in voženj.
Ob naslednjih praznikih pa naprejl
Lep popotniški pozdrav!
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natečaj

Najboljši spominek Slovenije 2000
"Turistična
SLOVENIJE

zveza

Slovenije

in združenje spominkarjev

razpisujeta
JAVNI NATEČAJ ZA IZBIRO NAJBOUŠIH TURISTIČNIH SPOMINKOV
SLOVENIJE V LETU 2000

Na natečaju lahko sodelujejo samo spominki in ideje, ki prepoznavno in
izvirno predstavljajo določen:
- turistični objekt,
- turistični kraj,
- turistično regijo,
- Slovenijo kot turistično destinacijo,
- jih je možno izdelati v večji količini za prodajo
- in so prvič javno predstavljeni.
Trije spominki, ki bodo v skupni oceni glede na vsa ocenjevalna merila
(umetniško-etnološka vrednost, komercialna vrednost, predstavljanje kraja,
regije ali države) dosegli največ točk, bodo prejeli denarne nagrade:
- prva nagrada
- druga nagrada
- tretja nagrada

300.000 SIT
200.000 SIT
100.000 SIT

■ Poleg denarnih nagrad bo komisija podelila še pisna priznanja za
nadaljnje tri najboljše predstavljene spominke.
Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Posebnih pogojev
za sodelovanje ni. Udeleženec natečaja lahko sodeluje z največ dvema
izdelkoma. Prejeti vzorci spominkov bodo ocenjeni v skladu s pravilnikom.
Spominke bo ocenjevala petčlanska komisija. Organizatorji razpisa bodo
za nagrajene spominke po svojih možnostih organizirali promocijo doma in
v tujini. V primeru uspešnih dogovorov z avtorji pa bodo pomagali pri
proizvodnji in trženju nagrajenih spominkov.
Spominke za natečaj bodo sprejemali na sedežu Turistične zveze Slovenije,
Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, do 15.06.2000. Vzorci ne smejo biti večji
kot 30 x 20 x 20 cm.
Vsakemu vzorcu mora biti priložena zaprta kuverta s podatki:
- ime in priimek, naslov in telefonska številka avtorja,
- kratek opis spominka,
- ali avtor spominka išče proizvajalca spominka,
- ali avtor spominka išče prodajalca spominka,
- 2 fotografiji spominka (za katalog),
- označeno, ali je to le ideja za spominek
Nagrajeni spominki ostanejo v arhivu Turistične zveze Slovenije.
Razglasitev rezultatov natečaja bo na Mednarodnem obrtnem sejmu v
Celju, od 8. do 17. septembra 2000. Tam bo na ogled tudi izbor
najbolje ocenjenih spominkov in hkrati razstava spominkov.
Vse dodatne informacije dobite pri Turistični zvezi Slovenije,
Tel.: 061/312-087, fax.: 061/133-23-38.
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Cvetko Rojc, TDC - Komisija za okolje_______________________________

Razpis za "Zlato vrtnico 2000" in "Metlo 2000"
A

kcija Zlata vrtnica se je v preteklih letih dobro uveljavila na območju
Mestne občine Celje, zato jo v nekoliko razširjeni obliki razpisujemo
^^^Vtudi za leto 2000.
Kot do zdaj, gre za ocenitev bivalnega in delovnega okolja v Mestni občini
Celje, ki jo skupaj z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi opravi
Komisija za okolje pri Turističnem društvu Celje.
Pri ocenjevanju objektov oz. okolja uvajamo 4 skupine :
- skupina - individualni stanovanjski objekti
- skupina - večstanovanjski objekti (več kot 5 stanovanj)
- skupina - poslovni objekti, skupnosti...
- skupina - kmetije
a)
1.
2.
3.

Priznanja v akciji »Zlata vrtnica« so :
Priznanje za urejeno okolje
Statua »Zlata vrtnica«
Metla - za neurejeno okolje

b) Predlagatelj (MČ ali KS) lahko predlaga za »Priznanje za urejeno
okolje« za vse skupine
skupaj 5 predlogov, vendar največ 3 za posamezno skupino.
c) Predlagatelj (MČ ali KS) lahko poda:
- 1 predlog za statuo »Zlata vrtnica«,
- 1 predlog za »Metlo«.
d) Turistično društvo Celje podeli v tekočem letu za vsako skupino po eno
statuo »Zlata vrtnica«, za vse skupine eno »Metlo« ter predlagano število
»priznanj«.
Predlog mora vsebovati :
- ime in priimek oz. ime družine kandidata ter točen naslov,
- za pravne osebe ime firme in naslov,
- za Zlato vrtnico lahko predlagate le kandidata, ki več let zapored
nadpovprečno uspešno skrbi za urejeno okolje in je v razdobju zadnjih 5
let prejel vsaj eno Priznanje za urejeno okolje Turističnega društva Celje,
- predloga za Zlato vrtnico in Metlo morata vsebovati tudi kratke
obrazložitve.
Razpis je torej namenjen mestnim četrtim in krajevnim skupnostim, ki dobro
poznajo in spremljajo razmere v svojem okolju. Prepričani smo, da vam ne bo
težko posredovati predlogov.
Predloge je potrebno poslati na naslov Turistično društvo Celje, Prešernova 1 7
do vključno 15. septembra 2000!
Komisija za okolje pri Turističnem društvu Celje si bo do konca septembra po
potrebi ogledala teren in določila dobitnike priznanj, vrtnice in metle za leto

2000.
Zaključna prireditev s podelitvijo bo predvidoma še istega leta.
Za sodelovanje se zahvaljujemo in pričakujemo čim večji odziv s kvalitetnimi
predlogi, pri čemer pa opozarjamo na dosledno spoštovanje razpisa.
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Cvetko Rojc______________

Zlata vrtnica 1999
Statuo »Zlata vrtnica 99« prejme Gimnazija Center-Celje, Kosovelova 1
Predlog je podala Mestna četrt Dolgo polje, in sicer zato, ker Gimnazija
Center Celje zgledno vzdržuje veliko šolsko zemljišče že vrsto let, za kar je
prejela krajevno priznanje za urejeno okolje kot tudi priznanje Turističnega
društva. V letu 1999 je bila v sklopu te šole odprta tudi športna dvorana in
šola je s svojimi sredstvi poskrbela za urejenost tudi tega objekta. Skrbi, da
se redno vzdržujejo zelenice, cvetlični nasadi in grmovnice ter drevje, poleg
tega pa seveda za čisto okolje, kar spričo velike frekvence dijakov in drugih
obiskovalcev ter mimoidočih sploh ni lahko.
Priznanja za urejeno okolje po posameznih MC in KS prejmejo :
KS ALJAŽEV HRIB:
Jožef in Ljudmila Arlič, Podgorje 27
Darja in Anton Cizej, Plečnikova 26
Župnijski urad Sv.Jožefa, Plečnikova 29/a
Skupina krajanov zaselka Zvodno (Gabrovec Frančiška, Zvodno 48/a in
Gabrovec Zdenka, Gabrovec Marija, Canžek Marija, Sivka Nada)
MČ CENTER:
Skupnost stanovalcev Miklošičeva 1 la, 7 in Kocbekova 5 (Stefan Jager,
Miklošičeva 1 1 A)
Glasbena šola Celje, Slomškov trg 10
III. osnovna šola Celje, Vodnikova 4
Družina Železnik, Pleteršnikova 1
Družina Vizjak, Pleteršnikova 1
MČ DOLGO POLJE:
Družina Zafošnik, Jenkova 1 3
Družina Poznič, Oblakova 2
Skupnost stanovalcev Brodarjeva 28
Bencinski servis PETROL »Lanovž«
Fitnes studio »TOP FIT«, Ipavčeva 22
MČ GABERJE:
Blanka Botušič, Delavska 6
Karolina Kavčič, Jamova 2
Miroslava Cafuta, Tovarniška 31
Frančiška Kršlin, Mariborska cesta 32/b
Skupnost stanovalcev Cinkarniška 8 (Slava Marinček)
MČ HUDINJA:
Družina Antonič, Ul. frankolovskih žrtev 92
Družina Bobik, Ul. frankolovskih žrtev 48
Družina Debelak, Bezenškova 36
Družina Vengust, Kačeva 2 A
Skupnost stanovalcev Ul. frankolovskih žrtev 34
MČ LAVA:
Družina Pečnik, Valvazorjeva 32 D
Družina Safran, Valvazorjeva 32 C
Družina Zajc, Pohlinova 6
Družina Zupančič, Stegenškova 10
Družina Motoh, Zatišje 25
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KS LJUBEČNA:
Osnovna šola Ljubečna
KS OSTROŽNO:
Družina Pesan, Ul.heroja Lacka 14
Družina Barborič, UL Alme Karlinove 52
Družina Brežnik, Lopata 16/a
Družina Zakošek, Lokrovec 6/a
A Firma d.o.o., Cesta na Ostrožno 109
KS POD GRADOM:
Doroteja Kraševec, Zagrad 73/b
Nevenka Tiselj, Ul.h.Bračiča 13
Družina Gorenšek, Vegova 26
Pavla Cizelj, Cesta v Laško 10
Helena Tomšič, Breg 17

»METLO 99« prejmejo stanovalci stanovanjske hiše Cinkarniška 12
Predlog je podala Mestna četrt Gaberje iz razloga, ker je okrog
stanovanjske hiše ogromno nesnage in »na črno« zgrajenih barak, kjer se
odlagajo odvečni odpadki. V MČ menijo, da bi bilo potrebno s strani
Mestnega sveta MOC ukrepati in navedene barake odstraniti. Menijo tudi,
da so barake prav tako prostor za skrivanje ukradenih avtomobilov, ker so
brez lastništva in bodo predlagali nadzor s strani policije, dokler ne bodo
odstranjene. Objekt stanovanjske hiše pa je menda last Cinkarne Celje.

Ocvetličenje 2000

foto: Ivan Strmole
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Uredniški odbor

Matija Gainer
Andreja Rihter
lektoriranje

Marjan Pušavec
oblikovanje

Matija Gainer
tisk

SO-RA d.o.o.
naklada

1000 izvodov
izdalo in založilo

Turistično društvo Celje
Prešernova 17, 3000 Celje

