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POSLOVNO POROČILO 
 

1 SPLOŠNI DEL 
 

1.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA TKŠ OBČINE ORMOŽ 

 

1.1.1 Ustanovitev  

 
Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (v nadaljevanju Javni zavod 

TKŠ Ormož) je bil ustanovljen kot javni zavod z Odlokom o ustanovitvi na 18. redni 

seji Občinskega Sveta Občine Ormož z dne 19. 12. 2016 (Uradni vestnik Občine 

Ormož, št. 1/17) in z Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/17).  

Zavod je bil vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju dne, 4. 4. 2017 
in to pod vložno številko: 2017/13492.   
 

Ime zavoda: Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož  
Skrajšano ime javnega zavoda: Javni zavod TKŠ Ormož 
Sedež zavoda: Grajski trg 3, 2270 Ormož 
Matična številka:  7268181000 

Davčna številka:  57718954, ni DDV zavezanec 

Številka podračuna pri UJP:  SI56 0110 0600 7816 671  

Številka proračunskega uporabnika:   36897 

Zastopnik, direktor Andrej Vršič, profesor nemškega jezika s književnostjo in 
sociologije, od 15. 7. 2020 dalje.  
 

Naloge, ki jih Javni zavod TKŠ Ormož izvaja v javnem interesu, so: 
 

A) Turizem 
 
1. Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje: 
– informiranje turistov, 
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v 
nadaljnjem besedilu: obiskovalcev), 
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično 
ponudbo pristojnim organom, 
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, 
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2. Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 
3. Trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 
4. Razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, 
5. Razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, 
6. Organizacija in izvajanje turističnih prireditev, 
7. Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov 
in turizma, kulture ter športa, 
8. Spremlja izvajanje turističnih programov v občini, 
9. Nudi strokovno pomoč izvajalcem turističnih programov v občini, 
10. Izobražuje strokovne delavce turističnih dejavnosti, 
11. Izvaja lokalno turistično vodenje, 
12. Druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. 
 
    B) Kultura 

1. Upravlja javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, 
ki mu jo prenese v upravljanje ustanoviteljica, 

2. Skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost objektov in 
opreme, 

3. Organizira ustvarjalne delavnice, gledališke in druge predstave, 
koncerte, razstave in druge predstavitve kulturno umetniške produkcije, 

4. Daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na 
področju kulturne dejavnosti, 

5. Sodeluje pri prireditvah drugih organizatorjev. 
 

C) Šport 
1. Upravlja športne objekte, opravlja in organizira vzdrževanje objektov, 

naprav, igrišč in tehnične ter športne opreme, ki mu jo prenese v 
upravljanje ustanoviteljica, 

2. Zagotavlja normalno delovanje objektov in opreme, ki jo ima v 
upravljanju, 

3. Oddaja v najem prostore v športnih objektih in usklajuje interese med 
posameznimi uporabniki, 

4. Skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja 
objektov in naprav, 

5. Svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih 
objektov v občini, 

6. Daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem programov športa v 
občini, 

7. Sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih 
dejavnosti za otroke, mladino, invalide, starejše občane ter pri kulturno-
športnih in rekreativnih prireditvah, 

8. Spremlja in analizira razmere na področju športa, 
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9. Zbira in daje podatke za potrebe informatike v šport. 

 

1.1.2 Organiziranost 

 
Delo zaposlenih v Zavodu je glede na vsebino, zahtevnost in vrsto ter 

medsebojno povezanost nalog organizirano tako, da se opravlja: 

- Na sedežu Zavoda, Grajski trg 3, 2270 Ormož, 

- V TIC-u Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož, 

- V Vinoteka Destinacije Jeruzalem Slovenija, Grajski trg 3, 2270 Ormož 

- V Hostlu Ormož, Kerenčičev trg 11, 2270 Ormož 

- V Telovadnici Hardek, Hardek 5, 2270 Ormož 

- V Telovadnici Velika Nedelja, Velika Nedelja 7 B, 2274 Velika Nedelja 

- Na Letnem kopališču Ormož, Vinarska ulica 2, 2270 Ormož 

- Na Zimskem kopališču Hardek, Hardek 5 A, 2270 Ormož 

 

1.1.3 Splošni akti 

 

Splošni akti Zavoda so statut zavoda, pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi 

akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti 

delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje 

Zavoda. 

 

1.1.3.1 Pravilniki 
 

- Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih 
za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v 
Javnem zavodu TKŠ Ormož, 

- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, 
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mestih in nazivih delovnih mest Javnega 

zavoda TKŠ Ormož, 
- Pravilnik o računovodstvu Javnega zavoda TKŠ Ormož, 
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 
- Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih, 
- Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,  
- Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti, 
- Pravilnik o uporabi, hrambi in uničenju pečatov  Javnega zavoda TKŠ Ormož, 
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih, 
- Pravilnik o preverjanju alkoholiziranosti delavcev na delu in drugih 

nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih, 
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- Poslovnik o delu Sveta zavoda Javnega zavoda TKŠ Ormož, 
- Pravilnik o ukrepih za zavarovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, 

spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih 
tveganj na delovnih mestih 

- Pravilnik o alkoholiziranosti in drugih nedovoljenih substanc na delovnem 
mestu 

 
1.1.3.2 Pooblastilo o nadomeščanju direktorja 
 
1.1.3.3 Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ 
 
- Evidenca o zaposlenih delavcih, 
- Evidenca o plačah zaposlenih delavcev, 
- Evidenca o poškodbah pri delu, 
- Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja, 
- Evidenca članov Sveta zavoda, 
- Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom, 
- Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja, 
- Video nadzor. 
 

1.1.4 Dejavnost 

 
Zavod ima v skladu standardno klasifikacij registrirane naslednje dejavnosti: 

C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa  

G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah  

G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki  

G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah  

G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi 

izdelki  

G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom  

G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  

I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov  

I55.201 Počitniški domovi in letovišča  

I55.202 Turistične kmetije s sobami  

I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom  

I55 209 Druge nastanitve za krajši čas  

I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov  

I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve  

I56.101 Restavracije in gostilne  
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I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati  

I56.103 Slaščičarne in kavarne  

I56.104 Začasni gostinski obrati  

I56.290 Druga oskrba z jedmi  

I56.300 Strežba pijač  

J58.110 Izdajanje knjig  

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike  

J58.190 Drugo založništvo  

J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  

J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, 

televizijskih oddaj  

J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  

J59.140 Kinematografska dejavnost  

J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane 

dejavnosti  

J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

J63.120 Obratovanje spletnih portalov  

J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij  

J63.990 Drugo informiranje  

L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  

L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  

M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje  

M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo  

M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  

M73 .120 Posredovanje oglaševalskega prostora  

M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  

M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 

M74.200 Fotografska dejavnost  

M74.300 Prevajanje in tolmačenje  

M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  

N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup  

N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup  

N79.110 Dejavnost potovalnih agencij  

N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj  

N79.900 Rezervacije in druge s potovanje povezane dejavnosti  
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N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost  

N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice  

N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev  

N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 

dejavnosti  

N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  

P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije  

P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in 

umetnosti  

P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje. izpopolnjevanje in usposabljanje  

P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  

R90.010 Umetniško uprizarjanje  

R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve  

R91.030 Varstvo kulturne dediščine  

R93.110 Obratovanje športnih objektov     

R93.130 Obratovanje fitnes objektov  

R93.190 Druge športne dejavnosti  

R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov  

R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 

 
1.2 ORGANI JAVNEGA ZAVODA TKŠ ORMOŽ 
 

Na podlagi 9. člena ustanovitvenega akta ima Zavod naslednje organe: 

- Svet Zavoda 

- Direktorja. 

 

1.2.1 Predstavitev Sveta zavoda 

 

Do 12. 9. 2021 je Svet Javnega zavoda TKŠ Ormož štel 5 članov, kot to velevata 
Odlok in Statut. 
S strani ustanoviteljice Občine Ormož so bili imenovani: 

- Jožef Cajnko 
- Milan Hlebec 

Predstavniki zainteresirane javnosti: 
- Klavdija Topolinjak – predsednica 
- Katja Korpar 

Predstavnica delavcev v svetu zavoda je bila Mojca Gorjak. 
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S 13. 9. 2021 je Svet Javnega zavoda TKŠ Ormož štel 5 članov, kot to velevata Odlok 
in Statut. 
S strani ustanoviteljice Občine Ormož so bili imenovani: 

- Marko Zidarič 
- Milan Hlebec 

Predstavniki zainteresirane javnosti: 
- Valerija Kolenko – predsednica 
- Slavko Kosi - podpredsednik 

Predstavnica delavcev v Svetu zavoda je Mojca Gorjak. 
Mandat članov traja 4 leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.  
 

2 VSEBINSKI DEL 
 

2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 

2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovanje področja 

 
- Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 

– ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 

31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP); 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 

in 52/16 – ZPPreb-1, 13/18); 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – 

odl. US in 111/13); 

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 

15/03 – ZOPA);  

- Statut Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno 

prečiščeno besedilo). 

- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine 

Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev.: 1/2017) 

- Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo 

in šport Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev.: 4/2017) 

- Načrt razvoja gospodarstva in dviga življenja na območju LAS UE Ormož v 

obdobju 2019-2025. 

Poleg tega je bila v drugi polovici 2017 v okviru MGRT sprejeta Strategija trajnostne 
rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, ki daje ključne smernice razvoja slovenskega 
turizma. 
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2.1.2 Dolgoročni cilji Zavoda 

 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v dokumentu Načrt razvoja gospodarstva in dviga 
življenja na območju LAS UE Ormož v obdobju 2019-2025 

-  Zagotoviti kakovostno in trajno uspešno trženje in konkurenčnost turistične, 

kulturne in športne ponudbe Destinacije Jeruzalem Slovenija, 
-  izboljšati sedanjo organiziranost turistične, kulturne in športne  dejavnosti v DJS, 
- vzpostaviti in spodbujati načrtno in tvorno sodelovanje javnega, zasebnega in 
civilnega sektorja pri oblikovanju celovite in kakovostne turistične, kulturne in 
športne  ponudbe turistične Destinacije Jeruzalem Slovenija, 
- oblikovati strokovno javnost, ki bo nastopala kot pomemben partner pri 
oblikovanju lokalnih, regionalnih in nacionalnih programov na področju turistične, 
kulturne in športne  dejavnosti, 
- spodbujati s turizmom, kulturo in športom povezano podjetništvo. 

 

2.1.3 Strateški cilji Zavoda 

 
Strateški cilji se dosegajo skozi delovanje na temeljnih politikah, z uresničevanjem 
operativnih ciljev:  

- operativni cilj 1: boljše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za 
konkurenčnejšo turistično Destinacijo Jeruzalem Slovenija,  

- operativni  cilj 2: izboljšanje pogojev za gospodarsko rast,  
- operativni cilj 3: razvoj celovite turistične ponudbe Destinacije Jeruzalem 

Slovenija,  
- operativni cilj 4: dvig konkurenčnosti destinacije z izboljšanjem prometne 

dostopnosti in povezanosti Destinacije Jeruzalem Slovenija,  
- operativni cilj 5: udejanjanje strateških usmeritev turistične, športne in 

kulturne dejavnosti  Destinacije Jeruzalem Slovenija,  
- operativni cilj 6: bolj usmerjeno trženje ponudbe Destinacije Jeruzalem 

Slovenija, 
- operativni cilj 7: dvig prepoznavnosti Destinacije Jeruzalem Slovenija,  
- operativni cilj 8: boljša informiranost turistov ob uporabi novih tehnologij, 
- operativni cilj 9: dvig privlačnosti destinacije z inovativnimi turističnimi 

proizvodi,  
- operativni cilj 10: dvig kakovosti turistične ponudbe in infrastrukture,  
- operativni cilj 11: boljša usposobljenost zaposlenih v turizmu in s turizmom 

povezanih zaposlenih Destinacije Jeruzalem Slovenija,  
- operativni cilj 12: informiranost deležnikov Destinacije Jeruzalem 

Slovenija,  
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- operativni cilj 13: udejanjanje trajnostnega pristopa pri razvoju 
Destinacije. 

 
 

2.1.4 Letni cilji 

 
- Izvedba načrta nastopov na turističnih borzah in sejmih v tujini in na t.i. 

workshopih oz. delavnicah,  
- Izvedba načrta oglaševanja in pospeševanja prodaje Destinacije Jeruzalem 

Slovenija,  
- Izvajanje programov za področje odnosov s tujimi in domačimi javnostmi ter 

drugimi deležniki. 
- Stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično, športno in kulturno 

ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin,  
- Razvoj receptivne dejavnosti,  
- Nadaljevanje implementacije blagovnih znamk Destinacije Jeruzalem 

Slovenija,  
- Nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture 

turistične destinacije in širitev na regionalni nivo,  
- Nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 3 občin, ki tvorijo Destinacijo 

Jeruzalem Slovenija ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za 
Destinacijo Jeruzalem Slovenija, 

- Projektno povezovanje z drugimi destinacijami. 
 

2.1.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 

preteklega leta 

 
V tabeli so prikazani statistični podatki obiska:  
a) TIC Ormož, 
b) Prihodov turistov in število prenočitev v občini Ormož, 
c) Vnovčeni boni v  občini Ormož. 
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a) TIC ORMOŽ - obiskovalci  
Tabela 1: obiskovalci v TIC Ormož med leti 2018 – 2021 

 

  Obiskovalci  
2018 

  Obiskovalci 
2019 

  Obiskovalci 
2020 

  Obiskovalci 
2021 

 

MESEC SLO TUJI SKUPA
J 

SLO TUJI SKUP
AJ 

SLO TUJI SKUPA
J 

SLO TUJI SKUP
AJ 

Janua
r 

93 15 108 88 19 107 12 4 16 / / / 

Febru
ar 

154 38 192 135 32 167 16 6 22 / / / 

Marec 143 25 168 124 53 177 8 / 8 / / / 

April 162 84 246 90 51 141 / / / / / / 

Maj 197 186 383 213 105 318 / / / 29 16 45 

Junij 411 135 546 415 145 560 54 11 65 392 6 398 

Julij 456 164 620 252 204 456 76 44 120 350 40 390 

Avgus
t 

261 213 474 180 285 465 541 108 649 557 320 877 

Septe
mber 

187 116 303 186 96 282 594 110 704 709 151 860 

Oktob
er 

367 84 451 140 129 269 147 19 166 832 105 937 

Nove
mber 

137 80 221 550 137 687 / / / 87 11 98 

Dece
mber 

70 45 115 21 9 30 / / / 96 6 102 

SKUP
AJ 

2.638 1.185 3.823 2.394 1.265 3.659 1.448 302 1.750 3.052 655 3707 

 
V tabeli 1 so zabeleženi obiskovalci med leti 2018 in 2021. Če spremljamo prihode 
gostov v TIC-u, lahko določimo »sezono« v naši destinaciji, ki vsako leto doseže vrh 
v novembru. Vendar v letu 2021 ni bilo tako, predvsem zaradi COVID situacije v 
državi. Zadnji dve leti tako nista dovolj relevantni, da bi lahko na podlagi podatkov 
2020 in 2021 kar koli določali. Povečano število gostov v mesecih avgust, september 
in oktober gre tudi na podali tega, da v TIC-u izvajamo prijavo in odjavo gostov za 
Hostel Ormož. Če smo bili v statistiki za leto 2020 optimistični, da bo v naslednjem 
letu boljše, moramo ta optimizem držati še dalje v letu 2022.  
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Graf 1: gibanje števila obiskovalcev med leti 2018 - 2021 
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Tabela 2: število obiskovalcev v TIC Ormož v letu 2021 
 

NACIONALNOST maj jun jul avg sep okt nov dec SKUPAJ 

SLOVENIJA 29 392 350 557 709 832 87 96 3052 

AVSTRIJA 
  4 68 19 20   111 

NEMČIJA 13  14 81 68 37 2  215 

ITALIJA 3 2 4 28 9    46 

ŠPANIJA 
   4     6 

NIZOZEMSKA 
  2 26 10 8   46 

ŠVICA 
  2 8 6 2   18 

HRVAŠKA 
   3 2 4  1 10 

MADŽARSKA 
 4 4 9  6   23 

FRANCIJA 
  4 48 2    54 

POLJSKA 
   17     17 

BELGIJA 
  2 11 10 4   27 

ČEŠKA 
  2 7 16 18 2  45 

ZDA 
   2     2 

IRSKA 
   4     4 

SRBIJA   1  1   5 7 

MAKEDONIJA   1 1  1   3 

ANGLIJA    3 8    11 

BIH      1   1 

KITAJSKA      4   4 

ESTONIJA       1  1 

UKRAJINA       4  4 

SKUPAJ 45 398 390 877 860 937 98 102 3707 

  
Iz tabele 2 je razvidno, da je bilo vseh obiskovalcev v TIC Ormož 3707.Od tega je 
še vedno »tradicionalno« največ domačih obiskovalcev in sicer 3052, kar znaša 82%. 
Sledijo jim obiskovalci iz Nemčije in Avstrije. Zelo se je povečal obisk gostov iz 
Francije (2020 – 2, 2021 – 54), Italije (2020 – 4, 2021 – 46), Nizozemske (2020 – 15, 
2021 – 46) in Češke (2020 – 4, 2021 – 45), kar je posledica odprtja meja zaradi COVID 
situacije, ki so bila v letu 2020 dalj časa zaprta (s tem pa onemogočena različna 
potovanja). Še vedno je večje število domačih gostov treba predpisovati 
unovčevanju turističnih bonov – kateri so »prisilili« Slovence, da raziskujejo svojo 
domovino Slovenijo. Kljub vsemu pa še se vedno ne moremo upirati na zbrane 
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podatke, saj nam zadnji 2 leti res nista bili naklonjeni (več mesečna zaprtja 
države). Ampak smo še naprej optimisti in upamo, da bo v letu 2022 boljše.   
Graf 2: število turistov v TIC-u v letu 2021 glede na državo izvora 
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  Graf 3: število turistov v TIC-u Ormož glede po mesecih v letu 2021 
 

 
  

maj (45)

junij (398)

julij (390)

avgust (877)

september (860)

oktober (937)

november (98)

december (102)



 

18 

 
 

Tabela 3: obiskovalci TIC Ormož za leti 2020 in 2021  
 

Razvrstitev  
po 

NACIONALNOST 

2020 Razvrstitev 
Po 
obiskanosti 

2021 

obiskanosti SKUPAJ  SKUPAJ 

1. SLOVENIJA 1448 1. 3052 

2. NEMČIJA 135 2. 215 

3. AVSTRIJA 103 3. 111 

5. HRVAŠKA 10 13. 10 

9. – 11.   ITALIJA 4 5. – 6. 46 

12. – 14.  ŠPANIJA 2 15. 6 

7. MADŽARSKA 6 9. 23 

4. NIZOZEMSKA 15 5. -6. 46 

9. – 11, ČEŠKA 4 7. 45 

8. SLOVAŠKA 5 / 0 

12. – 14.  FRANCIJA 2 4. 54 

6 BELGIJA 9 8. 27 

9. – 11.  BIH 4 21. 1 

15.  ŠPANIJA 1 / 0 

12. – 14.  SRBIJA 2 14. 7 

 ŠVICA 0 10. 18 

 MAKEDONIJA 0 19. 3 

 POLJSKA 0 11. 17 

 ZDA 0 20. 2 

 VELIKA 
BRITANIJA 

0 
12. 11 

 IRSKA 0 16. – 18. 4 

 KITAJSKA  0 16. – 18. 4 

 UKRAJINA 0 16. – 18. 4 

 
SKUPAJ 1750   

 
Iz tabele 3 lahko lepo vidimo, da so najpogostejši obiskovalci TIC-a Ormož domači 
slovenski gostje, sledijo jim Nemci in Avstrijci. Se je pa spremenil trend na 
naslednjih mestih, tukaj lahko vidimo, da se je zelo povečal obisk gostov iz 
Francije, Italije, Češke in Nizozemske.  
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b) PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV 
 
Slovenija: 
Tabela 4: Prihodi in prenočitve tujih turistov po ključnih trgih, od koder turisti 
prihajajo: 
 
 
 
Iz tabele je razvidno, da so v letu 2021 največ nočitev ustvarili Nemci, sledijo jim 
Avstrijci, Italijani, Čehi in Nizozemci. 
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Tabela 4: Prihodi in prenočitve turistov po državah, od koder turisti prihajajo, 
Slovenija, 2021 
 

Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov po državah, od koder turisti prihajajo, Slovenija, leto 2021 – začasni podatki
Table 1: Tourist arrivals and overnight stays by countries from which the tourists come, Slovenia, 2021 - preliminary data

I-XII 2021 I–XII 2021 I-XII 2021 I–XII 2021

delež/share I–XII 2020 I–XII 2019 delež/share I–XII 2020 I–XII 2019

indeks indeks indeks indeks

Skupaj 4.003.464 100,00% 130,62 64,27 11.251.378 100,00% 122,24 71,32

Domači 2.170.998 54,23% 117,42 142,11 6.456.443 57,38% 110,37 146,59

Tuji 1.832.466 45,77% 150,68 38,97 4.794.935 42,62% 142,95 42,17

od tega

iz Avstrije 171.265 9,35% 119,91 43,20 433.527 9,04% 116,15 42,85

iz Belgije 73.498 4,01% 413,84 64,54 191.613 4,00% 384,46 58,53

iz Bolgarije 11.206 0,61% 131,02 29,49 25.341 0,53% 134,00 39,07

iz Bosne in Hercegovine 35.477 1,94% 102,07 49,24 109.243 2,28% 93,78 55,77

s Cipra 646 0,04% 273,73 52,73 2.114 0,04% 271,03 55,15

iz Češke republike 121.268 6,62% 269,82 63,89 330.966 6,90% 255,70 64,67

iz Črne gore 4.615 0,25% 129,16 34,69 14.896 0,31% 124,92 44,06

iz Danske 9.670 0,53% 202,47 37,37 27.009 0,56% 199,92 36,79

iz Estonije 2.750 0,15% 172,74 50,90 7.071 0,15% 151,54 53,39

iz Finske 2.517 0,14% 119,63 9,86 8.275 0,17% 112,98 11,78

iz Francije 87.434 4,77% 245,06 52,40 192.792 4,02% 234,11 52,08

iz Grčije 4.745 0,26% 196,64 38,38 17.354 0,36% 242,07 57,48

iz Hrvaške 63.158 3,45% 76,96 26,88 165.207 3,45% 73,68 30,70

iz Irske 3.334 0,18% 142,66 15,61 9.245 0,19% 128,31 15,34

z Islandije 477 0,03% 287,35 16,16 1.701 0,04% 213,69 21,30

iz Italije 161.796 8,83% 101,71 27,09 353.571 7,37% 97,04 27,66

iz Latvije 3.261 0,18% 217,69 47,34 9.486 0,20% 249,89 57,62

iz Litve 4.731 0,26% 239,54 57,82 11.287 0,24% 201,12 56,82

iz Luksemburga 3.132 0,17% 541,87 79,49 6.727 0,14% 600,63 77,52

iz Madžarske 103.835 5,67% 164,42 54,38 286.680 5,98% 157,64 57,77

iz Severne Makedonije 11.459 0,63% 136,56 50,89 42.126 0,88% 132,33 70,79

z Malte 2.475 0,14% 334,46 35,87 8.078 0,17% 301,87 28,30

iz Nemčije 414.222 22,60% 143,26 70,83 1.070.557 22,33% 131,52 70,34

iz Nizozemske 107.658 5,88% 238,82 57,66 315.835 6,59% 202,52 54,15

iz Norveške 2.378 0,13% 174,60 16,48 7.442 0,16% 191,11 21,50

iz Poljske 82.595 4,51% 312,71 62,30 194.384 4,05% 294,82 62,15

iz Portugalske 5.338 0,29% 278,75 32,78 19.951 0,42% 224,57 49,38

iz Romunije 25.927 1,41% 203,51 45,44 55.003 1,15% 190,92 48,27

iz Ruske federacije 17.301 0,94% 123,61 24,76 57.594 1,20% 96,53 18,99

iz Slovaške 36.971 2,02% 152,80 57,08 106.658 2,22% 163,25 65,03

iz Srbije 44.394 2,42% 104,02 30,67 152.203 3,17% 107,28 40,08

iz Španije 28.711 1,57% 305,21 32,58 72.803 1,52% 238,59 35,04

iz Švedske 7.159 0,39% 305,55 19,42 17.573 0,37% 294,55 20,90

iz Švice 34.746 1,90% 191,06 44,15 71.217 1,49% 178,89 43,08

iz Turčije 5.463 0,30% 93,67 19,49 21.922 0,46% 119,13 37,16

iz Ukrajine 13.857 0,76% 158,31 31,42 43.711 0,91% 150,71 36,17

iz Združenega kraljestva 21.048 1,15% 104,25 13,17 58.348 1,22% 95,45 13,13

iz drugih evropskih držav 14.020 0,77% 136,98 54,66 36.373 0,76% 125,99 61,88

iz Južne Afrike 491 0,03% 118,89 10,92 1.259 0,03% 101,61 12,40

iz drugih afriških držav 2.968 0,16% 120,16 33,27 10.071 0,21% 114,73 34,82

iz Avstralije 2.340 0,13% 57,88 4,35 5.800 0,12% 60,90 5,15

z Nove Zelandije 644 0,04% 119,70 6,44 1.788 0,04% 137,22 8,54

iz drugih držav Oceanije 105 0,01% 132,91 26,52 252 0,01% 56,25 31,07

iz Izraela 8.967 0,49% 828,74 15,04 24.725 0,52% 650,32 12,22

iz Japonske 1.705 0,09% 66,89 5,03 5.425 0,11% 107,34 9,95

iz Kitajske 5.341 0,29% 86,68 5,40 15.799 0,33% 76,45 9,89

iz Koreje (Republika) 2.052 0,11% 19,50 1,47 4.451 0,09% 33,32 2,79

iz drugih azijskih držav 13.423 0,73% 98,38 7,61 43.070 0,90% 131,85 13,39

iz Brazilije 2.448 0,13% 97,92 14,62 6.652 0,14% 106,21 20,51

iz drugih držav J. in Sr. Amerike 5.296 0,29% 131,35 20,17 15.132 0,32% 137,69 27,46

iz Kanade 3.279 0,18% 157,49 9,35 9.279 0,19% 163,48 12,55

iz Združenih držav 38.862 2,12% 271,25 26,13 95.294 1,99% 254,70 29,50

iz drugih držav S. Amerike 8

Vir: Statistični urad Republike Slovenije; izračun indeksov: STO

I–XII 2021 I–XII 2021
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Občina Ormož: 
Enako kot se je trend prihodov in prenočitev dvigoval, oziroma za leto 2020 v primerjavi 
z 2019, bi lahko rekli zniževal (ali kar drastično padel), se je v naši destinaciji pojavila 
enaka slika. Prihodov tujih turistov je bilo za 47, 88 % manj, s tem ko so domači turisti 
ustvarili za kar + 227,20 % več prihodov. K večjemu deležu prenočitev je zagotovo 
pripomogel Hostel Ormož, saj je s svojimi 32 posteljami omogočil, da gostimo tudi večje 
skupine – največ je bilo rokometnih klubov in reprezentanc, ki, ob ostalih dobrih pogojih 
za treninge, bivajo pri nas 2, 3 ali celo 4 noči.  
 
Tabela 5: prihodi turistov v občini Ormož v letih  2018, 2019, 2020 in 2021 

 
 2018 2019 2020 2021  2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Države - 
SKUPAJ 

3.563 3.580 5.365 7.158  (+) 0,47% (+) 49,86 % (+) 33,42 % 

Domači 779 1.272 4.162 4.734 (+) 63,29 % (+) 227,20 % (+) 13,74 % 

Tuji 2.784 2.308 1.203 2.424 (-) 17,10 % (-) 47,88 % (+)101,49 % 

 
V občini Ormož je bilo v letu 2019 1.272 prihodov domačih turistov, v letu 2020 pa 
4.162. To pomeni, da smo zabeležili kar 227,20  % rast prihodov domačih turistov. Tujih 
turistov je bilo v letu 2019 2.308 prihodov, v letu 2020 pa 1.203. Pri tem smo žal 
zabeležili 47,88 % upad prihodov tujih turistov. Upad bi lahko pripisovali COVID situaciji 
v državi.   
Skupno pa smo glede na leto 2019 v letu 2020 zabeležili 49,86 % rast prihodov turistov 
(3.580 v letu 2019 in 5.365 v letu 2020).  

 
Bistveno boljši podatki se nam kažejo v letu 2021, ko smo povsod zabeležili porast 
obiska turistov v destinaciji. Tako smo v letu 2021 zabeležili 4.734 prihodov domačih 
gostov, kar v primerjavi z letom 2020 pomeni 13,74 % rast. Tujih turistov je bilo v letu 
2020 1.203, v letu 2021 pa je teh prihodov bilo 2.424, tako je v primerjavi z letom 2020 
bilo zaznati kar 101,49 % porast prihodov tujih turistov.  
Skupno smo kljub še vedno trajajoči pandemiji COVID-19 uspeli zabeležiti 33,42 % rast 
prihod turistov (5.365 v letu 2020 in 7.158 v letu 2021). 

 
Tabela 6: prihodi turistov po mesecih v letu 2020 in 2021 v občini Ormož 

 

PRIHODI TURISTOV  
DOMAČI 

2020 
DOMAČI 

2021 
TUJI 
2020 

TUJI 
2021 

SKUPAJ 
2020 

SKUPAJ 
2021 

januar  Ormož 114 70 61 27 175 97 

februar Ormož 112 69 148 33 148 102 

marec Ormož 54 110 24 16 78 126 

april Ormož 0 94 0 18 0 112 

maj Ormož 20 223 15 78 35 301 

junij Ormož 285 545 150 198    436 743 
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V letu 2021 smo zabeležili 7.158 prihodov turistov v občino Ormož. Po obiskanosti bi 
lahko rekli, da so izstopali meseci julij, avgust, september in oktober. S 2.995 prihodi 
v omenjenih 4 mesecih so domači turisti ustvarili 63 % vseh prihodov, s tem ko so jih 
tuji turisti v enakem obdobju ustvarili za 75 % (1.838 prihodov). Skupno so domači turisti 
ustvarili 66 % vseh prihodov, tuji gostje pa 34 %.  
 
PRENOČITVE v Občini Ormož: 
 
Tabela 7: prenočitve turistov v občini Ormož v letih 2018, 2019, 2020 in 2021 
 

 2018 2019 2020 2021  2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Države - 
SKUPAJ 

8.744 6.697 12.168 
14.599 

(-) 23,41 %  (+) 81,69 % 
(+) 19,97 % 

Domači 1.599 1.860 9.698 9.553 (+) 16,32 % (+) 421,40 % (-) 1,50 % 

Tuji 7.145 4.837 2.470 5.046 (-) 32,30 % (-) 48,94 % (+) 104,29 % 

 
V občini Ormož je bilo v letu 2020 9.698 prenočitev domačih turistov, v letu 2021 pa 
9.553. To pomeni, da smo zabeležili rahel 1,50 % padec v prenočitvah domačih turistov. 
Tuji turisti so v letu 2020 ustvarili 2.470 prenočitev, v letu 2021 pa 5.046. Pri tem smo 
zabeležili kar 104,29 % rast prenočitev tujih turistov. Skupno pa smo glede na leto 2020 
v letu 2021 zabeležili 19,97% rast prenočitev turistov (12.168 v letu 2020 in 14.599 v 
letu 2021).  
Glede na negativen podatek v prenočitvah domačih gostov bi lahko rekli, da se pozna, 
da so turistične bone za nočitve gostje porabili v naši destinaciji v letu 2020, s tem ko 
smo lahko zadovoljni da se je bistveno izboljšal podatek za prenočitve tujih gostov.  
 
 
 
Tabela 8: prenočitve turistov po mesecih v letu 2020 in 2021 v občini Ormož 

 

julij Ormož 841 515 188 565 1.029 1.080 

avgust Ormož 1.308 1.053 308 712 1.630 1.765 

september Ormož 992 723 205 321 1.199 1.044 

oktober Ormož 417 704 93 240 511 944 

november Ormož 0 364 0 144 0 508 

december Ormož  19 264 11 72 30 336 

SKUPAJ   4.162 4.734 1.203 2.424 5.365 7.158 

PRENOČITVE  TURISTOV  
DOMAČI 

2020 
DOMAČI 

2021 
TUJI 
2020 

TUJI 
2021 

SKUPAJ 
2020 

SKUPAJ 
2021 

januar  Ormož 178 134 142 70 320 204 

februar Ormož 203 169 364 92 567 261 

marec Ormož 62 229 55 66 117 295 
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POVPREČNA DOBA BIVANJA  

 
Za lažjo primerjavo smo za leti 2020 in 2021 izračunali še povprečno dobo, ki jo 
preživijo turisti pri nas. Opazimo lahko, da sta si leti v številkah dokaj podobni. Pri 
domačih gostih se pozna rahel upad dobe bivanja (predvidevamo, da zaradi manjšega 
števila porabljenih turističnih bonov), pri tujih gostih pa nam številke za leto 2021 
kažejo, da se tuji gostje vračajo ponovno k nam (tudi skupne številke se počasi 
povečujejo).  

Tabela 8a: povprečna doba bivanja domačih gostov za leti 2020 in 2021 

april Ormož / 177 / 47 / 224 

maj Ormož 23 414 44 224 67 638 

38junij Ormož 497 932 267 309    764 1.241 

julij Ormož 2.032 1.046 338 975 2.370 2.021 

avgust Ormož 3.352 2.268 559 1.281 3.911 3.549 

september Ormož 2.408 1.402 385 644 2.793 2.046 

oktober Ormož 907 1.482 276 538 1.183 2.020 

november Ormož / 778 / 471 / 1.249 

december Ormož  36 522 40 329 76 851 

SKUPAJ   9.698 9.553 2.470 5.046 12.168 14.599 

PRIHODI TURISTOV  
DOMAČI 

2020 

NOČITVE 
2020 

POV.DOBA 
BIVANJA 

2020 

DOMAČI 
2021 

NOČITVE 
2021 

POV.DOBA 
BIVANJA 

2021 

januar  Ormož 114 178 1,56140 70 134 1,91429 

februar Ormož 112 203 1,81250 69 169 2,81667 

marec Ormož 54 62 1,14815 110 229 2,81667 

april Ormož 0 0 / 94 177 1,88298 

maj Ormož 20 23 1,15000 223 414 1,85650 

junij Ormož 285 497 1,74386 545 932 1,71009 

julij Ormož 841 2.032 2,41617 515 1.046 2,03107 

avgust Ormož 1.308 3.352 2,56269 1.053 2.268 2,15385 

september Ormož 992 2.408 2,42742 723 1.402 1,93914 

oktober Ormož 417 907 2,17506 704 1.482 2,10511 

november Ormož 0 / / 364 778 2,13736 

december Ormož  19 36 1,89474 264 522 1,97727 

SKUPAJ   4.162 9.698 2,33013 4.734 9.553 2,01796 

PRIHODI 
TURISTOV  

 TUJI 
2020 

NOČITVE 
2020 

POV.DOBA 
BIVANJA 

2020 

TUJI 
2021 

NOČITVE 
2021 

POV.DOBA 
BIVANJA 

2021 

januar   61 142 2,32787 27 70 2,59260 

februar  148 364 2,45946 33 92 2,78788 

marec  24 55 2,29167 16 66 4,12500 

april  0 0 / 18 47 2,61111 
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Tabela 8b: povprečna doba bivanja tujih gostov za leti 2020 in 2021 

 
 
PRENOČITVE  HOSTEL ORMOŽ: primerjava 2019, 2020 in 2021 

 
Objekt Hostel Ormož je bil renoviran v okviru širšega projekta »Prenova objekta stare 
komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a«, katerega investitor je bila 
Občina Ormož.  
Namen projekta je bil obnoviti in rekonstruirati stari objekt sredi mesta Ormož in s tem 
prispevati k sami urejenosti mesta, ponovno oživeti ta del mesta s pomočjo različnih 
vsebin in s tem pritegniti mlajšo kot tudi starejšo populacijo in kar je bilo 
najpomembnejše – pridobiti dodatne namestitvene kapacitete, katere vsaj delno 
pripomorejo k hitrejšemu razvoju turistične ponudbe na območju Destinacije Jeruzalem 
Slovenije.  
 
Projekt Hostel je del programa spodbujanja razvoja turizma in razvoja dodatne 
ponudbe na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija, ki je dobil dodaten zagon skozi 
projekte LAS UE Ormož in je začrtan do leta 2025.  
 
Sam objekt je zasnovan v obliki črke L in je razdeljen na dva objekta (Objekt 1 in Objekt 
2). Manjši objekt (Objekt 1) je obrnjen na cesto oziroma Kerenčičev trg. V njegovem 
spodnjem delu je umeščena pokrita tržnica lokalnih ponudnikov, v zgornjem delu so 
prostori/sobe Hostla Ormož.  
 
Večji objekt (Objekt 2) je  lociran proti parkirišču, v sredinskem delu so v celoti prostori 
Hostla. v zadnjem/desnem delu objekta 2 pa so umeščeni prostori KOŠ-a (Klub ormoških 
študentov).  
 
Občina Ormož in Javni zavod TKŠ Ormož sta dne, 8. 4. 2019 podpisala Pogodbo o prenosu 
stvarnega premoženja v upravljanje. Tako je Javni zavod TKŠ Ormož dobil v upravljanje 
prostore Hostla Ormož. S to pogodbo je Občina dala premoženje v brezplačno 
upravljanje, Zavod pa je prevzel obveznosti vzdrževanja tega premoženja.  

maj  15 44 2,93338 78 224 2,87180 

junij  150 267 1,78000 198 309 1,56061 

julij  188 338 1,79787 565 975 1,72566 

avgust  308 559 1,81494 712 1.281 1,79916 

september  205 385 1,87885 321 644 2,00623 

oktober  93 276 2,96774 240 538 2,24167 

november  0 0 / 144 471 3,27083 

december  11 40 3,63637 72 329 4,56944 

SKUPAJ  1.203 2.470 2,05320 2.424 5.046 2,08168 
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Na 2. dopisni seji z dne 25. 4. 2019, je Občinski svet Občine Ormož potrdil in sprejel 
pripravljen Poslovni načrt za Hostel Ormož. Na podlagi tega načrta so potrdili tudi Cenik 
za prenočevanje. Obenem pa so izdali sklep, da je Javni zavod TKŠ Ormož postal 
upravljalec Hostla Ormož.  
 
Hostel Ormož je lociran v objektu na naslovu Kerenčičev trg 11, 2270 Ormož (na 
območju Stare komunale) in ima neto površine 307,36 m2.  
S svojim poslovanjem oziroma oddajanjem sob za prenočevanje je Hostel Ormož pričel 
11. 5. 2019.  
 
V svojih prostorih ima 8 sob s skupno 32 ležišči. Sobe 1 – 7 imajo souporabo kopalnice 
in WC-jev, s tem, ko ima soba 8 lastno kopalnico in WC. V uporabi je tudi pralnica 
(pralni stroj + sušilni stroj), kuhinja (2 kuhalni plošči, ameriški hladilnik, priročni 
kuhinjski pripomočki in ter ves potreben pribor), manjša jedilnica (ki služi tudi kot mini 
dnevni prostor) ter shramba. V zgornje nadstropje je možno priti po stopnišču ali z 
dvigalom (dostopno tudi za invalide).  
 
Razporeditev sob:  

- soba 1 (4 postelje; zakonsko ležišče + 2 pograda) 
- soba 2 (2 postelje; zakonsko ležišče) 
- soba 3 (4 postelje; 2 pograda) 
- soba 4 (6 postelj; 3 pogradi) 
- soba 5 (8 postelj; 4 pogradi) 
- soba 6 (4 postelje; zakonsko ležišče + 2 pograda) 
- soba 7 (2 postelji: zakonsko ležišče) 
- soba 8 (2 postelji; zakonsko ležišče z lastno kopalnico)  

V objektu sta tudi 2 skupinski kopalnici (2 x tuš), 2 x ženski WC in 2 x moški WC. Pri 
sobi 8 je kopalnica (tuš + WC).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
    

  

  

 Nočitve 2019      
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   soba 1 soba 2 soba 3 soba 4 soba 5 soba 6 soba 7  
  soba 

8   

   
4-
posteljna 

2-
postelj
na 

4-
postelj
na 

6-
postelj
na 

8-
postelj
na 

4-
postelj
na 

2-
postelj
na 

  2-
post
eljn
a SKUPAJ 

 maj 3 4 4 6 8 4 1   4 34 

 junij 4 4 0 0 0 0 3   2 13 

 julij 3 8 0 0 0 4 9   6 30 

 avgust 10 1 4 6 16 7 2   12 58 

 september 3 40 0 0 0 0 17   10 70 

 oktober 10 17 6 53 55 7 19   15 182 

 november 6 7 12 17 23 0 8   4 77 

 december 8 2 0 0 0 0 0   2 12 

 SKUPAJ 47 83 26 82 102 22 59   55 476 

 
Tabela 9: nočitve po posameznih sobah v letu 2019 

 
Tabela 9 nam prikazuje nočitve po posameznih sobah v letu 2019. Podatki so prikazani 
od meseca maja naprej (11.5.2019). Vseeno še te številke niso relevantne, saj je to bilo 
1. leto obratovanja – neprepoznavnost v širšem okolju. Lahko bi rekli, da so sobe 
enakomerno zapolnjene preko celotnega obratovalnega časa. Več posteljne sobe se 
pretežno zapolnjujejo, ko so nastanjene večje skupine. Opažamo zasedenost npr. 4-
posteljnih sob pretežno z družinami.  
 
 

  
2-
posteljne 

4-
posteljne 

6-
posteljna 

8-
posteljna SKUPAJ 

maj 9 11 6 8 34 

junij 9 4 0 0 13 

julij 23 7 0 0 30 

avgust 15 21 6 16 58 

september 67 3 0 0 70 

oktober 51 23 53 55 182 

november 19 18 17 23 77 

december 4 8 0 0 12 

SKUPAJ 197 95 82 102 476 

% nočitev 41,4 20 17,2 21,4 100 

Tabela 10: nočitve v sobah glede na število postelj     
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Graf 4: delež zasedenosti sob glede na število postelj v sobi 

 
Tabela 10 nam prikazuje zasedenost sob glede na število postelj v njih. Imamo 3 dvo-
posteljne, 3 štiri-posteljne, 1 6-posteljno in 1 8-posteljno sobo. Največkrat so zasedene 
dvoposteljne sobe – procentualno to pomeni 41,4 %, ostale sobe so primerljivo 
enakomerno zasedene, mogoče je manjkrat zasedena 6-posteljna soba. Vseeno pa to 
ne pomeni, da so vse postelje zasedene, ker prihaja do uporabe posameznih postelj v 
večposteljni sobi (ali npr. biva 3-članska družina; namestimo jih v 4-posteljno sobo).  
 

TURISTIČNA TAKSA 2019 

     

  polna 
7-18 
let 

do 7 
let   

    50% brez  SKUPAJ 

maj 33 1 0 34 

junij 13 0 0 13 

julij 30 0 0 30 

avgust 57 1 0 58 

september 70 0 0 70 

oktober 179 3 0 182 

november 77 0 0 77 

december 12 0   12 

SKUPAJ 471 5 0 476 

%  99,9 1 0 100 

Tabela 11: turistična taksa v letu 2019     
 

2-posteljne

4-posteljne

6-posteljne

8-posteljne
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                      Graf 5: % turistične takse v letu 2019 
 
Tabela 11 in graf 5 prikazujeta vplačano turistično takso v letu 2019.  
Taksa v Občini Ormož znaša 1,50 €, od tega je 1,20 turistične takse, 0,30€ pa 
promocijske takse, ki se nakazuje Slovenski turistični organizaciji. Obe taksi skupaj -TT 
in PT sta prikazani kot turistična taksa. V letu 2019 je bilo v Hostlu Ormož 476 nočitev 
Taksa v Občini Ormož znaša 1,50 €, od tega je 1,20 turistične takse, 0,30€ pa 
promocijske takse, ki se nakazuje Slovenski turistični organizaciji. Obe taksi skupaj -TT 
in PT sta prikazani kot turistična taksa. V letu 2019 je bilo v Hostlu Ormož 476 nočitev 
od tega je bilo plačanih 471 polnih/odraslih taks in 5 polovičnih (plačujejo jih mladi 
med 7-18 letom), otroci do 7 leta so oproščeni plačila turistične takse.  
Glede na podatke lahko izračunamo skupen znesek turistične takse v letu 2019, ki je 
znašala 710,25 €. Od tega je Občina Ormož dobila 568,20 € turistične takse, STO pa 
142,05 € promocijske takse. 
 
 

Tabela 12:  gostje glede na državo izvora v letu 2019 
 

GOSTJE 2019     

   maj junij julij avgust september oktober november  december SKUPAJ  

 Slovenija 19 11 11 36 15 56 19 3 170  

 Hrvaška 7   1     7   1 16  

 Nemčija 2     2 2 2     8  

 Francija   1     2       3  

 Nizozemska     2           2  

 Bolgarija     1       1   2  

 BIH     2       7   9  

 Švica     3   2       5  

 Srbija     1 10 3 9 3 4 30  

 Italija       2 1 8     11  

polna

50% (7-18 let)

brez (do 7 let)
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 Ukrajina       1   1     2  

 Finska         2       2  

 ZDA         1       1  

 Češka         2 2 1   5  

 Grčija         1 6     7  

 Gruzija         1 1     2  

 Makedonija         1       1  

 Belgija         2       2  

 Avstrija         1   9   10  

 Avstralija           2     2  

 

Južna 
Koreja           1     1  

 Slovaška             10   10  

 SKUPAJ 28 12 21 51 36 95 50 8 301  
 

 
V tabeli 12 so navedeni gostje Hostla Ormož glede na državo, iz katere prihajajo. 
Največ je domačih gostov iz Slovenije, sledijo gostje iz Hrvaške, Srbije, Italije, 
Avstrije in  ostalih pretežno evropskih držav, nekaj je tudi gostov Južne Koreje, 
Avstralije, ZDA). Če primerjamo goste še procentualno, jih je bilo 56,5% is Slovenije 
(domači) in 43,5% iz tujine (tabela 12, graf 6). 
 
 

  domači tuji skupaj 

maj 19 9 28 

junij 11 1 12 

julij 11 10 21 

avgust 36 15 51 

september 15 21 36 

oktober 56 39 95 

november 19 31 50 

december 3 5 8 

SKUPAJ 170 131 301 

 
Tabela 13 in graf 6: gostje glede na strukturo – domači/tuji v letu 2019  
 

ZASEDENOST  LEŽIŠČ  2019      
 

    

  SKUPAJ 

maj 34 

domači

tuji



 

30 

 
 

  
% 
zasedenosti 

5,3 

1,4 

3 

5,8 

7,3 

18,3 

8 

1,2 

6,3 

 
Tabela 14: Zasedenost ležišč 
 
Iz tabele 14 lahko razberemo, da je bila v letu 2019 zasedenost ležišč v Hostlu zelo 
nizka, izstopa mesec oktober, ko smo prvič gostili večjo skupino (rokometašice). Skupna 
letna zasedenost je tako bila le 6,3% (vendar moramo tukaj še enkrat izpostaviti 
dejstvo, da je Hostel pričel s samim obratovanjem šele 11.5.2019 in je tako bil odprt 
dobrega pol leta), pri tem pa dodajmo še najpomembnejše dejstvo, da je bil še 
neprepoznaven na tržišču. Prepričani smo, da se bo % zasedenosti iz leta v leto dvigoval 
– načrtujemo, da bi vsaj do leta 2025 poskusili doseči vsaj 50% zasedenost.  

junij 13 

julij 30 

avgust 58 

september 70 

oktober 182 

november 77 

december 12 

SKUPAJ 476 
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kNOČITVE 2020 

  soba 1 soba 2 soba 3 soba 4 soba 5 soba 6 soba 7  soba 8   

  
4-
posteljna 

2-
posteljna 

4-
posteljna 

6-
posteljna 

8-
posteljna 

4-
posteljna 

2-
posteljna 

2-
posteljna SKUPAJ 

januar 10 7 4 5 0 8 7 6 47 

februar 7 5 4 12 16 3 8 13 68 

Marec (do 
15.3.) 8 2 4 6 0 3 5 3 31 

junij 0 8 0 0 0 0 5 3 16 

julij 18 31 19 48 28 17 7 8 176 

avgust 35 83 21 48 38 48 33 39 345 

september 31 34 25 32 38 30 38 35 263 

oktober 9 18 0 0 0 0 9 18 54 

november 0 7 0 3 0 0 7 2 19 

december 0 2 0 5 0 0 8 8 23 

SKUPAJ 118 197 77 159 120 109 127 135 1042 

Tabela 15: nočitve po posameznih sobah v letu 2020 
 
Tabela 15 nam prikazuje nočitve po posameznih sobah v letu 2020. Podatki so prikazani 
od meseca januarja do marca in potem od junija do decembra. Vmesni čas od aprila do 
maja Hostel zaradi Covid-a 19 ni obratoval.  Od 24. 10. do 31. 12. 2020 je Hostel Ormož 
sprejemal samo poslovne goste. Vseeno še te številke niso relevantne, saj je to bilo 1. 
leto obratovanja – neprepoznavnost v širšem okolju. Lahko bi rekli, da so sobe 
enakomerno zapolnjene preko celotnega obratovalnega časa. Več posteljne sobe se 
pretežno zapolnjujejo, ko so nastanjene večje skupine. Opažamo zasedenost npr. 4-
posteljnih sob pretežno z družinami. 
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2-
posteljne 

4-
posteljne 

6-
posteljna 

8-
posteljna SKUPAJ 

januar 20 22 5 0 47 

februar 26 14 12 16 68 

marec (do 
15.3.) 10 15 6 0 31 

junij 16 0 0 0 16 

julij 46 54 48 28 176 

avgust 155 104 48 38 345 

september 107 86 32 38 263 

oktober 45 9 0 0 54 

november 16 0 3 0 19 

december 18 0 5 0 23 

SKUPAJ 459 304 159 120 1042 

% 44 29,2 15,3 11,5 100 

Tabela 16: nočitve v sobah glede na število postelj    
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 7: delež zasedenosti postelj glede število postelj v sobi 
 
Tabela 16 nam prikazuje zasedenost sob glede na število postelj v njih. Imamo 3 dvo-
posteljne, 3 štiri-posteljne, 1 6-posteljno in 1 8-posteljno sobo. Največkrat so zasedene 
dvoposteljne sobe – procentualno to pomeni 44 %, po zasedenosti sledijo 4-posteljne 

2-posteljne

4-posteljne

6-posteljna

8-posteljna
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polna

50% (7-18 let)

brez (do 7 let)

(29,2%), 6-posteljna soba je bila zasedena 15,3%, najmanj pa je bila v uporabi 8-
posteljna soba, vendar kljub vsemu vseeno 11,5%.  
Glede na leto 2019  opazimo v letu 2020 povečanje koriščenja 2- in 4- posteljnih sob – 
predvsem na račun vnovčenja turističnih bonov (bivanje par/družina). Več posteljne 
sobe (6- in 8-posteljna soba) pa se uporablja predvsem, ko v hostlu bivajo večje skupine 
(rokometni klubi, rokometne reprezentance).  
 

TURISTIČNA TAKSA 2020 

  polna 7-18 let do 7 let  SKUPAJ 

januar 31 16 0 47 

februar 68 0 0 68 

marec 29 2 0 31 

junij 15 1 0 16 

julij 167 8 1 176 

avgust 301 32 12 345 

september 224 36 3 263 

oktober 54 0 0 54 

november 19 0 0 19 

december 23 0   23 

SKUPAJ 931 95 16 1042 

%  89,4 9,1 1,5 100 

Tabela 17: turistična taksa 2020  
 
 
Graf 8: % turistične takse 2020 
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Tabela 17 in graf 8 prikazujeta vplačano turistično takso v letu 2020. Taksa v Občini 
Ormož v letu 2020 znaša 1,50 €, od tega je 1,20 turistične takse, 0,30€ pa promocijske 
takse, ki se nakazuje Slovenski turistični organizaciji (STO). V letu 2020 je bilo v Hostlu 
Ormož 1042 nočitev, od tega je bilo plačanih 931 polnih/odraslih taks in 95 polovičnih 
(plačujejo jih mladi med 7-18 letom), otroci do 7 leta so oproščeni plačilu turistične 
takse (bivalo jih je 16). Povečanje vplačane polovične TT je predvsem zaradi bivanja 
rokometnih kadetskih reprezentanc.  
Glede na podatke lahko izračunamo skupen znesek turistične takse v letu 2020, ki je 
znašala 1467,75 €. Od tega je Občina Ormož dobila 1174,20 € turistične takse, STO pa 
293,55 € promocijske takse.   
 

GOSTJE 2020 
 
Tabela 18: gostje glede na državo izvora v letu 2020 

  januar februar marec junij julij avgust september oktober  nov. dec. SKUPAJ 

Slovenija 37 30 21 7 48 85 74 21   1 324 

Hrvaška 3 28   3 3 1 5 8 4 2 57 

Nemčija           12 6 2     20 

Francija         2 1         3 

Nizozemska         2 7         9 

Avstrija   2     1 2 11       16 

BIH 2           1       3 

Romunija                   1 1 

Srbija         4 2 4   6 7 23 

Italija         2           2 

Slovaška             2       2 

Brazilija         1           1 

Urugvaj           1         1 

Češka         2           2 

Španija           3 1     1 5 

Madžarska           5         5 

Bolgarija           2         2 

SKUPAJ 42 60 21 10 65 121 104 31 10 12 476 
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OBISKOVALCI (DOMAČI/TUJI) 
2020 

    

  domači tuji skupaj 

januar 37 5 42 

februar 30 30 60 

marec 21 0 21 

junij 7 3 10 

julij 48 17 65 

avgust 85 36 121 

september 74 30 104 

oktober 21 10 31 

november 0 10 10 

december 1 11 12 

SKUPAJ 286 136 476 

Tabela 19 in graf 9: gostje glede na strukturo 
– domači/tuji v letu 2020  

 
V tabeli 18 so navedeni gostje Hostla Ormož glede na državo, iz katere prihajajo. Največ 
je gostov iz Slovenije. Skok v številu domačih gostov gre predvsem na račun priprav 
rokometnih ekip in  vnovčenja turističnih bonov, sledijo gostje iz Hrvaške. Po številu 
sledijo gostje iz Nemčije in Avstrije ter Srbije. Iz npr. Španije, Madžarske so v hostlu 
bivali gostje, ki so sodelovali v projektih Ljudske univerze Ormož – Mladinski center 
Ormož. 
 
Če primerjamo goste še procentualno jih je bilo 60% iz Slovenije (domači) in 40% iz 
tujine (tabela 19, graf 9).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

domači

tuji
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ZASEDENOST LEŽIŠČ 2020 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 20: Zasedenost ležišč 

 
Iz tabele 20 lahko razberemo, da se je zasedenost ležišč v Hostlu sicer povečala, vendar 
še vseeno ostaja dokaj nizka.  Izstopajo meseci julij, avgust in september, ko smo gostili 
več večjih skupin, prav tako pa je bilo več gostov, ki so vnovčili svoj turistični bon. 
Skupna letna zasedenost je bila 11% (s tem, da hostel 2,5 meseca ni obratoval).Ko se 
kljub situaciji v državi in posledicami v turizmu zasedenost Hostla počasi povečuje, smo 
prepričan, da bomo vendarle lahko  dosegli začrtan cilj: do leta 2025 doseči vsaj 50% 
zasedenost.  

 
PRIMERJAVA 2019/2020 
 
Nočitve: V letu 2019 smo v Hostlu Ormož zabeležili 476 nočitev, v letu 2020 pa 1042. 

Povečanje števila nočitev gre pripisovati obisku rokometnih ekip in reprezentanc, ki v 
hostlu bivajo 3-4 noči skupaj. K povečanju prenočitev  pa so tudi pripomogli turistični 
boni, ki so jih lahko vnovčili domači gostje. V letu 2020 se pozna tudi povečan delež v 
uporabnosti sob glede na število ležišč v njih – ravno zaradi turističnih bonov so bile več 
v uporabi 2- in 4-posteljne (pari in družina).  6- in 8-posteljne sobe so bole zasedene s 
strani rokometnih ekip.  
V Novembru in decembru 2020 smo morali zaradi proti koronskih ukrepov odpovedati 4 
ekipe, ki bi imele priprave. Za turiste so bile nastanitvene kapacitete zaprte 4,5 
mesecev, drugače bi še dosegli več nočitev. 
  

    

  SKUPAJ 

januar 47 

februar 68 

marec (do 
15.3.) 31 

junij 16 

julij 176 

avgust 345 

september 263 

oktober 54 

november 19 

december 23 

SKUPAJ 1042 

  
% 
zasedenosti 

4,7 

7,3 

6,5 

1,7 

17,7 

34,8 

27,4 

5,4 

2 

2,3 

11 
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Turistična taksa: Turistično takso v Občini Ormož plača vsak gost, ki v nastanitvenem 

obratu prenoči vsaj eno noč. Taksa je sestavljena iz turistične takse (TT), ki jo dobi 
Občina Ormož in promocijske takse, ki je dobi Slovenska turistična organizacija (STO). 
TT znaša 1,20€, PT pa 0,30€. V letu 2019 je bilo 476 nočitev, od tega je bila ena taksa 
vplačana kot polovična (plačajo jo mladi med 7-18 letom). Skupni znesek TT je tako 
znašal 701,25 €, od tega je Občina Ormož dobila 568,20 € in STO 142,05 €,  
Glede na povečano število nočitev v letu 2020 je bil znesek turistične takse posledično 
večji. Vse skupaj je bilo 1042 nočitev, od tega je bilo polne takse (plačajo jo starejši 
od 18 let) 931, polovične 95, 16 jih je bilo oproščenih plačila TT (otroci do 7 let). Znesek 
TT je tako v 2020 znašal 1.467,75 €, od tega je občina Ormož dobila 1.174,20 €, STO 
pa 293,55 €.  
 

Gostje glede na državo izvora: Glede na prijavo gostov v sistem, smo lahko vodili 

tudi statistiko, iz katerih držav prihajajo. V letu 2019 je bilo največ gostov iz Slovenije, 
sledili so jim gostje iz Hrvaške, Srbije, Italije, Avstrije in ostalih pretežno evropskih 
držav, nekaj je bilo gostov tudi iz Južne Koreje, Avstralije, ZDA. Procentualno jih je 
bilo 56,5% is Slovenije in 43,5% iz tujine.  
V letu 2020 je bil pričakovan skok v številu domačih gostov, ki gre predvsem na račun 
vnovčenja turističnih bonov, ponovno so jim sledili gostje iz Hrvaške, Nemčije in 
Avstrije ter Srbije. Iz Španije, Madžarske so v hostlu bivali gostje, ki so sodelovali v 
projektih Ljudske univerze Ormož – Mladinski center Ormož.  
Če primerjamo goste še procentualno jih je bilo 60 % iz Slovenije (domači) in 40 % iz 
tujine.  

 
Zasedenost ležišč: V letu 2019 je bila zasedenost ležišč v Hostlu zelo nizka (6,3 %), 

izstopa mesec oktober, ko smo prvič gostili večjo skupino (rokometašice). Skupna letna 
zasedenost je tako bila le 6,3 %, vendar moramo tukaj še enkrat izpostaviti dejstvo, da 
je Hostel pričel s samim obratovanjem šele 11. 5. 2019 in je tako bil odprt dobrega pol 
leta, pri tem pa dodajmo še najpomembnejše dejstvo, da je bil še neprepoznaven na 
tržišču.  
Iz podatkov smo lahko ugotovili, da se je zasedenost ležišč v letu 2020 sicer malenkost 
povečala, vendar še vseeno ostaja dokaj nizka (11%).  Izstopajo meseci julij, avgust in 
september, ko smo gostili več večjih skupin, prav tako pa je bilo več gostov, ki so 
vnovčili svoj turistični bon. Skupna letna zasedenost je bila 11 %, s tem, da hostel 4,5 
meseca ni obratoval za turiste. Ko se kljub situaciji v državi in posledicami v turizmu 
zasedenost Hostla počasi povečuje, smo prepričan, da bomo vendarle lahko  dosegli 
začrtan cilj-  do leta 2025, to je vsaj 50% zasedenost.  

 
NOČITVE 2021 
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Tabela 21: nočitve po posameznih sobah v letu 2021 

 
Tabela 21 nam prikazuje nočitve po posameznih sobah v letu 2021. Podatki so prikazani 
od meseca aprila do decembra. Meseci v začetku leta (januar – marec) so bili prazni, 
saj so bili nastanitveni obrati zaradi Covid situacije v državi zaprti. Tudi za leto 2021 
še številke niso relevantne, predvsem zaradi zaprtja in unovčevanja turističnih bonov. 
Vseeno pa bi lahko rekli, da so sobe enakomerno zapolnjene preko celotnega 
obratovalnega časa. Več posteljne sobe se pretežno zapolnjujejo, ko so nastanjene 
večje skupine (športne ekipne na pripravah). S tem, ko opažamo zasedenost npr. 4-
posteljnih sob pretežno z družinami.  
 
Tabela 22: nočitve v sobah glede na število postelj 
 

  
2-
posteljne 

4-
posteljne 

6-
posteljna 

8-
posteljna SKUPAJ 

april 23 37 18 24 102 

maj 14 4 18 24 60 

junij 24 30 17 16 87 

julij 52 33 6 33 124 

avgust 85 158 64 65 372 

september 63 84 34 54 235 

oktober 85 149 67 88 389 

november 31 66 36 40 173 

december 13 6 26 12 57 

SKUPAJ 390 567 286 356 1599 

% 24 35 18 23 100 

Graf 10: delež zasedenosti postelj glede na število postelj v sobi 

  soba 1 soba 2 soba 3 soba 4 soba 5 soba 6 soba 7  soba 8   

  
4-
posteljna 

2-
posteljna 

4-
posteljna 6-posteljna 

8-
posteljna 

4-
posteljna 2-posteljna 

2-
posteljna SKUPAJ 

april 12 7 13 18 24 12 6 10 102 

maj 0 7 4 18 24 0 3 4 60 

junij 10 8 12 17 16 8 6 10 87 

julij 15 11 5 6 33 13 13 28 124 

avgust 64 24 49 64 65 45 23 38 372 

september 24 24 30 34 54 30 16 23 235 

oktober 44 29 53 67 88 52 25 31 389 

november 20 11 26 36 40 20 10 10 173 

december 0 0 6 26 12 0 3 10 57 

SKUPAJ 189 121 198 286 356 180 105 164 1599 
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Tabela 22 in graf 10 nam prikazujeta zasedenost sob glede na število postelj v njih. 
Imamo 3 dvo-posteljne, 3 štiri-posteljne, 1 6-posteljno in 1 8-posteljno sobo. 
Največkrat so zasedene dvoposteljne sobe – procentualno to pomeni 35 %, po 
zasedenosti, sledijo 4-posteljne (24%), 8-posteljna soba je bila zasedena 23 %, najmanj 
pa je bila (v primerjavi v letom popraj) v uporabi 6-posteljna soba, vendar kljub vsemu 
vseeno dobrih 18 %. Glede na leto 2019 in 2021 se lahko opazi povečanje uporabe 2- in 
4- posteljnih sob – predvsem na račun vnovčenja turističnih bonov (bivanje 
par/družina). Večposteljne sobe (6- in 8-posteljna soba) pa se uporablja predvsem ko 
v hostlu bivajo večje skupine (rokometni klubi, rokometne reprezentance).  

 
TURISTIČNA TAKSA 2021 
Tabela 23: turistična taksa 2021     

    
7-18 
let 

do 7 
let   

  polna 50% brez  SKUPAJ 

april 60 18 0 78 

maj 54 2 1 57 

junij 103 43 0 146 

julij 84 2 4 90 

avgust 242 106 8 356 

september 107 89 1 197 

oktober 53 146 0 199 

november 34 84 0 118 

december 54 0  0 54 

SKUPAJ 791 490 14 1295 

%  62 37 1 100 

 

2-posteljne

4-posteljne

6-posteljna

8-posteljna



 

40 

 
 

Graf  11 : Turistične takse 

  
 
Tabela 23 in graf 11 prikazujeta vplačano turistično takso v letu 2021. Taksa v Občini 
Ormož znaša 1,50 €, od tega je 1,20 €turistične takse, 0,30 € pa promocijske takse, ki 
se nakazuje Slovenski turistični organizaciji. V letu 2021 je bilo v Hostlu Ormož 1599 
nočitev (ampak kljub rednemu mesečnemu javljanju na Ajpes pride do odstopanja), 
tako da je od tega je bilo plačanih  1295 taks in sicer 791 polnih/odraslih taks in 490 
polovičnih (plačujejo jih mladi med 7-18 letom), otroci do 7 leta so oproščeni plačilu 
turistične takse (bivalo jih je 14).  
Bistveno povečanje vplačane polovične TT je predvsem zaradi bivanja rokometnih 
kadetskih in mladinskih  reprezentanc.  
Glede na podatke lahko izračunamo skupen znesek turistične takse v letu 2021, ki je 
znašala 1554,00 €. Od tega je Občina Ormož dobila 1243,20 € turistične takse, STO pa 
310,80 € promocijske takse.   
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GOSTJE 2021 
Tabela 24: gostje glede na državo izvora v letu 2021 

 

  april maj junij julij avgust september oktober  november december SKUPAJ 

Slovenija 27 34 87 38 148 112 55 27  7 535 

Hrvaška   1  1  5 3  2 12 

Nemčija       2 10 4 2     18 

Francija        4         4 

Nizozemska        1 1        2 

Avstrija      2 7 1       10 

BIH       4  1 1      6 

Romunija        8        8 

Srbija       2 2 2 1  1 7 15 

Slovaška        3         3 

Kosovo       1 1     4  5  11 

Poljska         8         8 

Češka       4 2   2      8 

Španija         1      1 

Madžarska       2 4 2        8 

Rusija        7         7 

Makedonija     2 1 1   4 

Švica     2 2    4 

Kitajska      1    1 

V. Britanija      1    1 

Grčija      1    1 

Ukrajina        4  4 

Estonija        3  3 

SKUPAJ 27 35 87 56 209 135 65 39 21 674 
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OBISKOVALCI (DOMAČI/TUJI) 2021 
  

  domači tuji skupaj 

april 27 0 27 

maj 34 1 35 

junij 87 0 87 

julij 38 18 56 

avgust 148 61 209 

september 112 23 135 

oktober 55 10 65 

november 27 12 39 

december 7 14 21 

SKUPAJ 535 139 674 

 

Tabela 25 in graf 12: gostje glede na strukturo – domači/tuji v letu 2021 
 
V tabeli 24 so navedeni gostje Hostla Ormož glede na državo, iz katere prihajajo. Največ 
je gostov iz Slovenije. Skok v številu domačih gostov gre predvsem na račun vnovčenja 
turističnih bonov in povečanih športnih priprav. Sledijo gostje iz Nemčije. Po številu 
sledijo gostje iz Srbije, Hrvaška in Kosovo. Iz npr. Španije, Grčije, V. Britanije so v 
hostlu bivali gostje, ki so sodelovali v projektih Ljudske univerze Ormož – Mladinski 
center Ormož.  Če primerjamo goste še procentualno jih je bilo 80 % iz Slovenije 
(domači) in 20 % iz tujine (tabela 25, graf 12).  
ZASEDENOST LEŽIŠČ 2021 

                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 26: Zasedenost ležišč 
 

    
  SKUPAJ 

april 102 

maj 60 

junij 87 

julij 124 

avgust 372 

september 235 

oktober 389 

november 173 

december 57 

SKUPAJ 1599 

  
% zasedenosti 

10,0 

6,0 

9,1 

12,5 

37,5 

24,5 

39,2 

18,0 

5,7 

18,0 

domači

tuji
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Iz tabele 26 lahko razberemo, da se je zasedenost ležišč v Hostlu sicer malenkost 
povečala, vendar še vseeno ostaja dokaj nizka.  Izstopajo meseci avgust, september in 
oktober, ko smo gostili več večjih skupin, prav tako pa je bilo več gostov, ki so vnovčili 
svoj turistični bon. Skupna letna zasedenost je bila 18  
% (s tem, da hostel tudi v tem letu 3 mesece ni obratoval).  
 
S tem, ko se kljub situaciji v državi in posledicami v turizmu zasedenost Hostla počasi 
povečuje, smo prepričan, da bomo vendarle lahko  dosegli začrtan cilj-  do leta 2025 
doseči vsaj 50% zasedenost. Dobre napovedi nam kažejo 3 najboljši meseci, ko smo 
dosegli 39,2 %, 37,5 % in 24,5 % zasedenost.  
Zaradi karanten smo imeli tudi velik izpad športnih priprav.  
 

PRIMERJAVA 2020/2021 
 
Nočitve: V letu 2020 smo v Hostlu Ormož zabeležili 1042 nočitev, v letu 2021 1599 

nočitev. Povečanje števila nočitev gre pripisovati obisku rokometnih ekip in 
reprezentanc, katere v hostlu bivajo 3-4 noči skupaj, nekatere tudi 5 noči. K povečanju 
pa so pripomogli turistični boni, katere so lahko vnovčili domači gostje iz Slovenije. V 
letu 2021 se pozna tudi povečan delež v uporabnosti sob glede na število ležišč v njih – 
ravno zaradi turističnih bonov so bile več v uporabi 2- in 4-posteljne (pari in družina), 
več so bile v uporabi tudi 6- in 8-posteljne sobe (večje skupine gostov).  
 

Turistična taksa: Turistično takso v Občini Ormož plača vsak gost, ki v destinaciji 

prespi vsaj en dan. Taksa je sestavljena iz turistične takse (TT), ki jo dobi Občina Ormož 
in promocijske takse, ki je dobi Slovenska turistična organizacija (STO). TT znaša 1,20€, 
PT pa 0,30€.  
V letu 2020 je bilo skupaj 1042 nočitev v Hostlu Ormož, od tega je bilo polne takse 
(plačajo jo starejši od 18 let) 931, polovične 95, 16 jih je bilo oproščenih plačila TT 
(otroci do 7 let). Znesek TT je tako v 2020 znašal 1.467,75 €, od tega je Občina Ormož 
dobila 1.174,20€, STO pa 293,55 €.  
Glede na povečanje nočitev v letu 2021, se je povečala tudi višina vplačane turistične 
takse. Skupaj je bilo v Hostlu Ormož 1599 nočitev, od tega je bilo polne takse plačane 
791, polovične 490, 14 jih je bilo oproščenih plačila. Znesek TT je tako v letu 2021 
znašal 1554,00 €, od tega je Občina Ormož dobila 1.243,20 €, STO pa 310,80 €.  
 

Gostje glede na državo izvora: Glede na prijavo gostov v sistem, smo lahko vodili 

tudi statistiko iz katerih držav prihajajo.  
V letu 2020 je bil pričakovan skok v številu domačih gostov, kateri gre predvsem na 
račun vnovčenja turističnih bonov, ponovno so jim sledili gostje iz Hrvaške (gostili smo 
večjo skupino rokometašic), Nemčije in Avstrije ter Srbije. Iz npr. Španije, Madžarske 
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so v hostlu bivali gostje, ki so sodelovali v projektih Ljudske univerze Ormož – Mladinski 
center Ormož.  
Če primerjamo goste še procentualno jih je bilo 60 % is Slovenije (domači) in 40 % iz 
tujine.  
V letu 2021 se je trend nadaljeval, bistveno so izstopali domači gostje iz Slovenije 
(unovčevanje turističnih bonov in priprave športnih ekip), sledili so jim gostje iz 
Nemčije. Večje število gostov je prihajalo tudi iz Srbije, Hrvaške in Kosova (delavci iz 
tujine na delu v Sloveniji). Gostje, ki prihajajo npr. iz Španije, Grčije in V.Britanije so 
bili udeleženci izmenjav ali delavnic v Mladinskem centru Ormož. Tudi procentualno je 
zaznati porast domačih gostov – bilo jih je 80 %, tujih le 20 %.  
 

Zasedenost ležišč: Iz podatkov za leto 2020 lahko ugotovimo, da se je zasedenost 

ležišč sicer malenkost povečala, vendar še vseeno ostaja dokaj nizka (11 %).  V letu 
2021 so izstopali meseci julij, avgust in september, ko smo gostili več večjih skupin, 
prav tako pa je bilo več gostov, ki so vnovčili svoj turistični bon. Skupna letna 
zasedenost je bila 11 % (s tem, da hostel 2,5 meseca ni obratoval). S tem, ko se kljub 
situaciji v državi in posledicami v turizmu zasedenost Hostla počasi povečuje, smo 
prepričan, da bomo vendarle lahko  dosegli začrtan cilj-  do leta 2025 doseči vsaj 50 % 
zasedenost.  
Naš cilj o povečanju zasedenosti se je v letu 2021 malenkost uresničil, saj se je 
zasedenost dvignila na 18 % (kar pa še je zelo daleč od predvidene 50 % zasedenosti). 
Najbolj smo se cilju približali v oktobru (39,2 %), avgustu (37,5 %) in septembru (24,5 
%). Še vedno pa to niso realni podatki, saj je bil Hostel v letu 2021 zaradi Covid situacije 
na državni ravni zaprt polne 3 mesece.  
 
 
 

B) TURISTIČNI BONI NA OBMOČJU OBČINE ORMOŽ 
 
Tabela 27: št. unovčenih bonov in njihov skupni znesek v občini Ormož za leti 2020 in 
2021 
 

št. unovčenih 
bonov v letu 2020 

skupna vrednost 
v € 

št. unovčenih 
bonov v letu 2021 

skupna vrednost v 
€ 

2.174 233.709,63 1.631 178.328,00 

 

Glede na to, da imamo v občini Ormožu registriranih 318 ležišč, lahko izračunamo, da je vsaka 

postelja iz naslova bona prinesla 735 €. 
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2.1.6. Dosežki po posameznih področjih 

 
2.1.6.1. Promocijska in trženjska aktivnost 
 

a) INFORMACIJSKA DEJAVNOST 
 
Informiranje obiskovalcev je potekalo v TIC-u Ormož, ki je bil v letu 2021 odprt od 2. 
1. do 1. 4. vsak dan  med 8. in 16. uro. Potem je bil odprt od 2. 4. do 30. 10. 2021 od 
ponedeljka do sobote od 8. do 19. ure, nedelje in praznike pa od 8. do 16. ure. Od 1. 
11. do 31. 12. je bil odprt vsak dan  med 8. in 16. uro, razen 25. 12., ko je bil zaprt. 
 
Poleg posredovanja informacij smo še v TIC-u Ormož izvajali naslednje: 
 

- Zbiranje gradiva za koledar prireditev, 
- Programacija izletov, 
- Urejanje spletne strani Jeruzalem-Slovenija.si, Ormoz.net (Zavodova stran), 
- Urejanje aplikacije visit Ormož, 
- Koordinacija deležnikov v Destinaciji Jeruzalem Slovenija, 
- Zbiranje prijav za pridobitev certifikata Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem 

Slovenija,  
- Urejanje (vnos podatkov) portala Slovenske turistične organizacije za celotno 

Destinacijo Jeruzalem Slovenija, 
- Urejanje (vnos podatkov) portala Slovenia Outdoor za Destinacijo Jeruzalem 

Slovenija, 
- Organizacija prireditev, 
- Druge marketinške aktivnosti.  

 
b) LOKALNO TURISTIČNO VODENJE 

 
Zavod izdaja licence lokalnim turističnim vodnikom za vodenje v Destinaciji Jeruzalem 
Slovenija v skladu z Odlokom o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ormož.  
Vodimo tudi register lokalnih turističnih vodnikov, v katerem je vpisanih 44 oseb, ki 
izpolnjujejo pogoje za lokalno turistično vodenje v Destinaciji Jeruzalem Slovenija. 
V letu 2021 smo imeli 102 vodenj.  
 
 
Opravljena vodenja po Destinaciji Jeruzalem Slovenija (razpis STO) 

 

 
Javni zavod TKŠ Občine Ormož je bil uspešen na Javnem pozivu poslovnim subjektom, 
ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji 2021, ki ga je razpisala 
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Slovenska Turistična Organizacija. Skupno smo izvedli 52 vodenj po celotni Destinaciji 
Jeruzalem Slovenija, ki so bila financirana s strani STO in brezplačna za obiskovalce: 

- Kreativno v Destinaciji Jeruzalem Slovenija z Manico Grajsko Ormoško, 
- Doživetje ob Dravi in pokušina lokalnih dobrot z Jelko po Središču ob Dravi, 
- Doživite življenje, kot so ga živeli nekoč z Blanko po Svetem Tomažu, 
- Kmečko življenje nekoč z Ano Srednjeveško po Veliki Nedelji. 

 
c) TURISTIČNA AGENCIJA 

 
V Zavodu imamo od oktobra 2020 dalje registrirano turistično agencijo in vodja 
agencije, direktor Andrej Vršič, je nosilec obeh licenc: 

- za dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev in  
- za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev.  

 
V letu 2021 smo imeli 13 skupin, ki so rezervirali turistični program preko Zavoda. 9 
skupin pa je odpovedalo svoje rezervacije. 37 vodenj pa so izvedli vodniki DJS sami.  
Tako smo imeli v DJS v letu 2021 102 vodenj. 
 
Podajam statistiko vodenih oseb v DJS: 
 
VODENE OSEBE V SKLOPU TURISTIČNIH PROGRAMOV: 

LETO DOMAČI TUJI SKUPAJ število vodenj 

2020 39 27 66 2 

2021 301 70 371 13 

 
VODENE OSEBE – preko STO: 

LETO DOMAČI TUJI SKUPAJ število vodenj 

2020 0 0 0 0 

2021 405 0 405 52 

 

VODENE OSEBE - VODNIKI SAMI ORGANIZIRALI: 

LETO DOMAČI TUJI SKUPAJ število vodenj 

2020 207 85 292 22 

2021 650 26 676 37 

 
  
Vidimo, da se je v letu 2021 izletniški turizem sproščal. Potovanja so bila omogočena.  
V jeseni pa so vse rezervacije zaradi ponovnega povečanja COVID-a-19 bile odpovedane. 
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     č) SEJMI IN BORZE 

Promocija Destinacije Jeruzalem Slovenija na turističnih sejmih je bila zaradi 

razglasitve pandemije COVID-19 okrnjena. Prisotni smo bili na naslednjih sejmih in na 

nobeni turistični borzi:  

 

Naziv dogodka: 53. Mednarodni obrt sejem (MOS) – CELJE 2021 
Vrsta dogodka: SEJEM  
Datum izvajanja: 15. 9. 2021 – 19. 9. 2021 
Kraj izvajanja: Celjski sejem, Dečkova cesta 1, 3000 Celje 
Udeleženka: Anita Bolčevič, Andrej Vršič 
 
Kratek opis dogodka:  

MOS je osrednja poslovno-sejemska prireditev, ki je razdeljena na 5 področij: MOS 

Dom, MOS Tehnika, MOS Turizem, MOS B2B in MOS Plus. MOS spremljajo tudi 

predavanja, dogodki in delavnice iz posameznih področij, kjer lahko dobite številne 

koristne informacije v zvezi z gradnjo doma ali izveste kako ustanoviti podjetje. Sejem 

ima tradicionalno tudi državo partnerico, kar dodatno olajša vzpostavitev gospodarskih 

vezi med državama. Letos je bila Madžarska. Z dodelanim konceptom največjega 

poslovno-sejemskega dogodka v regiji MOS predstavlja novo usmeritev, ki bo odprla 

nova področja podjetjem za zagotavljanje zelenega, digitalnega in odpornega 

gospodarstva. Nov vidik sejma sovpada s strateškim načrtom državnih in evropskih 

direktiv, ki jih boste podjetja lahko s pomočjo MOS-a lažje implementirala v svoje 

poslovanje.  MOS, kot eden izmed najmočnejših prodajnih in predstavitvenih 

kanalov,  je stičišče inovativnih podjetij, državnih institucij in kupcev, ki vsako leto 

spodbudi nakupe in nove poslovne dogovore. 
Na lastni stojnici, ki smo si jo delili s predstavnikom BIOTERME, MALA NEDELJA, smo 
predstavili ponudbo, značilnosti in zanimivosti Destinacije Jeruzalem Slovenija. 
Obiskovalce smo informirali o novostih, s tiskanimi mediji in jih animirali ob konstantni 
spremljavi vinskih in kulinaričnih pokušin. 
Sejem je letos, kljub epidemiji zaradi COVID-19, obiskalo nad pričakovanji, skupaj več 
kot 37 000 obiskovalcev iz različnih koncev sveta, tako da smo se  predstavili veliki ciljni 
skupini. 
Obiskali so nas župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak, župan Občine Središče ob Dravi 
Jurij Borko, podžupanja Občine Ormož Irma Murad, direktorica občinske uprave Ormož 
Milena Debeljak, direktorica občinske uprave Središče ob Dravi Jelka Zidarič Trstenjak 
in direktorica občinske uprave Sveti Tomaž Zinka Hartman in strokovna sodelavka za 
področje turizma na Občini Sveti Tomaž Blanka Kosi Raušl. 
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Naziv dogodka: 51. SEJEM NARAVA ZDRAVJE, Ljubljana 
Vrsta dogodka: SEJEM  
Datum izvajanja: 20. 10. 2021 – 23. 10. 2021 
Kraj izvajanja: Gospodarsko razstavišče, prireditveni center Ljubljana, Dunajska 
cesta 18, 1000 Ljubljana 
 
Kratek opis dogodka:  
Sejem za zdrav življenjski slog - 51. sejem Narava-zdravje. Po obdobju negotovosti, 
zaprtja javnega življenja, živega stika je sejem, ki ponuja vsebine za zdravo življenje, 
bilo pravo olajšanje. Od brezplačnih preventivnih meritev, zdrave, lokalne hrane, 
pridelane na slovenskih kmetijah, predstavitve slovenskih avtohtonih živalskih pasem, 
odgovorne skrbi za psa ali mačko do izmenjave rastlin, ki jih ne potrebujemo več, 
animacijskih ustvarjalnih kotičkov za otroke, razstave gob, vsestranske rabe zelišč za 
boljše počutje – vse to in še več je ponujala razstava v dvoranah Kocka in Kupola. Tu 
pa je še spremljevalni program vse štiri sejemske dni s prek 120 različnimi dogodki. 
Med njimi  izpostavljamo duševno zdravje, zdravilne rastline, načine za kultiviranje 
vrta ali druge obdelovalne površine idr. Na sejmišču v skrbi za zdravje vseh smo 
upoštevali ukrep o izpolnjevanju PCT pogojev. S kupljeno vstopnico so se lahko tudi 
brezplačno testirali. 
Na lastni stojnici, ki smo si jo delili s predstavnikom BIOTERME, MALA NEDELJA, smo 
predstavili ponudbo, značilnosti in zanimivosti Destinacije Jeruzalem Slovenija. 
Obiskovalce smo informirali o novostih, s tiskanimi mediji in jih animirali ob konstantni 
spremljavi vinskih in kulinaričnih pokušin. 
Posebnost na sejmu je bil obisk naše stojnice s strani STO organizacije, ki so se pri nas 
zadržali kar nekaj časa. 
 
Sejma sva se udeležila direktor Andrej Vršič in destinacijska managerka Anita Bolčevič. 
 
Naziv dogodka:  Familienmesse Klagenfurt 
Vrsta dogodka: SEJEM  
Datum izvajanja: 12. 11. 2021 – 14. 11. 2021 vse dni za splošno in poslovno javnost 
Kraj izvajanja: Kärtner Messen Klagenfurt, St. Ruprechter Straße, 9020 Klagenfurt 
am Wörthersee 
Udeleženka: Lucija Peklar 
 
Familienmesse Klagenfurt je eden izmed največjih družinskih sejmov v Avstriji. Sejem 
poteka v organizaciji Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH, ki danes predstavlja 
najpomembnejšega organizatorja sejmov, razstav, kongresov in strokovnih konferenc 
na avstrijskem Koroškem, osrednji regiji v prostoru: Alpe-Jadran. Osrednja tematika 
sejma je bila družina, koroški običaji in življenjski slog.   
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Familienmesse Klagenfurt združuje štiri tematska področja: umetnost in prostočasne 
aktivnosti, aktiv starejših, družina ter koroški običaji.  

Največ obiskovalcev je bilo iz avstrijske Koroške, ostalih zveznih dežel Avstrije, majhen 
odstotek tudi iz Nemčije. V letu 2019 je sejem obiskalo 30.000 obiskovalcev, na sejmu 
pa je bilo prisotnih 450 razstavljavcev.  

Predstavitev destinacije Jeruzalem Slovenija, je potekala na skupni stojnici STO, ki smo 
si jo delili s predstavniki ostalih podjetij in destinacij v Sloveniji: 

• THERME ZREČE & ROGLA UNITOR D.O.O. 

• VIPAVA-TAL 

• KARST & BRKINI 

• THERMANA D.D. 

• SAVA HOTELS & RESORTS 

• TERME VIVAT 

• JULISCHE ALPEN 

• STO SLOVENIAN TOURIST BOARD 

• TERME OLIMIA D.D. 

• TERME RESORT D.O.O. 

• TERME PARADISO 
 

Stojnica je bila locirana v hali 1, v sklopu Aktiva starejših, kjer je tudi bilo zastopano 
področje turizma in potovanj.  
 
Sejem je bil zaradi epidemije COVID-19 slabo obiskan, v treh dneh so zabeležili okrog 
13.000 obiskovalcev. 97% obiskovalcev je bilo s sejmom zelo zadovoljnih in se ga bodo 
najverjetneje udeležili tudi prihodnje leto. Priljubljene teme za obiskovalce so bile: 
92% zdravje in dobro počutje, 35% običaji, ter 22% obrt in različne prostočasne 
aktivnosti. Odpiralni čas sejma je bil med 9.00 in 18.00 uro, vstopnina pa je znašala 
7,00 € na odraslo osebo.  
Varnost je bila za obiskovalce na prvem mestu, vse od optimalne oskrbe s svežim 
zrakom, strogim 2-G nadzor (preboleli ali cepljeni), ter povečanimi higienskimi ukrepi. 
Prav tako so se obiskovalci lahko cepili pred enim izmed vhodov v razstavišče in tako 
pridobili brezplačno vstopnico na sejem.   
Na sejmu je potekala največ predstavitev potencialnim turistom. Predstavljala sem 
turistično ponudbo Destinacije Jeruzalem Slovenija (vinske kleti, nastanitve, turistične 
kmetije, oljarna, cerkev Žalostne Matere božje, ter prostočasne aktivnosti).  

Veliko mimoidočih je že bilo na Jeruzalemu in so tudi pohvalili vino, razglede in 
kulinariko. Le-ti se pretirano niso zanimali za brošure oz. predstavitveni material. 
Največ je bilo povpraševanja po nastanitvah in aktivnostih. Ocenjujem, da je največ 
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mimoidočih pripadalo starejšemu prebivalstvu (60 let in več), največ družin pa se je 
sejma udeležilo v nedeljo. Presenetljivo je bilo ravno v nedeljo največ obiska. Veliko 
obiskovalcev se je tudi zanimalo za ponudbo term, Bioterme so pritegnile predvsem 
obiskovalce, ki so si dopust želeli preživeti v naravi, in obiskovalce, ki ne iščejo 
masovnega turizma. Kar se tiče ponudbe Bioterm so jih najbolj navdušile glamping 
hiške. Velikokrat se je pojavilo tudi vprašanje, kako je z epidemiološko sliko v Sloveniji, 
kakšna pravila veljajo pri nas, kako je z vračilom denarja v primerjavi z zaprtjem, ipd. 
Imela sem tudi občutek, da je marsikoga zmotilo pravilo 3G, ki ga imamo v Sloveniji, 
napram avstrijskemu 2G. Zmotila me je tudi lokacija predstavitvene stojnice, saj je 
bila na koncu dvorane 1, obrnjena proti izhodu, tako, da so do nas prišli res samo tisti, 
ki so prehodili celotno dvorano. Zagotovo smo na ta račun imeli veliko manj obiska 
(celoten STO. Glede na znane podatke iz leta 2019, je bilo letos veliko manj 
obiskovalcev, kot leta 2019, tudi do 3-krat manj. Poslovnih gostov nisem srečala, sem 
pa osebno obiskala nekaj društev in organizacij, ter jim izročila brošure in izlete za 
Destinacijo  Jeruzalem Slovenija.  

Naziv dogodka:  TC LEIPZIG 2021 
Vrsta dogodka: SEJEM  
Datum izvajanja: 17. 11. 2021 – 21. 11. 2021 vse dni za splošno in poslovno javnost 
Kraj izvajanja: Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Nemčija 
Udeleženka: Mojca Gorjak 
 
Touristik & Caravaning Leipzig je največji turistični sejem v osrednji Nemčiji, ki se 
organizira že od leta 1990 naprej. Touristik & Caravaning (TC) od leta 2018 organizira 
Messe Stuttgart. Z razširjenim konceptom se v industriji turizma in počitnic tako 
postavljajo novi trendi in ponujajo informacije o najnovejših potovalnih navadah. 

TC Leipzig združuje štiri tematska področja in sicer turizem, karavaning in kampiranje, 
kolesarjenje in outdoor ter kulinariko. 

Obiskovalci sejma prihajajo iz vse osrednje Nemčije (Saška, Saška-Anhalt, Turingija, 
Brandenburg), pa tudi iz vzhodnoevropskih držav (obmejna območja Češke in Poljske), 
kar potrjuje nadregionalni pomen sejma. V letu 2019 je sejem obiskalo 67.000 
obiskovalcev, sodelovalo je 531 podjetij, združenj in društev ter več kot 80 turističnih 
destinacij.  

Predstavitev Destinacije Jeruzalem Slovenija je potekala na skupni stojnici STO, ki smo 
si jo delili s predstavniki ostalih podjetij in destinacij v Sloveniji. 

• WANDERRESORT ROGLA & THERME ZREČE 

• VIPAVA-TAL 

• DIE FÜNF SCHÖNSTEN CAMPINGPLÄTZE IN DEN JULISCHEN ALPEN  

• SLOVENIA OUTDOOR  



 

51 

 
 

• SAVA HOTELS & RESORTS 

• HIT ALPINEA HOTELS  

• JULISCHE ALPEN 

• VISIT KAMNIK, VON DEN ALPEN UMGEBEN 

• PARK HÖHLE VON POSTOJNA & HOTELS  

• KOROŠKA TOURIST BOARD 

• SLOWENISCHE TOURISMUSZENTRALE 
 
Stojnica je bila locirana v hali 4, kjer je bil tema »Touristik, bike &outdoor 

 
Sejem je letos, kljub epidemiji zaradi COVID-19 obiskalo, nekaj več kot 30.000 
obiskovalcev, največ iz Nemčije. Predstavljalo pa se je 370 razstavljavcev. Vsekakor je 
vredno omeniti, da je v tem času v Nemčiji veljalo pravilo 2G za vstop na sejmišče (se 
pravi samo za prebolele in cepljene). 
V sredo in četrtek je na sejmu bila prisotna vodja predstavništva STO v Nemčiji. V 
četrtek pa nas je obiskal  FRANC BUT Veleposlanik Republike Slovenije v Nemčiji in 
ekonomski svetovalec na veleposlaništvu Goran Križ.  
V  sredo 17. 11. 2021 prvi dan sejma smo se predstavniki destinacij udeležili sprejema 
za manjše število novinarjev. Udeležili so se ga 4 novinarji oz. uredniki – zastopali pa 
so revije za Lifestyle, Caravaning, Križarjenje in Outdoor turizem. Glede na odzive so 
bili navdušeni nad našo predstavitvijo in ponudbo v Sloveniji, tako da se nadejamo tudi 
njihovih obiskov v Sloveniji. 
Na sejmu je potekala največ predstavitev potencialnim turistom. Predstavljala sem 
ponudbo, značilnosti in zanimivosti Destinacije Jeruzalem Slovenija v bistvu širše regije 
(Panonsko termalne regije). Največ je bilo povpraševanja po počivališčih za avtodome 
in urejenih kampih. Sama lokacija naše predstavitvene mize je bila takoj na začetku 
naše stojnice, tako da so nas največ spraševali o ponudbi celotne Slovenije. Čeprav 
količinsko obiskovalcev ni toliko kot prejšnja leta (glede na znane podatke), so ti 
obiskovalci bili na sejmu z namenom iskanja novih varnih destinacij, ki so pripravljana 
na »avtodomarski turizem«, to pa naša destinacija zagotovo je! 

Pa še nekaj podatkov iz sejma : 

več kot tretjina vseh obiskovalcev je prepotovala več kot 100 kilometrov. Obiskovalci 
so bili s skupno oceno 1,6 zelo zadovoljni s ponudbo na kraju samem. 96 odstotkov bi 
TC priporočilo prijateljem in znancem, prav toliko pa bi si želelo sejem ponovno 
obiskati tudi prihodnje leto. Kar 80 odstotkov obiskovalcev je zanimala predvsem 
tematika karavaninga. 

SEJMI V ORMOŽU: 

- Tradicionalni prleški sejmi v Ormožu za leto 2021 
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V letu 2021 smo načrtovali tri tradicionalne preške sejme v Ormožu in sejem Cvet in 
med, kot nov sejem v naši občini: 
- Sejem na cvetni petek; 
- Sejem cvet in med; 
- Jakobov sejem; 
- Martinov sejem. 
 
Zaradi epidemije si bili odpovedani Sejem na cvetni petek, sejem Cvet in med ter 
Martinov sejem. V sklopu Vikendov odprtih vrat Destinacije Jeruzalem Slovenija smo 
izvedli Jakobov sejem, ki je potekal po mestnih ulicah Ormoža in po Kerenčičevem 
trgu. Udeležba ponudnikov in obiskovalcev je bila v manjšem obsegu kot v preteklih 
letih, ko ni bilo pandemije oz. epidemije zaradi COVID-19. Sejma se je udeležilo 
približno 20 ponudnikov z lokalno ponudbo in ostalo ponudbo. 
 

d) E-POSLOVANJE, APLIKACIJA VISIT ORMOŽ in FACEBOOK 
 

1. Ažuriranje spletnih strani www.jeruzalem-slovenija.si, ki so v 7 jezikih. Strani 
smo dopolnjevali z novimi vsebinami. 

2. Aplikacijo Visit Ormož smo dopolnjevali z novimi ponudniki in znamenitostmi. 
3. Vzpostavitev nove poslovne spletne stran Zavoda: www.ormoz.net.   

e) OGLAŠEVANJE in medijske objave 
 
V letu 2021 smo objavljali v naslednjih tiskanih, audio, vizualnih kot tudi digitalnih 
medijih: 

 
- Datum  Država Medij Tema 

12. 1. 2021 Slovenija KTV Ormož Interaktivni panoji, 
zimske košarice 

14. 1. 2021 Slovenija Radio Prlek Intervju aktivnosti 2020 
in 2021 

15. 1. 2021 Slovenija  Štajerski tednik  Košarice dobrot 
Destinacije Jeruzalem 
Slovenija  

19. 1. 2021 Slovenija Štajerski tednik Letno kopališče Ormož, 
Zimski bazen Hardek 

12. 2. 2021 Slovenija KTV Ormož intervju 

23. 2. 2021 Slovenija Štajerski tednik Športne dvorane 

2. 3. 2021 Slovenija  Večer Turizem, Jeruzalem 
naslovnica japonskega 
koledarja 

http://www.jeruzalem-slovenija.si/
http://www.ormoz.net/
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16. 3. 2021 Slovenija  Štajerski tednik Predlog povezovanja 
skupne destinacije 
Štajerska 

April 2021 Slovenija  Časnik Večer Počitnice, oglasna 
priloga 

21. 4. 2021 Slovenija RTV Maribor Snemanje za oddajo 

30. 4. 2021 Slovenija  Štajerski tednik Hostel Ormož 

Maj 2021  Slovenija Kranjčanka   
Gorenjski glas 

Oglasna priloga 

Maj 2021 Slovenija Avtodom Postajališča za 
avtodome, Ormož z 
okolico + oglasna priloga 

14. 5. 2021 Slovenija  Štajerski tednik Medeni vikend 
Destinacije Jeruzalem 
Slovenija  

19. 5. 2021 Slovenija Slovenske novice Oglasna priloga 

25. 5. 2021 Slovenija  Štajerski tednik Letno kopališče Ormož 

2. 6. 2021 Slovenija Počitnice – Večer Oglasna priloga 

2. 6. 2021 Slovenija Dnevnik Oglasna priloga 

9. 6. 2021 Slovenija  Dnevnik – Prosti čas Turizem, kulinarika, 
kolesarstvo 

11. 6. 2021 Slovenija Štajerski tednik Turizem 

11. 6. 2021 Slovenija Štajerski tednik Letno kopališče Ormož 

23. 6. 2021 Slovenija Štajerski tednik Oglasna priloga – 
Ormoško poletje 2021 

Poletje 2021 Slovenija  Fokusplus, Alpe – 
Adria Travel & 
Outdoor magazine 

Turizem, kolesarstvo, 
doživetja + oglasna 
priloga 

Junij 2021 Slovenija Avtodom Namig za izlet, Ormož z 
okolico + oglasna priloga 

29. 6. 2021 Slovenija Štajerski tednik Praznik občine Ormož 

2. 7. 2021 Slovenija Štajerski tednik Letno kopališče Ormož 

6. 7. 2021 Slovenija Štajerski tednik Festival Ormoško poletje 
2021 

9. 7. 2021 Slovenija Štajerski tednik  8. Rožmarinkin festival 
in športni bum 

Julij 2021 Hrvaška Međimurske novine Oglasna priloga 

13. 7. 2021 Slovenija  Štajerski tednik Turistični vodniki in 
vojna  

14. 7. 2021 Slovenija Radio Ptuj Zakon KPK 9 o zagonskih 
sredstvih za turizem 

20. 7. 2021 Avstrija Günther Mitterer Beljak 

21. 7. 2021 Slovenija Prosti čas – Dnevnik Oglasna priloga 

22. 7. 2021 Avstrija ORF Arnulf Prasch 



 

54 

 
 

Snemanje za oddajo 
Srečno Servus Ciao  

30. 7. 2021 Slovenija Štajerski tednik Vikend odprtih vrat 
Destinacije Jeruzalem 
Slovenija 

31. 7. 2021 Slovenija Val 202 Japonska, koledar, 
Olimpijske igre 

16. 8. 2021 Slovenija Radio Ptuj Bazen Ormož 

17. 8. 2021 Slovenija Radio Ptuj Intervju – KBZ razpis 

24. 8. 2021 Slovenija Dobro jutro – TV  
oddaja 

intervju 

3. 9. 2021 Slovenija Štajerski tednik Martinovanje 2021 

September 2021 Slovenija Ločanka – Gorenjski 
glas 

Oglasna priloga 

September 2021 Slovenija Mosova Petica  Turizem, oglasna priloga 

September 2021 Slovenija Kranjčanka   
Gorenjski glas 

Oglasna priloga 

17. 9. 2021 Slovenija Štajerski tednik Boni 2021 

26. 9. 2021 Avstrija ORF 1  Margit Hainzl 

28. 9. 2021 Slovenija  Štajerski tednik Bolezen vinskih trt 

Oktober 2021 Slovenija Delo – jesenske 
počitnice 

Oglasna priloga 

1. 10. 2021 Slovenija  Štajerski tednik Šport- podelitev priznanj 
na področju športa 

5. 10. 2021 Slovenija  Štajerski tednik Letno kopališče Ormož 

7. 10. 2021 Slovenija Demokracija Občina Ormož 

8. 10. 2021 Slovenija  Štajerski tednik Zimski bazen Hardek 

19. 10. 2021 Slovenija KTV Ormož Martinovanje 

9. 11. 2021 Slovenija Štajerski tednik Kolesarski turizem 

9. 11. 2021 Slovenija Štajerski tednik Martinovanja 2021 

17. 11. 2021 Slovenija Delo Reportaža DJS 

26. 11. 2021 Slovenija Štajerski tednik Decembrske prireditve 

December 2021 Slovenija Pet zvezdic - revija KBZ Jeruzalem Slovenija 
+ oglasna priloga 

December 2021 Slovenija Štajerski tednik – 
Kronika 2021 

Turizem 

3. 12. 2021 Slovenija Demokracija Oglasna priloga 

10. 12. 2021 Slovenija Štajerski tednik Praznični Ormož 

31. 12. 2021 Slovenija Štajerski tednik Drsališče  

    

 
 
 



 

55 

 
 

- Oglaševanje na zunanjih površinah 
 

1. Oglaševali  smo na zunanji površini ob avtocesti na odseku Hajdina- Ptuj 
(Draženci).  

2. Oglaševanje na turističnem vlakcu, ki je v lasti Gostilne Ozmec iz Cvetkovcev.  
 

 
 

f) POSPEŠEVANJE PRODAJE  
 
Tržnica Ormož  
Z zagonom leta 2014, s tremi ponudniki, v nekdanjih zunanjih prostorih in od leta 2019, 
v sodobnih notranjih prostorih, obratuje vsak petek med 8.00 in 12.00. Na pobudo 
občanov in obiskovalcev, smo večkrat poizkusili z obratovanjem ob sobotah in z 
obratovanjem v popoldanskem času čez teden, vendar se zaradi premajhnega obiska 
obratovanje ni obdržalo. Čez vse leto 2021 je povprečno prodajalo 12 ponudnikov. 
Večina ponudnikov je prejemnikov Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. 
Od leta 2020 do začetka leta 2021 so ponudniki prodajali na zunanjih premičnih 
stojnicah z usmerjenim gibanjem za kupce. S tem smo povečali varnost ponudnikov in 
obiskovalcev tržnice in povečali preprečevanje širjenja COVID-19. Spomladi v letu 2021 
so se ponovno premaknili s prodajo v notranje prostore in potem pod pogoji, ki jih je 
določala Vlada RS in NIJZ obratovali vse leto. Od začetka pandemije in potem epidemije 
ponudniki nosijo obrazne maske, prodajne prostore imajo opremljene z razkužili, 
tržnica je opremljena z infografikami in razkužili za obiskovalce, tako je v največji meri 
poskrbljeno za uporabnike tržnice. Velik pomen visokokakovostne lokalne ponudbe za 
občane Občine Ormož in širše na enem mestu: obratovanje tržnice prispeva k 
ohranjanju delovnih mest, dodatnimi delovnimi mesti, boljši kakovosti življenja 
občanov, ohranjanju tradicije in razvoju inovativnih živilskih izdelkov. Tržnica je 
prostor, kjer kupci spoznajo pridelovalca in predelovalca pridelkov in živilskih izdelkov, 
ki jih kupujejo. Je prostor druženja tudi v času, ko so veljale največje omejitve. 
Prepoznavnost same tržnice je opazno s strani obiskovalcev, ki prihajajo iz bližje in 
širše okolice. Po mnenju ponudnikov se pozna manjši obisk zadnji dve leti, ko nas 
omejuje COVID-19. 
V letu 2021 smo poslovali neprekinjeno vsak petek. Pomembnost lokalne ponudbe se 
zaveda tudi Evropska komisija in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, saj 
so sprejeli Evropski zeleni dogovor – kmetijski vidiki Strategije »od vil do vilic« in 
Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030, ki bo omogočila prehod k trajnostnemu 
sistemu pridelave in predelave hrane, ter zagotovil prehransko varnost in dostop do 
zdrave hrane, pridelane na zdravem planetu. 
Pristop ponudnikov k izobraževanju, svetovanju in nadgradnji izdelkov za pridobitev 
pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, je pripomogel k 
večji prepoznavnosti in kompetitivnosti Tržnice Ormož in hkrati tudi Destinaciji 
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Jeruzalem Slovenija. Z ocenjevanjem pridelkov in živilskih izdelkov so ponudniki bili 
usmerjeni k dopolnitvi in nadgradnji svoje visokokakovostne ponudbe, s spremembo k 
dopadljivejšim etiketam, embalaži in dodajanjem zgodb ponudnikov oz. izdelkov. 
Rezultat pri nekaterih je bil dah jemajoč, saj so nadgradili in opremili svoje izdelke, ki 
so po mnenju strokovne komisije eni boljših tudi v slovenskem okviru. Tržnica Ormož, 
ena najlepših tržnic daleč naokrog stremi k nenehnemu izpopolnjevanju ponudnikov, 
nadgradnji opreme, ponudbe in promocije. V letu 2021 smo bili uspešni z operacijo 
Povezovanje inovativnega partnerstva Destinacije Jeruzalem Slovenija (Akronim: 
PIPDJS) LAS UE Ormož, kjer smo kot vodilni partner pridobili sofinanciranje za 
ocenjevanje lokalne ponudbe in pridobitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne 
znamke Jeruzalem Slovenija, dve vitrini, za ponudnike na tržnici in ostale aktivnosti 
projekta, ki pripomorejo k večji prepoznavnosti ponudnikov, tržnice in Destinacije 
Jeruzalem Slovenija.  
 
 
Vitrini smo opremili po celostni grafični podobi Destinacije Jeruzalem Slovenija. V letu 
2021 je izšla tudi promocijska knjižica Lokalne tržnice – Spoznajte ponudbo Destinacije 
Jeruzalem Slovenija, v nakladi 2000 izvodov, ki je nastala v sklopu projekta Izgradnja 
apartmaja, promocija proizvodov in storitev Destinacije Jeruzalem Slovenija. 
V letu 2021 je po odloku župana Občine Ormož, Danijela Vrbnjaka, plačilo prodajnih 
prostorov v času epidemije do 15. junija 2021, bilo oproščeno.  
 
Obisk tržnice po ponudnikih po mesecih za leto 2021: 
JANUAR  – 10 ponudnikov, FEBRUAR – 10 ponudnikov, MAREC – 10 ponudnikov, APRIL – 
12 ponudnikov, MAJ – 12 ponudnikov, JUNIJ – 12 ponudnikov, JULIJ – 12 ponudnikov, 
AVGUST – 12 ponudnikov, SEPTEMBER – 12 ponudnikov, OKTOBER – 12 – ponudnikov, 
NOVEMBER – 12 ponudnikov, DECEMBER – 12 ponudnikov. 
 
 
Tržnica na Vinski cesti Jeruzalem  
 
Tržnica na vinski cesti Jeruzalem je pričela z obratovanjem v letu 2020. Obratuje v 
času odprtih kleti od maja do 11. novembra, na večjih lokacijah: Hiša Pep´s, Gostišče 
Taverna in Zidanica Malek. 
 
Zaradi dobrega odziva obiskovalcev tržnice na Vinski cesti Jeruzalem Slovenija smo 
organizirali tržnico tudi v letu 2021. Občina Ormož omogoča ponudnikom, ki prodajajo 
na omenjeni tržnici, brezplačno uporabo premičnih stojnic. Kot posebnost te tržnice je 
prodaja zraven tradicionalnih prleških kulinaričnih dobrot tudi prodaja rokodelskih 
izdelkov. Tako kot na Tržnici Ormož je tudi na tej tržnica večina ponudnikov pridobila 
pravico do uporabe Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. 
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Vikendi odprtih vrat Destinacije Jeruzalem Slovenija (VOV DJS), za leto 2021 
 
Z organizacijo Vikendov odprtih vrat smo pričeli v letu 2019, ko smo izvedli dva VOV 
DJS, spomladanskega in jesenskega. V letu 2020 smo načrtovali 9 VOV DJS, vendar 
zaradi pandemije oz. epidemije nismo izvedli nobenega. 
V letu 2021 smo načrtovali 8 VOV DJS, vendar ponovno nismo mogli izvesti vseh zaradi 
COVID-19.  V vsakem primeru se je izkazalo, da je organizacija VOV DJS pomembna za 
mreženje in povezovanje ponudnikov in ponudbe za obiskovalce.  
Oblikovali in natisnili smo letake z nagradno igro, ki smo jih ponudili obiskovalcem 
Destinacije Jeruzalem Slovenija in obiskovalcem sejma MOS v Celju in Narava in zdravje 
v Ljubljani. 
 
Izvedli smo 3 VOV DJS: 
 
1. Izvedli smo Medeni vikend Destinacije Jeruzalem Slovenija, kjer se je zaradi 
posledic COVID-19 udeležilo zelo malo obiskovalcev.  
 
 
2. Vikend ohranjanja narave 
 
3. Izvedli smo tudi Jakobov vikend, kjer se je dogodkov udeležilo že več obiskovalcev 
po organiziranih dogodkih v Destinaciji Jeruzalem Slovenija. 
 

g) ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 
Štajerski tednik, KTV Ormož, Radio Prlek in Večer so objavili več člankov o delu Zavoda, 
Hostlu Ormož, bazenih in telovadnicah. Spisek je pod rubriko Oglaševanje in medijske 
objave. 
 

h) NEPOSREDNO TRŽENJE-TISKANI MEDIJI 
 
Natisnili smo prodajno-promocijski katalog o turistični ponudbi  Jeruzalem Slovenija za 
leto 2022. Katalog združuje ponudbo ne samo ožje Destinacije Jeruzalem Slovenija, 
temveč tudi širšega območja, tako da že gre za med regijski katalog. Katalog je v 
nakladi 20.000 izvodov, 28 strani, A4 format, 4 barven in v 8 jezikih (6.000 slovenski, 
4.000 nemški, 1.000 hrvaški, 1.000 italijanski, 4.000 angleški, 2.000 madžarski, 1000 
nizozemski, 1000 francoski). 
 

i)  PRIREDITVE 

V letu 2021 smo lahko izvedli samo naslednje prireditve: 
1. Rez vinske trte, 
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2. Praznik Občine Ormož  
3. Ormoško poletje,  
4. Postavitev klopotca, 
5. Trgatev v mestnem vinogradu. 

 
 

ORMOŠKI OBČINSKI PRAZNIK 2021 
 
Lokacije: oder pred Grajsko pristavo, grad Ormož, nogometno igrišče, šotor pri 
Grajski pristavi, grajski park 
Datum: 10. 6. 2021 – 21. 6. 2021 
Število obiskovalcev na vseh dogodkih: skupaj cca.  2000. 
Bilo je izvedenih 35 dogodkov: koncerti, okrogle mize, delavnice, ogledi, športne 
aktivnosti, razstave.   
 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE 2021 
 
 
Lokacija: oder pred Grajsko pristavo, grajski park, Kerenčičev trg in mestne ulice 
Datum: 24. 6. 2021 – 15. 7. 2021 
Trajanje: odvisno od vsake posamezne prireditve, koncerti in gledališke predstave 
predvidoma ob 21.00 uri (zaradi osvetlitve), prireditve za otroke predvidoma ob 18.00 
uri. 
Število obiskovalcev: skupaj cca. 3000 
Izvedenih je bilo: koncerti 4, otroške predstave 5, stand up nastopi 3.  
Število prodanih vstopnic: 1791  
 

FESTIVAL VIN DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA 
 
Lokacija: Vinoteka Destinacije Jeruzalem Slovenija, Grajska pristava Ormož (pred in 
v) 
Datum: sobota 12. 6. 2021 
Trajanje: 17.00 -23.00 
V sklopu prireditev Ormoškega občinskega praznika 
Število obiskovalcev: cca 200 
Vinoteka se nahaja v pritličju gradu, kjer je včasih domoval TIC, prostor pa se skozi 3-
metrski zid nadaljuje v pritličje grajskega stolpa, kjer je svoj prostor našla buteljka 
PRVEGA »županovega šipona«. Sicer pa se v vinoteki s svojimi najboljšimi vini 
predstavlja kar 22 vinogradnikov Destinacije Jeruzalem Slovenija. 
Svečano odprtje je potekalo pred vhodom v vinoteko. V prisotnosti slovenski vinskih 
kraljic sta zbrane pozdravila župan Danijel Vrbnjak in Martin I. Ormoški (Saško 
Štampar), zaigrala pa skupina SEPTIMA in Trobilni kvartet GŠ ORMOŽ. Prireditev je 
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povezoval Peter Kirič. Tako je tudi bilo: vsi zbrani so dobili kozarce napolnjene s prvim 
»županovim šiponom« iz mestnega vinograda in ob pesmi »Kol’ko kapljic, tol’ko let« 
nazdravili novi pridobitvi.  
Večer se je nadaljeval pred Grajsko pristavo, kjer je potekal »festival vin«, kjer se je 
na stojnicah predstavilo kar 13 vinogradnikov in še vrsta drugih ponudnikov Destinacije 
Jeruzalem Slovenija. Dogajanje pa so popestrili najprej Band Gimnazije Ormož in od 
20. ure naprej David Matiči (CheeCha) z bendom. 

Program dogodka: 

17.00  Odprtje vinoteke v gradu Ormož (grajsko dvorišče Ormož) 
17.00  Vinski festival Destinacije Jeruzalem Slovenija 
18.00  Prepoznavna vina Destinacije Jeruzalem Slovenija – vodena degustacija z 
Robertom Gorjakom (v Beli dvorani Grajske pristave Ormož) 
18.00-19.00 Koncert Band dijakov Gimnazije Ormož 
20.00  Koncert Davida Matićija (CheeCha) z bando 
 

Vinske stojnice 

🥂Puklavec Family Wines 

🥂PRA VinO Čurin – Prapotnik  

🥂VINO Kupljen  

🥂Pep`s Wine (Kogl, Verus, Pesrl) 

🥂VINO PLEMENIČ  

🥂Eko vino Šoster 

🥂IZLETNIŠKO – VINOGRADNIŠKA KMETIJA RATEK 

🥂Vinogradništvo Leskovar 

🥂Vino MUNDA 

🥂Turistična kmetija Hlebec 

🥂Vino Krajnc 

🥂Vino TROP  

🥂Vinogradništvo Hebar 

 

• Pristna prleška kulinarika 

Zavod NA 

Teta Marta 
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Postavljanje klopotca v ormoškem mestnem vinogradu 
 
 
Lokacija: Ormoški mestni vinograd  
Datum: nedelja, 15. 8. 2021 
Trajanje: 17.00 -19.00 
Število obiskovalcev: cca 70 
Vreme čez dan 35°C – takoj po prireditvi neurje 

Program dogodka: 

− Zbor udeležencev 

− Kulturni program  (KŠD Dobrava) 

− Postavljanje klopotca (v bistvu samo vetrnice in ded pa baba) 

− Pogostitev (Gostilna Črni ribič- obloženi kruhki in pijača) 

 

Na prireditvi je bilo prisotnih največ povabljenih gostov, zunanjih je bilo manj, ker smo 

zaradi vladnih ukrepov javnost obvestili zadnji hip. Preverjanje PCT pogojev je bilo na 

prireditvi obvezno, zato smo dogodek ogradili z varnostnim trakom. 

JZTKŠ je na prireditev pripeljal vodo in kozarce Jeruzalem Slovenija. 

Takoj po postavitvi klopotca je Ormož zajela močna nevihta. 

 
OCENJEVANJE NAJ ŠPRICAR IN MLADO VINO 2021 

 
 
Lokacije: Gostišče Vinski hram Brenholc na Jeruzalemu 
Datum: 03. 11. 2021 od 10.00 ure naprej 
Izvajalec: zaposleni na Javni zavod TKŠ Ormož 
 

V Javnem zavodu TKŠ Ormož smo v okviru Martinovanja 2021 izvedli tradicionalno 
ocenjevanje vin za Naj špricar in mlado vino. Organizacije in izvedbe smo se lotili v 
Zavodu (1 zaposlena je prevzela delo na računalniku, 2 zaposleni sta vodili nalivanje 
vzorcev, 1 zaposlena pa je skrbela za označevanje in podajanje vzorcev). Ocenjevanje 
je vodila predsednica komisije gospa Lidija Ruška, samo poskušanje vzorcev in njihovo 
ocenjevanje pa sta izvajali strokovna in potrošniška komisija.  
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STROKOVNA KOMISIJA:     POTROŠNIŠKA KOMISIJA:  

- Mitja Herga 
 

- Lukman Jakob 

- Nejc Borko 
 

- Štampar Saško 

- Tadeja Vodovnik Plevnik 
 

- Šterman Tona 

- Roman Štabuc 
 

- Danijel Vrbnjak 

- Otmar Babič 
 

- Nina Blagovič 

- Božo Čeh 
 

- Eva Leskovar 

- Janja Klanjčar Žajdela 
 

- Barbara Podgorelec 
 
Na ocenjevanje smo prejeli 9 vzorcev za Naj špricar in 19 vzorcev za Naj mlado vino.  
Po mnenju strokovne komisije je Naj špricar 2021:  

- JERUZALEMČAN - Puklavec Family WINES 
Po mnenju potrošniške komisije sta Naj špricar 2021 2 vini, ki sta dobili popolnoma 
identični oceni tudi po postopku rangiranja:  

- LESKOVAR - ZVRST 2 
- GORJAK - zvrst 

 
Strokovna komisija je ocenjevala tudi mlada vina. Naj mlado vino 2021 je:  

- MUSCARIS IZBOR IZ IZLETNIŠKO VINOGRADNIŠKE KMETIJE RATEK 

• 2 vini sta dobili oceno odlično mlado vino,  

• 12 vin je dobilo oceno zelo dobro mlado vino,  

• 2 vini oceno dobro mlado vino in  

• 3 vina oceno zadovoljivo mlado vino.  
 
 

j) ŠPORTNI TURIZEM  
 
Na tem segmentu dela Saša Prapotnik 25 % svojega delovnega časa. Privablja športne 
ekipe na priprave, ki so spali v hostlu in koristili športne objekte. Zaposleni je 
koordiniral urnike vadbe z drugimi interesnimi skupinami in organiziral prehrano za 
rokometne ekipe. Gostili smo 18 ekipe, 5 pa smo jih morali zaradi proti koronskih 
ukrepov odpovedati (november december). 
  

k) KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA JERUZALEM SLOVENIJA 
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Ustanovitev dveh blagovnih znamk: destinacijske in kolektivne blagovne znamke 
Jeruzalem Slovenija v letu 2018, je omogočila k sistematičnemu pristopu razvoja 
turizma in prispevala k večji prepoznavnosti in kompetitivnosti Destinacije Jeruzalem 
Slovenija. Takrat smo bili šesta Kolektivna blagovna znamka, ki je nastala v Sloveniji 
po poslovnem modelu Izvorno slovensko. Danes po tem modelu dela 15 KBZ v Sloveniji. 
Zaradi dobrega pristopa koordinacije, organizacije in odziva ponudnikov ter 
visokokakovostne lokalne ponudbe, smo večkrat izbrani kot primer dobre prakse, pri 
nas izvajajo študije in delajo posnetke stanja, za lažje smernice razvoja turizma. 
Obiskujejo nas študentje fakultet turizma, turistični novinarji in visokokvalificirani 
strokovnjaki na področju turizma na nacionalnem in mednarodnem nivoju. 
 
1. Destinacija Jeruzalem Slovenija  
 
Promocija destinacije kot celote se izvaja preko promocijskih materialov in 
aktivnosti, velikokrat v kombinaciji s Kolektivno blagovno znamko Jeruzalem 
Slovenija: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Logotip in ostali grafični elementi celostne podobe Destinacije Jeruzalem 
Slovenija uporabljamo pri vseh aktivnostih JZ TKŠ Občine Ormož (na dopisnih 
listih, poročilih, spletnih podpisih na e-pošti, na FB in IG, v revijah, časopisih, 
novicah…); 
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- Tipografija Chaparall in Trebuchet se uporablja pri vseh dokumentih in drugih 
aktivnostih Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (dopisih, 
e-podpisih in pisava v e-pošti, promocijskih materialih, napisih itn.); 

- Grafični elementi so uporabljenih pri vseh aktivnostih JZ TKŠ Občine Ormož, na 
spletni strani; 

- Promocijske aktivnosti v letu 2021: intervjuji na radiu in televiziji, članki v 
časopisih, revijah, občinskih novicah, destinacijski katalog, JUMBO plakat na 
Ptuju ob avtocesti in v Ivanjkovcih ob regionalni cesti, USB ključki, dežniki, 
senčniki, ležalniki, rutke, sračke, majčke, mize, vitrine 

2. Kolektivna blagovna znamka Jeruzalem Slovenija  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V letu 2018 smo pričeli s prvim in drugim nivojem ocenjevanja, takrat smo ocenili 
kategorije: Pridelki in živilski izdelki (PŽI), rokodelski izdelki (RI) in gastronomske 
prireditve (PRI). Certifikat je pridobilo več kot 50 ponudnikov. V letu 2020 nismo izvedli 
nobenega ocenjevanja, ker nam je bilo onemogočeno zaradi COVID-19. V letu 2021 smo 
izvedli šest kategorij ocenjevanj, od prvega do tretjega nivoja po vertikali znamčenja:  
Prvi nivo: 

- dve ocenjevanji pridelkov in živilskih izdelkov (PŽI KBZ JS) - zaradi velikega 
števila prijav; 

- rokodelske izdelke in izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja (RI KBZ 
JS); 

- jedi in pijače postrežene na gostinski način (JP KBZ JS). 
Drugi nivo: 

- vodena gastronomska doživetja (VTD KBZ JS); 
- nastanitvene kapacitete (NO KBZ JS). 

Tretji nivo: 
- Hiša vina (HV KBZ JS). 

 
Ocenjevanje gastronomske prireditve nam ni bilo omogočeno zaradi epidemije, ki jo 
povzroča COVID-19. 
 
Za vseh sedem kategorij smo izvedli delavnice, kjer ponudnike izobražujemo in jim 
svetujemo o zahtevah in pravilih, ki jih zahteva poslovni model Izvorno slovensko in 
strokovna komisija za ocenjevanje in pridobitev pravice do uporabe Kolektivne 
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blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. Delavnice so potekale preko spleta, ker je v 
živo bilo onemogočeno zaradi COVID-19. Na delavnicah je udeleženih manj 
ponudnikov, kot jih prijavi svojo ponudbo. Posledično je v letošnjem letu veliko 
število ponudnikov, ki so v postopku certificiranja. Odziv na razpise za ocenjevanje 
lokalne ponudbe je zelo dober. Na razpise sedmih kategorij se je prijavilo 75 
ponudnikov, ki so prijavili čez 400 izdelkov, storitev in doživetij. Na ocenjevanje 
so prinesli ali dali oceniti 340 izdelkov, storitev ali doživetij. Nekaj ponudnikov je 
odstopilo od ocenjevanja, zaradi pomanjkanja časa, nekateri niso prinesli izdelkov, 
ker zaradi pozebe in zamika tehnološke zrelosti pridelkov niso imeli ponudbe, nekaj 
ponudnikov ni prineslo na ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov brez opravičljivih 
razlogov.  
 
V postopku certificiranja in pravico do uporabe Kolektivne blagovne znamke je skupaj 
dobilo 142 za pridelke in živilske izdelke (graf št. 15), 97 rokodelskih izdelkov in 
izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, 6 hiš vina, 7 vodenih turističnih 
doživetij, 30 jedi in pijač postreženih na gostinski način in 1 nastanitveni obrat. Vse 
kategorije (graf št. 14) skupaj 283 pozitivno ocenjenih izdelkov, storitev in 
doživetij, vendar so nekateri produkti, zaradi dopolnitev in nadgradnje še vedno 
postopku certificiranja. Strokovna komisija je zelo dobro ocenila visokokakovostno 
lokalno ponudbo pridelkov in živilskih izdelkov, ta ponudba si zasluži dopadljivejše 
etikete, embalažo in zgodbo ponudnika ali izdelka, pripeto na izdelku – ti izdelki so 
trenutno v postopku certificiranja. Rezultat nadgradnje izdelkov pri nekaterih 
ponudnikih je po mnenju strokovne komisije, da so eni boljših tudi v slovenskem 
okviru. 
 
Promocija Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija: 

- Logotip in ostali grafični elementi celostne podobe Kolektivne blagovne znamke 
Jeruzalem Slovenija uporabljamo pri vseh aktivnostih JZ TKŠ Občine Ormož, ki 
so vezane na Kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija(na dopisnih 
listih, poročilih, spletnih podpisih na e-pošti, na FB in IG, v revijah, časopisih, 
novicah…); 

- Tipografija Chaparall in Trebuchet se uporablja pri vseh dokumentih in drugih 
aktivnostih Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož, ki so 
vezane na Kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija (dopisih, e-podpisih 
in pisava v e-pošti, promocijskih materialih, napisih itn.); 

- Grafični elementi skupaj z logotipom Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem 
Slovenija so uporabljeni pri vseh aktivnostih JZ TKŠ Občine Ormož, na spletni 
strani idr. 

 
Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož je pridobil pravico do uporabe 
Kolektivne znamke Jeruzalem Slovenija v letu 2018 za prireditev Martinovanje v 
Ormožu, ki velja tri leta. V letu 2021 bi morali podaljšati pravico do uporabe 



 

65 

 
 

Kolektivne znamke Jeruzalem Slovenija, vendar je zaradi epidemioloških razmer 
Martinovanje v Ormožu odpadlo. V letu 2021 je pridobil pravico do uporabe KBZ JS za 
tri vodena turistična doživetja: 

- Med goricami in ravnicami Destinacije Jeruzalem Slovenija; 
- Kreativno v Destinaciji Jeruzalem Slovenija; 
- S košarico lokalnih dobrot na voden sprehod po grajskem parku Ormož; 

Z vodenimi turističnimi doživetji intenzivno povezujemo lokalne ponudnike, večinoma 
prejemnike KBZ JS in smo kot primer dobre prakse za oblikovanje in promocijo 
turističnih produktov Destinacije Jeruzalem Slovenija. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 13: Ocenjene kategorije Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija v letu 
2021. 
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Graf 14: Pridelki in živilski izdelki Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija po 
ocenjevalnih listih. 
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Smo najreprezentativnejša destinacija v Sloveniji: 
 
- večkrat predstavljeni kot primer dobre prakse tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano https://www.nasasuperhrana.si/clanek/kolektivne-blagovne-znamke-
vzpostavljene-po-modelu-izvorno-slovensko/, na spletni strani STO 
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/15750-kolektivne-blagovne-
znamke-vzpostavljene-po-modelu-izvorno-slovensko  
- kot primer dobre prakse nas obiskujejo študenti, turistični novinarji idr.; 
- izbrani smo bili kot pilotni primer za TIM raziskavo podjetja Arctur (Arctur je visokotehnološko 
podjetje, ki kot pionir s pomočjo najnovejših tehnologij orje ledino v Industriji 4.0 in Turizmu 
4.0. Trajnostno rast spodbujajo tako, da velike ideje spreminjajo v visokotehnološke inovacije); 
- v okviru Destinacije Jeruzalem Slovenija in Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija 
so bili prijavljeni številni projekti na LAS UE Ormož; 
- Opis KBZ JS je izšel tudi v strokovni monografiji Podeželje in razvoj gastronomije: Teritorialne 
kolektivne blagovne znamke po modelu Izvorno slovensko v letu 2020; 
- O poteku ocenjevanj smo objavljali članke v občinskih časopisih Ormoške novice in Sredica 
ter v strokovni reviji Pet zvezdic; 
- sodelujemo v raziskavi s študenti Fakultete za turizem, Univerze Maribor 
https://www.lokalno.si/2021/12/09/256122/zgodba/Fakulteta_za_turizem_raziskuje_kolekti
vne_blagovne_znamke/  
 
  

https://www.nasasuperhrana.si/clanek/kolektivne-blagovne-znamke-vzpostavljene-po-modelu-izvorno-slovensko/
https://www.nasasuperhrana.si/clanek/kolektivne-blagovne-znamke-vzpostavljene-po-modelu-izvorno-slovensko/
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/15750-kolektivne-blagovne-znamke-vzpostavljene-po-modelu-izvorno-slovensko
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/15750-kolektivne-blagovne-znamke-vzpostavljene-po-modelu-izvorno-slovensko
https://www.lokalno.si/2021/12/09/256122/zgodba/Fakulteta_za_turizem_raziskuje_kolektivne_blagovne_znamke/
https://www.lokalno.si/2021/12/09/256122/zgodba/Fakulteta_za_turizem_raziskuje_kolektivne_blagovne_znamke/


 

68 

 
 

 

2.1.6.2. Objekti v upravljanju 
 

1. HOSTEL ORMOŽ 
 
Zavod je tudi v letu 2021 bil upravljavec hostla. Zaposleni so bili 10 % svojega delovnega 
časa razporejeni na izvajanje del za hostel (rezervacija, izdajanje računov, pranje 
posteljnine, vzdrževanje čistoče).  
 
REALIZACIJA 2021 PO DENARNEM TOKU 
 
                                                            PRIHODKI HOSTEL 2021 

Prihodki proračun Občine Ormož – plače 9.734,24  € 
Prihodki proračun Občine Ormož – material in storitve  3.504,12 € 
Prihodki od nočitev s TT 24.270,70 € 

SKUPAJ PRIHODKI PO DENARNEM TOKU ZA SM HOSTEL 37.509,06 € 

 
                                                            ODHODKI HOSTEL  

Plače 9.734,24 € 
Študentsko delo  3.879,12 € 
Čiščenje 
Booking 
Varovanje  
Elektrika 
Komunalne storitve, voda, smeti 
Telekom 
Ostali stroški 

2.130,37 € 
390,27 € 

2.038,93 € 
5.067,37 € 

544,73 € 
 1.369,11 € 
5.078,70 € 

 

SKUPAJ ODHODKI PO DENARNEM TOKU ZA SM HOSTEL 30.232,84 € 

 
 
                                                             2021  

SKUPAJ PRIHODKI PO DENARNEM TOKU 
ZA SM HOSTEL 

 37.509,06 €  

SKUPAJ ODHODKI PO DENARNEM TOKU 
ZA SM HOSTEL  

 30.233,84 €  

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  7.276,22 €  

PRIHODKI HOSTEL                                               
2019                                                                

2020 2021 

Prihodki proračun Občine Ormož – plače 5.080,84 € 8.238,74 € 9.734,24 € 

Prihodki proračun Občine Ormož – 
material in storitve  

14.419,16 € 15.518,97 € 3.504,12 € 

Prihodki od nočitev s TT 7.757,60 € 18.791,88 € 24.270,70 € 
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SKUPAJ PRIHODKI PO DENARNEM TOKU 
ZA SM HOSTEL 

27.257,60 € 42.549,59 € 37.509,06 € 

 
ODHODKI HOSTEL                                                2019                                                2020 2021 

Plače  5.080,84 € 8.238,74 € 9.734,24 € 
Študentsko delo   8.228,97 € 9.971,19 € 3.879,12 € 
Čiščenje 
Booking 
Zavarovalne premije 
Varovanje  
Elektrika 
Komunalne storitve, voda, smeti 
Telekom 
Ostali stroški 
Turistična taksa 

 5.731,16 € 
179,55 € 

1.172,84 € 
/ 
/ 
/ 
/ 

7.703,03 € 
537,08 € 

8.000,85 € 
459,06 € 

/ 
1.097,32 € 
4.453,09 € 

374,54 € 
2.064,76 € 
7.572,21 € 
1.120,06 € 

 2.130,37 € 
390,27 € 

/ 
2.038,93 € 
5.067,34 € 

544,73 € 
1.369,11 € 
5.078,11 € 
///////// 

SKUPAJ ODHODKI PO DENARNEM 
TOKU ZA SM HOSTEL 

 28.633,47 € 43.351,82 € 30.232,84€ 

 
 
                                                                                                                       
2019 

2020 2021 

SKUPAJ PRIHODKI PO DENARNEM TOKU ZA SM 
HOSTEL 

27.257,60 € 42.549,59 €  37.509,06 
€ 

SKUPAJ ODHODKI PO DENARNEM TOKU ZA SM 
HOSTEL  

28.633,47 € 43.351,82 € 30.232,84 € 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  -1.375,87 € -802,23 €  7.276,22 € 

 
PRIMERJAVA 2020/2021 

 
Nočitve: V letu 2020 smo v Hostlu Ormož zabeležili 1042 nočitev, v letu 2021 1599 
nočitev. Povečanje števila nočitev gre pripisovati obisku rokometnih ekip in 
reprezentanc, katere v hostlu bivajo 3-4 noči skupaj, nekatere tudi 5 noči. K povečanju 
pa so pripomogli turistični boni, katere so lahko vnovčili domači gostje iz Slovenije. V 
letu 2021 se pozna tudi povečan delež v uporabnosti sob glede na število ležišč v njih – 
ravno zaradi turističnih bonov so bile več v uporabi 2- in 4-posteljne (pari in družina), 
več so bile v uporabi tudi 6- in 8-posteljne sobe (večje skupine gostov).  
 
Turistična taksa: Turistično takso v Občini Ormož plača vsak gost, ki v destinaciji prespi 
vsaj en dan. Taksa je sestavljena iz turistične takse (TT), ki jo dobi Občina Ormož in 
promocijske takse, ki je dobi Slovenska turistična organizacija (STO). TT znaša 1,20 €, 
PT pa 0,30 €.  
V letu 2020 je bilo skupaj 1042 nočitev v Hostlu Ormož, od tega je bilo polne takse 
(plačajo jo starejši od 18 let) 931, polovične 95, 16 jih je bilo oproščenih plačila TT 
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(otroci do 7 let). Znesek TT je tako v 2020 znašal 1.467,75 €, od tega je Občina Ormož 
dobila 1.174,20€, STO pa 293,55 €.  
Glede na povečanje nočitev v letu 2021, se je povečala tudi višina vplačane turistične 
takse. Skupaj je bilo v Hostlu Ormož 1599 nočitev, od tega je bilo polne takse plačane 
791, polovične 490, 14 jih je bilo oproščenih plačila. Znesek TT je tako v letu 2021 
znašal 1554,00 €, od tega je Občina Ormož dobila 1.243,20 €, STO pa 310,80 €. (graf 
št. 11).  
 
Gostje glede na državo izvora: Glede na prijavo gostov v sistem, smo lahko vodili tudi 
statistiko iz katerih držav prihajajo.  
V letu 2020 je bil pričakovan skok v številu domačih gostov, kateri gre predvsem na 
račun vnovčenja turističnih bonov, ponovno so jim sledili gostje iz Hrvaške (gostili 
smo večjo skupino rokometašic), Nemčije in Avstrije ter Srbije. Iz npr. Španije, 
Madžarske so v hostlu bivali gostje, ki so sodelovali v projektih Ljudske univerze 
Ormož – Mladinski center Ormož.  
Če primerjamo goste še procentualno jih je bilo 60% is Slovenije (domači) in 40% iz 
tujine.  
V letu se je trend iz leta 2021 nadaljeval, bistveno so izstopali domači gostje iz 
Slovenije (unovčevanje turističnih bonov in priprave športnih ekip), sledili so jim 
gostje iz Nemčije. Večje število gostov je prihajalo tudi iz Srbije, Hrvaške in Kosova 
(delavci iz tujine na delu v Sloveniji). Gostje, ki prihajajo npr. iz Španije, Grčije in V. 
Britanije so bili udeleženci izmenjav ali delavnic v Mladinskem centru Ormož. Tudi 
procentualno je zaznati porast domačih gostov – bilo jih je 80%, tujih le 20%.  
 
Zasedenost ležišč: Iz podatkov za leto 2021 lahko ugotovimo, da se je zasedenost ležišč 
sicer malenkost povečala, vendar še vseeno ostaja dokaj nizka (11%).  V letu 2021 so 
izstopali meseci julij, avgust in september, ko smo gostili več večjih skupin, prav tako 
pa je bilo več gostov, ki so vnovčili svoj turistični bon. Skupna letna zasedenost je bila 
11% (s tem, da hostel 2,5 mesecev ni obratoval). S tem, ko se kljub situaciji v državi in 
posledicami v turizmu zasedenost Hostla počasi povečuje, smo prepričan, da bomo 
vendarle lahko  dosegli začrtan cilj-  do leta 2025 doseči vsaj 50% zasedenost.  
Naš cilj o povečanju zasedenosti se je v letu 2022 malenkost uresničil, saj se je 
zasedenost dvignila na 18% (kar pa še je zelo daleč od predvidene 50% zasedenosti). 
Najbolj smo se cilju približali v oktobru (39,2 %), avgustu (37,5 %) in septembru (24,5 
%). Še vedno pa to niso realni podatki, saj je bil Hostel v letu 2022 zaradi Covid situacije 
na državni ravni zaprt polne 3 mesece.  
 
REALIZACIJA PO DENARNEM TOKU:  
Z dobro promocijo skrbimo, da so se prihodki s strani nočitev povišali in tako pripomogli, 
da je nastal presežek odhodkov nad prihodki (predvidevamo, da ravno na ta račun). Za 
material in storitve smo v letu 2021 iz proračuna zahtevali bistveno manjši znesek, bilo 
je tudi manj stroškov študentskega dela, stroškov čiščenja (na novo zaposlena čistilka), 
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na splošno so se nekateri stroški zmanjšali, spet drugi malenkost povečali. Tako smo 
leto 2021 končali z vsega skupaj 7.276,22 € presežka prihodkov nad odhodki.  

2. LETNO KOPALIŠČE ORMOŽ 
Poročilo obiskovalcev Letnega kopališča Ormož za sezono 2021 
 

 OPIS PRODANE KARTE 

 DNEVNA VSTOPNICA  

1 Dnevna odrasli 1172 

2 Dnevna otroci (6-14), dijaki 853 

3 Dnevna štud., upok., inv. 595 

 DRUŽINSKA VSTOPNICA  

4 Družinska A 191 

5 Družinska B 88 

 SKUPINSKA VSTOPNICA  

6 Skupinska od 8 oseb dalje 44 

7 Skupinska od 20 oseb dalje 6 

 POPOLDANSKA VSTOPNICA  

8 Pop. odrasli 1419 

9 Pop. otroci (6-14), dijaki 1544 

1
0 Pop. štu., upok., inv. 540 

1
1 Pop. družinska A 66 

1
2 Pop. družinska B 44 

1
3 Pop. od 8 oseb 82 

1
4 Pop. od 20 oseb 77 

 MESEČNA VSTOPNICA  

1
5 Mes. odrasli 11 

1
6 Mes. otroci (6-14), dijaki 16 

1
7 Mes. štud., upok., inv. 24 

 NOČNO KOPANJE  

1
8 Nočno odrasli 44 

1
9 Nočno otroci (6-15 let) v spremstvu odrasle osebe 28 

 VSTOPNINA ZA NAJAVLJENE ORGANIZIRANE SKUPINE  
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2
0 Športni dan, tab./oseba 88 

 OSTALO  

2
1 Odšk. za izgubljeno kartico 4 

 SKUPAJ 6936 

 
 
Skupaj prihodki v letu 2021 so bili v višini: 52.855,77 € 
Skupaj odhodki v letu 2021 so bili v višini: 54.157,02 € 

 
3. ZIMSKI BAZEN ORMOŽ (1. 9. – 31. 12. 2021) 

 
Poročilo obiskovalcev Zimskega bazena Ormož v času 1.9. – 31. 12. 2021 

 

 OPIS PRODANE KARTE 

 DNEVNA VSTOPNICA  

1 Dnevna odrasli 43 

2 Dnevna otroci (6-14), dijaki 93 

3 Dnevna štu., upok., inv. 23 

 SAVNA  

4 Uporaba samo savne 6x 28 

5 Uporaba savne 6 x z bazenom 33 

 OSTALO  

6 Izposoja brisače 8 

7 Uporaba garderobne omarice 52 

 SKUPAJ 280 

 
 

Skupaj prihodki v letu 2021 so bili v višini: 23.299,55 € 
Skupaj odhodki v letu 2021 so bili v višini: 24.197,21 € 
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4. TELOVADNICA HARDEK 
Zavod je s 1. 7. 2021 prevzel v upravljanje Telovadnico Hardek. Spodaj je urnik 
zasedenosti Telovadnice na Hardeku v popoldanskem času. 
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Skupaj prihodki v letu 2021 so bili v višini: 24.712,22 € 
Skupaj odhodki v letu 2021 so bili v višini:  25.684,31 € 

 
 

5. TELOVADNICA VELIKA NEDELJA 
Zavod je s 1. 7. 2021 prevzel v upravljanje Telovadnico velika Nedelja. Spodaj je urnik 
zasedenosti Telovadnice v Veliki Nedelji v popoldanskem času. 
 

Ponedeljek  MDB 
16.00-
17.00 

SDB 
17.15-18.30 

KADETI 
18.30-
20.00 

 

Torek  MDC 
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17.15-18.30 

ČLANI 
18.30-
20.00 

 

Sreda 
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17.15-18.30 

  

Četrtek  MDC 
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ČLANI 
18.30-
20.00 

VETERANI 
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Petek  SDB 
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KADETI 
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ČLANI 
18.30-
20.30 

 

Sobota  
 

Tekme 
mlajših 
selekcij 

predvidoma 

  Tekme 
članov 

predvidoma 
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9.00-14.00. 
Tedensko 
javljanje 
hišniku. 

18.00-
21.00 

 
Tedensko 
javljanje 
hišniku. 

Nedelja Predvidoma 
brez tekem 

(možne 
izjeme). 
Tedensko 
javljanje 
hišniku. 

    

Skupaj prihodki v letu 2021 so bili v višini: 6.834,04 € 
Skupaj odhodki v letu 2021 so bili v višini: 9.103,49 € 

 
6. VINOTEKA DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA 

 

12. Junija 2021 smo odprli zadevno vinoteko. Prodali smo 468 steklenic vina in opravili 
264 degustacij. Od konca oktobra nismo smeli več izvajati degustacij. V dobrih 4 
mesecih je vinoteka solidno poslovala in bi še boljše, če bi razmere dopuščale.  
 

2.1.6.3. Projekti 

 

a) NAŠA DRAVA (EKSRP) – smo partner v tem projektu in naš delež predfinanciranja za 

celotni čas trajanja projekta je 11.035 €. Projekt se je začel izvajati septembra 2020 

in traja do 30. 9. 2022. Naše aktivnosti so: 

- Delo na projektu, 

- Promocija projekta, 

- Študijske ture, 

- Prodaja turističnih paketov. 

V septembru in oktobru sta bila dva usklajevalna sestanka. Več aktivnosti je načrtovanih 

za leto 2022.  

 

b) PIP DJS - V letu 2021 smo pričeli kot vodilni partner z izvajanjem operacije LAS 
UE Ormož z nazivom - Povezovanje inovativnega partnerstva Destinacije 
Jeruzalem Slovenija.  

 
Operacija se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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Vodilni partner: Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož, Grajski trg 
3, 2270 Ormož 
Partnerji: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž in Mrežni 
podjetniški inkubator Ormož d.o.o. 
Trajanje operacije: 12. 2. 2021 do 31. 10. 2022 
Skupna vrednost operacije: 67.380,62 EUR 
Kratki opis operacije:  
Operacija bo prispevala h kompetitivnosti in inovativnemu povezovanju partnerstva na 
območju LAS UE Ormož. Nadgrajevali, mrežili in pospeševali bomo kakovost ponudbe 
območja LAS UE Ormož, s pomočjo ocenjevanja za pridobitev pravice do uporabe 
Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, lokalnih pridelkov, izdelkov, storitev 
in doživetij (pridelkov in živilskih izdelkov, rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega 
in industrijskega oblikovanja, gastronomske prireditve, jedi in pijače postrežene na 
gostinski način, vodena gastronomska doživetja, hiše vina in nastanitvene obrate), ki 
bo spodbujala ponudnike k nadgradnji svoje ponudbe. Z izdelavo kakovostnih 
promocijskih materialov in profesionalnimi fotografijami, preoblikovanjem spletne 
strani ter predstavitvijo na sejmu, bomo povečali prepoznavnost LAS UE Ormož.  
Cilji: 
Glavni cilj je spodbujanje povezovanja lokalnih partnerjev v inovativno partnerstvo. 
Multiplikacijske učinke bomo dosegli z nadgradnjo Kolektivne blagovne znamke 
Jeruzalem Slovenija, iz območja LAS UE Ormož in s skupnimi kakovostnimi 
promocijskimi akcijami povečali prepoznavnost Destinacije Jeruzalem Slovenija. 
 
Ostali cilji operacije so tudi: 

- Spodbujanje povezovanja lokalnih partnerjev v inovativno partnerstvo in 

spodbujanje socialnega omrežja; 

- Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo; 

- Spodbujanje aktivnosti ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilagajanje 

na podnebne spremembe. 

Ukrep: 
Spodbujanje ustanovitve partnerstva za hitrejši razvoj gospodarstva. 
 
Pričakovani rezultati in leto izvajanja: 

- Ocenjevanje lokalne ponudbe izdelkov, storitev in doživetij za pridobitev pravice 

do uporabe Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija: pridelkov in 

živilskih izdelkov, rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega 

oblikovanja, jedi in pijač postreženih na gostinski način, gastronomske 

prireditve, vodena gastronomska doživetja, hiše vina in nastanitveni obrati;(vsa 

ocenjevanja izvedena v letu 2021, razen ocenjevanje kulinarične prireditve, 

katro smo prenesli v leto 2022, zaradi epidemioloških razmer); 

- Fotografije ocenjenih izdelkov (2021 vse kategorije razen – 2022 prireditev); 
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- Nabava dveh vitrin za prodajo lokalnih izdelkov (2021); 

- Dobava promocijskih majic, srajc, okrasnih rut, ležalnikov (2021), visokih 

okroglih miz (2021), dežnikov (2021), ključev USB (2021), senčnikov po celostni 

grafični podobi Destinacije Jeruzalem Slovenija (2021); 

- Izdelava zemljevida trganke s ponudniki Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem 

Slovenija (2022); 

- Izdelava in zakup JUMBO plakata za promocijo Destinacije Jeruzalem Slovenija 

(2021); 

- Obisk sejma MOS v Celju (2021); 

- Priprava turističnega vodiča v tiskani in spletni obliki (2022); 

- Oblikovanje novega sklopa na spletni strani Jeruzalem Slovenija (2022); 

- Izdelava knjižice OKUSI JERUZALEMA (2022). 

 
 

2.1.6.4. Šport 

Zavod je gostil 18 športnih ekip, ki so svoje priprave rezervirale preko zavoda. 

 

 

NAJEMNIKI DATUM OSEB 

RZS mladinci 9.1. - 10.1.2021 24 oseb 

RZS mladinke 
29.1. - 

30.1.2021 20 oseb 

RK Jeruzalem Ormož 
15.2. - 

16.2.2021 2 osebi  

RZS mladinke 
26.2. - 

28.2.2021 21 oseb 

RZS mladinci 
5.3. - 10. 3. 

2021 21 oseb 

RZS mladinke 
18.3. - 

21.3.2021 18 oseb 

RK Jeruzalem Ormož 
14.4. - 

15.4.2021 1 oseba 

RZS mladinke 
22.4. - 

25.4.2021 18 oseb 

RK Jeruzalem Ormož 
29.5. - 

30.5.2021 4 osebe 

RZS mladinci 2.8. - 4.8. 2021 22 oseb 

RZS mladinci 
9.8. - 11.8. 

2021 20 oseb 
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KLUB ŠK FAVORIT 
18.8. - 

22.8.2021 21 oseb 

BT FUCHSE (HC BRUCK) 
20.8. - 

22.8.2021 21 oseb 

RK TRST (ITA) 
27.8. - 

29.8.2021 19 oseb 

RZS kadetinje 
4.10. - 

10.10.2021 24 oseb 

RZS kadetinje 
25.10. - 

28.10.2021 20 oseb 

RS ČRNA GORA 
29.10. - 

31.10.2021 23 oseb 

RZS mladinke 
16.11. - 

21.11.2021 18 oseb 

SKUPAJ 65 dni 317 oseb 

 

 

V skladu z občinskim razpisom za šolska tekmovanja je Zavod izvedel naslednja 

tekmovanja: 

 

Naziv programa športa: ORMOŠKI POLMARATON 2021 
 
Datum izvedbe oz. obdobje izvedbe: 5. 9. 2021 , Ormož 
 
Opis izvedenih aktivnosti in ciljni uporabniki: 
Tradicionalen Ormoški polmaraton. Ciljni uporabniki od 4. do 9. razreda. Tekli štafete 
4 x 300 m in tek na 5 km. Udeležile so se ga tri šole: OŠ Ormož, OŠ Ivanjkovci in OŠ 
Miklavž pri Ormožu. 
 
 
 
Naziv programa športa: ŽOGARIJA 
 
Datum izvedbe oz. obdobje izvedbe: 7. 9. 2021 
 
Opis izvedenih aktivnosti in ciljni uporabniki: 
Žogarija je mednarodni projekt, ki že 15 leto uteleša eno naših najpomembnejših 
prepričanj, da nogomet in šport na splošno lahko izboljšata kakovost življenja mladih. 
Aktivnost poteka v 9 državah. Ciljni uporabniki so učenci 4. razredov in najstarejša 
skupina vrtcev. 
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Organizirali smo avtobusne prevoze iz Podgorec, Velike Nedelje, Ivanjkovcev, Miklavža 
pri Ormožu in Koga. 
 
 
 
Naziv programa športa: MEDOBČINSKI KROS 
 
Datum izvedbe oz. obdobje izvedbe: 1. 10. 2021 
 
Opis izvedenih aktivnosti in ciljni uporabniki: 
Tekmovanje v krosu za osnovne šole. Tekmujejo učenci od 5. razreda do 9. razreda, 
razdeljeni v 10 kategorij. Prvi trije v vsaki kategoriji se uvrstijo na državno prvenstvo. 
 
 
Naziv programa športa: DRŽAVNO PRVENSTVO OBČINSKIH REPREZENTANC V KROSU 
 
Datum izvedbe oz. obdobje izvedbe: sobota 9. 10. 2021 RAVNE NA KOROŠKEM 
 
Opis izvedenih aktivnosti in ciljni uporabniki: 
Tekmovali smo v vseh kategorijah od mlajših deklic in dečkov do veteranov in veterank. 
Reprezentanca je skupno dosegla 3. mesto. 
 
 
Naziv programa športa: OBČINSKO PRVENSTVO V ROKOMETU 
 
Datum izvedbe oz. obdobje izvedbe: sreda, 17. 11. 2021 
 
Opis izvedenih aktivnosti in ciljni uporabniki: 
Tekmovanje starejših dečkov letnikov 2007 in mlajših v rokometu. Udeležile so se ga 3 
šole: OŠ Velika Nedelja, OŠ Ivanjkovci in OŠ Ormož. Napredovanje sta si zaslužili OŠ 
Ormož kot zmagovalec turnirja in OŠ Velika Nedelja kot drugo uvrščena ekipa. Regijsko 
prvenstvo se bo odvilo v mesecu decembru. 
 
 
Naziv programa športa: OBČINSKO PRVENSTVO V NOGOMETU 
 
Datum izvedbe oz. obdobje izvedbe: petek, 26.11.2021, Športna dvorana Hardek 
Ormož 
 
Opis izvedenih aktivnosti in ciljni uporabniki: 
Tekmovanje starejših dečkov letnikov 2007 in mlajših v nogometu. Udeležile so se ga 
štiri šole: OŠ Velika Nedelja, OŠ Središče ob Dravi, OŠ Sveti Tomaž in OŠ Ormož. 
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Napredovanje si je zaslužila OŠ Ormož kot zmagovalec turnirja. Regijsko prvenstvo se 
bo odvilo v mesecu decembru. 
 
Naziv programa športa: REGIJSKO  PRVENSTVO V ROKOMETU za deklice rojene 2007 
in mlajše 
 
Datum izvedbe oz. obdobje izvedbe: sreda, 08.12.2021, OŠ Ljudski Vrt Ptuj 
 
Opis izvedenih aktivnosti in ciljni uporabniki: 
Tekmo odigrale OŠ Ljudski vrt in OŠ Ormož. Zmagala je OŠ Ljudski Vrt in se v nadalje 
tekmovanje uvrstila kot prvouvrščena ekipa, OŠ Ormož pa napreduje kot drugo 
uvrščena.  Dve šoli sta zaradi pandemije tekmovanje odpovedali. Javni Zavod za 
turizem ,kulturo in šport je pokril stroške prevoza. 
 
 
Naziv programa športa: REGIJSKO ŠOLSKO PRVENSTVO V ROKOMETU za dečke rojene  
leta 2007 in mlajše  
 
Datum izvedbe oz. obdobje izvedbe: 14. 12. 2021 , Športna dvorana na Hardeku, 
Ormož 
 
Opis izvedenih aktivnosti in ciljni uporabniki: 
Tekmovanja so se udeležile OŠ Gorišnica, OŠ Velika Nedelja, OŠ Olge Meglič Ptuj in OŠ 
Ormož. Napredovanje na državno prvenstvo so si priigrale OŠ Gorišnica in OŠ Olge Meglič 
Ptuj.  
Lestvica: 

1. OŠ Gorišnica 
2. OŠ Olge Meglič Ptuj 
3. OŠ Ormož 
4. OŠ Velika Nedelja 

 
 
 
PLAVALNI TEČAJI 2021 
ZIMSKI BAZEN ORMOŽ 
 
Opis izvedenih aktivnosti in ciljni uporabniki: 
Plavalno opismenjevanje za 1., 2. in 3. razrede, kot nadaljevalni tečaji za starejše. 
 

datum 
od 

 
do 

uporabnik 

13.9.2021 17.9.2021 OŠ IVANJKOVCI 
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20.9.2021 24.9.2021 OŠ IVANJKOVCI 

13.9.2021 17.9.2021 OŠ STANKA VRAZA 

20.9.2021 24.9.2021 OŠ STANKA VRAZA 

4.10.2021 8.10.2021 OŠ VELIKA NEDELJA 

11.10.2021 15.10.2021 OŠ PODGORCI 

18.10.2021 22.10.2021 OŠ ORMOŽ 

8.11.2021 12.11.2021 OŠ ORMOŽ 

2.11.2021 5.11.2021 OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 

15.11.2021 19.11.2021 OŠ IVANJKOVCI 

22.11.2021 26.11.2021 OŠ IVANJKOVCI 

13.12.2021 17.12.2021 OŠ VELIKA NEDELJA 

20.12.2021 24.12.2021 OŠ VELIKA NEDELJA 

 
 
 

 

2.1.6.5. Kadrovski načrt  

 
Kadrovska zasedba v Javnem zavodu TKŠ Ormož na dan 31. 12. 2021. Zaposlenih je bilo 

11 oseb. Spodaj je prikaz kataloga zasedenih delovnih mest. 

 

Zaporedna  

Številka 

Naziv delovnega mesta iz 

veljavne sistematizacije 

Število 

delovnih 

mest 

Vir financiranja 

 

1. 

Direktor  1 Občina Ormož in 

projekt Naša Drava  

2. Turistični informator 1 

Destinacijski manager 

1 Občina Ormož 

Občina Središče ob 

Dravi 

 

3. 

Organizator 

turističnega vodenja I 

1 Občina Ormož 

 

4. 

Višji področni referent  1  Občina Ormož 

5. Področni referent  1 Občina Ormož 
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6. Organizator turističnega 

vodenja III 

1 Občina Ormož 

7. Računovodja V 1 Občina Ormož 

8. Vzdrževalec športne 

infrastrukture 

1 Občina Ormož 

9. Hišnik  2 Občina Ormož 

10. Čistilec II 1 Občina Ormož 

 

 

 

 

Svet Zavoda je na svoji 20. redni seji z dne 18. 11. 2020 podal soglasje k Pravilniku o 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.   
 

 

2.1.7 OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM OBDOBJEM  

 
Uspešnost zavoda v primerjavi s preteklim obdobjem ocenjujem kot dobro, ker smo 
dosegli odlične rezultate tako pri prihodih kot nočitvah. Turizem, kultura in šport v 
Destinaciji Jeruzalem Slovenija so uspešna zgodba, saj so dobro zasnovani, 
spromovirani in splasirani na svetovnem turističnem trgu.  
Ocenjujemo in verjamemo, da smo dosegli več, kot smo pričakovali glede na finančne 
vložke. 
 

2.1.8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA, GLEDE NA OPREDELJENE 

STANDARDE IN MERILA  

 
Sledimo smernicam naših internih aktov in poznamo delovanje ostalih primerljivih 
destinacijskih organizacij v Sloveniji. Ocenjujemo, da smo po kriterijih gospodarnosti 
in učinkovitosti na visoki ravni, saj z nizkimi sredstvi naredimo dosti, kar nam priznavajo 
mnogi, ki poznajo turistični trg.  
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2.1.9 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora  

 
V zavodu so vzpostavljeni mehanizmi, ki zagotavljajo vodenje, spremljanje in nadzor 
finančnega poslovanja:  

- letno izpolnjujemo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ,  

- javna naročila potekaj v skladu z veljavno zakonodajo,  

- imamo sprejet interni Pravilnik o javnem naročanju,  

- stroški in prihodki so vodeni jasno in pregledno po stroškovnih mestih in 
ustrezno nadzorovani,  

- pri svojem delu se ravnamo po Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev.  
 

2.1.10 Pojasnila na področjih, na katerih cilji niso bili doseženi  

 
Med konkretnimi cilji, zastavljenimi v programu dela za leto 2021, ni bilo izvedeno:  
 

- Katalog ponudnikov s KBZ JS – ni bilo sredstev 
- Knjiga Taste Jeruzalem (Okusi Jeruzalema) – ni bil odobren projekt, 

- Sejmi: Freizeit Celovec, Ferienmesse Dunaj, FREE München, Utazas 
Budimpešta, Consumenta Nürnberg, CMT Stuttgart, Vakantiesalon Utrecht, 
Bruselj,  BIT Milano, RDA Köln, Frühjahrs- und Herbstmesse Gradec - zaradi 
COVID-19 

- Prireditve: Martinovanje, Severolandija, Fašenk v Ormoži, Božični bazar,  
 

2.1.11 Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja – gospodarstvo, socialne razmere, 

varstvo okolja ipd.  

 
Zavod s svojim delom in poslanstvom – pospeševanjem razvoja turizma, kulture in 
športa – neposredno in konkretno prispeva k rasti te gospodarske dejavnosti na 
območju; s pospeševanjem splošne rasti turističnih prihodov in nočitev, s konkretnimi 
rezervacijami in z asistenco vsem, ki se želijo s turistično, kulturno in športno 
dejavnostjo ukvarjati.  
S svojo dejavnostjo Zavod konkretno prispeva k boljšim socialnim razmeram, bodisi 
skozi navedene gospodarske učinke, deloma tudi neposredno skozi zaposlovanje 
(študentsko delo).  
Okolju, v katerem se nahajamo, želimo nameniti posebno pozornost in odgovornost, 
zato razvijamo trajnostni kulturni in športni turizem. 
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2.1.12 Investicijska vlaganja in oprema  

 
V letu 2021 smo nabavili pisarniško opremo za bodoče zaposlene. Investicije so bile 
tudi na letnem bazenu: strojna in elektro oprema, ploščice. V zimskem bazenu smo 
sanirali ploščice in strojno opremo.  
 
 

3 ZAKLJUČEK 
 
Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem, da je Javni zavod za turizem, kulturo 
in šport Občine Ormož uspešno izvedel večino glavnih nalog, ki so bile postavljene v 
Planu dela in finančnem načrtu za leto 2021 in naloge, ki jih je v teku leta dodatno 
naložila lokalna skupnost.  
 
Trudili se bomo, da bomo z našim znanjem in izkušnjami kakovostno prispevali k razvoju 
Občine Ormož in glavnih dejavnosti, s katerimi se Javni zavod ukvarja. 
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4 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021 
 
4.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE 

 
Računovodski izkazi so izdelani v skladu z:  

- Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02-1253);   
- Slovenskimi računovodskimi standardi (splošni, SRS 33 in 36);  
- Zakonom o zavodih (Uradni list RS 12/91,8/96 in 36/00-1687 in127/06-5348);  
- Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti; 
- Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS 117/06 in 90/07-

4420); 
- Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava. 
- Pravilnikom o računovodstvu Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine 

Ormož, 
- Pravilnikom o blagajniškem poslovanju Javnega zavoda za turizem, kulturo in 

šport Občine Ormož.  
 
Skupni prihodki Javnega zavoda TKŠ Ormož so bili iz naslednjih virov: 

• proračunska sredstva občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za tekoče 
funkcioniranje zavoda, sredstva za programe in promocijo, za hostel, 
investicije in za javna dela, 

• sredstva prodaje turističnih agencijskih storitev, 

• sredstva organizacije sejmov, 

• sredstva prodaje blaga in materiala, 

• sredstva najemnin za sejme od podrazstavljavcev, 

• sredstva vodenje skupin in posameznikov,  

• sredstva oglaševanja. 
 

 
4.2  POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

4.2.1 Pojasnila k bilanci stanja 2021 

 
A. SREDSTVA 
 
Sredstva, izkazana v bilanci stanja, so sredstva v upravljanju. Predstavljajo vrednost 
opreme in nepremičnin. 
 

I. sredstva v upravljanju  
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NAZIV NABAVNA VREDNOST POPRAVEK VREDNOSTI NEODPISANA VREDNOST 

    
PREMOŽENJSKE 
PRAVICE 7.808 1.171 6.637 

NEPREMIČNINE  6.634.316 2.857.927 3.776.389 

OPREMA 340.397 295.970 44.427 

DROBNI INVENTAR 74.841 74.841 0 

SKUPAJ 7.057.362 3.229.909 3.827.453 

 
Amortizacija sredstev v upravljanju za leto 2021 je v višini 111.383 € in je v celoti 
evidentirana kot zmanjševanje obveznosti za sredstva v upravljanju. 
Skupna vrednost dolgoročnih sredstev v upravljanju na dan 31.12. 2021 je izkazana v 
znesku 3.827.453 €. 
 
B. KRATKOROČNA  SREDSTVA 
 
AOP 013 izkazuje stanje v blagajni na dan 31.12. 2021 v višini 769 €. 
AOP 014 izkazuje stanje na podračunu na dan 31.12. 2021 v višini 1.159 €. 
AOP 015 izkazuje kratkoročne terjatev do kupcev v znesku 36.835 €. 
AOP 017 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v 
znesku 29.964 €. 
AOP 020 izkazuje druge kratkoročne terjatve v znesku 423 €. To so terjatve do Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje iz naslova bolniških nadomestil, ki se refundirajo. 
 
 
C. ZALOGE  
 
AOP 023 izkazuje vrednost zalog na dan 31.12. 2021 v znesku 420 €. 
 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
AOP 036 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 18.755 €, kar predstavlja bruto plače 
in nadomestila plač. 
AOP 037 izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 27.658 €, katere 
zapadejo v plačilo v naslednjem letu. 
AOP 038 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja in predstavlja obveznost za 
plačilo prispevkov na plače, dodatno pokojninsko zavarovanje in obveznost za  plačilo 
DDV,  v  skupni vrednosti 3.276 €. 
AOP 039 izkazuje kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v 
višini 8.027 €, katere zapadejo v plačilo v naslednjem letu. 
 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
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AOP 056 izkazuje obveznost za opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12. 2021 v 
višini 3.835.360 €. 
AOP 058 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.947 €. Presežek prihodkov 
nad odhodki iz preteklih let je bil na dan 1.1. 2021 izkazan v višini 3.948 €.   
 
 
4.2.1.1 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razmejen na dejavnost javne 
službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI so izkazani v višini 619.871 € 

 
- AOP 402 Prihodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini 578.380 € 

 
AOP 403 Prihodki iz sredstev javnih financ so izkazani v višini 496.578 €.  
AOP 408 izkazuje prihodke iz sredstev občinskega proračuna za tekočo rabo v višini 
467.752 €.  To so prihodki za material in storitve, plače, Hostel, Športni dvorani Ormož 
in Velika Nedelja, Letni in zimski bazen Ormož, programe in promocijo. 
AOP 409 Prihodki iz sredstev občinskega proračuna za investicije so izkazani v višini 
28.826 €. 
AOP 420 Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so izkazani v višini 81.802 
€.  
AOP 431 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 41.491 €. 
 
II. ODHODKI SKUPAJ so izkazani v višini 633.822 € 
 

- AOP 438 Odhodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini 594.595 €. 
 
Od tega predstavljajo izdatki za plače zaposlenim vrednost 200.016 €, prispevki za 
socialno varnost predstavljajo vrednost 32.950 €. Izdatki za blago in storitve za 
izvajanje javne službe so izkazani v višini 331.731 €. 
AOP 470 Investicijski odhodki so izkazani v višini 29.898  € in izkazujejo nakup opreme. 
AOP 481 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 39.227 
€. 
 
Presežek odhodkov nad prihodki je izkazan v višini 13.951 €. 
 
4.2.1.2 POJASNILA K IZKAZU finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
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Poročilo ne izkazuje vrednosti. 
 
4.2.1.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA financiranja določenih uporabnikov 
 
Poročilo izkazuje zmanjšanje sredstev na računih v višini 13.951 € 
 
4.2.1.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razmejen na dejavnost javne službe 
in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Skupni prihodki iz opravljanja javne službe so izkazani v višini 599.932 €, iz naslova 
prodaje blaga in opravljanja storitev na trgu pa v višini 45.709 € 
 
AOP 661 izkazuje prihodke iz izvajanja javne službe v višini 498.097 €. 
AOP 664 prihodki za izvajanje javne službe v višini 101.835 €, od prodaje blaga in 
materiala, ki so nastali iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti pa so izkazani v 
višini 45.709 €.  
 
Skupni odhodki iz opravljanja javne službe so izkazani v višini 591.668 €, iz naslova 
prodaje blaga in opravljanja storitev na trgu pa v višini 46.066 €. 
 
AOP 672 Odhodki od prodanega materiala, blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 
5.824 €. 
AOP 673 izkazuje odhodke iz opravljanja javne službe za material v višini 74.394 €. 
AOP 674 izkazuje odhodke iz naslova opravljanja storitev javne službe v višini 267.347 
€ in iz opravljanja storitev na trgu v višini 40.242 €. 
AOP 675  Stroški dela so izkazani v višini 243.131 €. 
AOP 681 izkazuje druge stroške iz opravljanja javne službe v višini 2.245 €. 
AOP 691 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, ki je ustvarjen iz opravljanja javne 
službe v višini 8.264 €. 
AOP 692 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, ki je ustvarjen od prodaje blaga in 
storitev na trgu v višini 357 €. 
 
4.2.1.5 POJASNILA K IZKAZU stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev 
 
AOP 700 izkazuje znesek nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev v upravljanju na dan 1.1.2021 v višini 351.371 €. Od tega znaša 
nabavna vrednost zgradbe 310.378 € in nabavna vrednost opreme 40.993 €. Popravek 
vrednosti teh sredstev na dan 1.1. 2021 je izkazan v višini 32.993 €. Od tega znaša 
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popravek vrednosti zgradbe 16.231 € in popravek vrednosti opreme 16.762 €. Povečanje 
nabavne vrednosti, ki predstavlja nove nabave v letu 2021 so izkazane v višini 6.588.910 
€ in se nanaša na povečanje nabavne vrednosti opreme v znesku 225.812 €, zgradbe v 
višini 6.343.341 €, zemljišč v višini 11.949 € in premoženjskih pravic v višini 7.808 €.  
Amortizacija tekočega leta zgradbe je izkazana v višini 98.322 €, amortizacija opreme 
pa v višini 11.890 € in premoženjskih pravic v višini 1.171 €. Neodpisana vrednost 
opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju na dan 31.12.2021 je izkazana v višini 
3.825.673 €. Od tega je neodpisana vrednost zgradb 3.764.439 €, premoženjskih pravic 
v višini 6.637 €, zemljišč v višini 11.949 € in opreme 42.648 €. 
 
4.2.1.6 POJASNILO K IZKAZU stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
 
Poročilo ne izkazuje vrednosti. 
 
4.2.1.7 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih 
uporabnikov 
 
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Izkaz 
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi 
standardi in zajema celotno poslovanje od 1.1. 2021 do 31.12. 2021. 
 
 
 

A) Sestava prihodkov tekočega leta 
 

AOP 860 izkazuje prihodke iz poslovanja v višini 645.641 €. Od tega predstavljajo: 
AOP 861 Prihodki iz sredstev javnih financ in opravljanja javne službe v višini 498.097 
€ in 
AOP 864 prihodki iz naslova prodaje blaga in materiala v višini 147.544 € 

 
Celotni prihodki so izkazani v znesku 645.641 €. 
 

B) Sestava odhodkov tekočega leta 
 

- AOP 872 izkazuje nabavno vrednost prodanega materiala v višini 5.824 €, 
- AOP 873 izkazuje stroške materiala v višini 74.394 €,  
- AOP 874 izkazuje stroške storitev v višini 307.589 €, 
- AOP 875 izkazuje stroške dela v višini 243.131 € in sicer: 

o znesek 203.726 € stroške plač in nadomestil plač, prispevki predstavljajo 
30.456 €, drugi stroški dela pa so izkazani v znesku 8.949 €, 

- AOP 881 izkazuje druge stroške v višini 2.245 €, 
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Celotni odhodki so izkazani v znesku 637.734 €. 
 
Poslovni izid 
 
AOP 888 Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 7.907 €  
 
 
 
 
Računovodsko poročilo pripravila:                                      Javni zavod TKŠ Ormož 
        Božidara Veselko                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                  Andrej Vršič 
                                                                                                     direktor 
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4. PRILOGE 
 

- Realizacija finančnega načrta 2021 – excelova tabela. 
- Bilanca stanja na dan 31.12. 2021. 
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov. 
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov. 

 


