
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slogan: 

Destinacija Jeruzalem Slovenija – pristna doživetja med goricami in ravnicami. 

Vizija: 

Destinacija Jeruzalem Slovenija bo leta 2025 celovito povezana vinska zelena butična podeželska destinacija med 

Dravo in Muro, polna privlačnih zgodb za vse generacije hedonistov, ki cenijo mir, poglede na vinorodno krajino ob 

zvokih klopotca, aktivnostih v naravi, šegah, navadah in prleškem narečju gostoljubnih domačinov, ob okušanju 

odličnih vin, prleške kulinarike in bučnega olja, preizkušanju v rokodelskih spretnostih, razvajanju v termah, z 

apiterapijo in ob tretmajih za nego telesa in duha, z lokalno dodano vrednostjo Kolektivne blagovne znamke 

Jeruzalem Slovenija. 

SKUPAJ Z NAMI DELUJTE TRAJNOSTNO 

Edinstvena krajina med goricami, ravnicami in vodicami v Termalno Panonskem delu Slovenije, 

je zapisana v samem vrhu zelenega turističnega zemljevida. 

Živimo zeleno, želimo da skupaj z nami ohranjate in nadgrajujete zelena doživetja. 

Sledite nam. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 IZBORAŽEVANJE IN NADGRAJEVANJE LOKALNE PONUDBE 

02 NAJVIŠJA LOKALNA KAKOVOST – OKUSI JERUZALEMA 

03 TRAJNOSTNA MOBILNOST 

04 ANKETE 

 

 



 

 

Leti 2021 - 2022 

Destinacija Jeruzalem Slovenija spodbuja in 

usposablja lokalne turistične ponudnike, da 

nadgrajujejo svojo ponudbo. V letu 2021 smo 

izvedli delavnice in ocenjevanja za 

pridobitev pravice do uporabe Kolektivne 

blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. 

Certifikat predstavlja najvišjo lokalno 

kakovost Destinacije Jeruzalem Slovenija. 

 

V letu 2022 smo pričeli z zeleno zgodbo Destinacije Jeruzalem Slovenija. V mesecu juniju 2022 smo izvedli Posvet za vse turistične 

deležnike in izvedli usposabljanje Zelena zgodba, ključni del turistične blagovne znamke. Pridobili kar dva okoljska znaka Zeleni ključ 

za SLOVENIA GREEN ACCOMMODATION Hostel Ormož in  SLOVENIA GREEN ATTRACTION Grad Ormož Se zapisali v sam svetovni vrh 

turističnega zemljevida in bili izbrani med TOP 100 najbolj zelenih destinacijskih zgodb na svetu. Prepoznali so naše aktivnosti na 

področju trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti ter nam podelili certifikat za strateško celovitost HORUS. 

 

 
Predstavniki oz. 

ambasadorji 

Destinacije Jeruzalem 

Slovenija so 

prejemniki Kolektivne 

blagovne znamke 

Jeruzalem Slovenija. 

* 

Certificirana najvišja 

lokalna kakovost v 

vseh pogledih.  

* 

Nekaj, kar morate 

doživeti vsaj enkrat v 

življenju. 

 



 

 

 

  

 

 

Prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in nam sporočite kako ste doživeli našo destinacijo. 

http://www.ormoz.net/ankete/ 

 

Anketa za obiskovalce s potrošnjo 

https://tinyurl.com/27tkqrzv 

 

Survey for visitors with expenditure 

https://tinyurl.com/23seoe92 

 

 

 

Info: Javni zavod TKŠ Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož, 02 741 53 56, M 051 634 311  

E-P: tic@jeruzalem-slovenija.si ;WEB: www.jeruzalem-slovenija.si  

Fotografije: Arhiv Javnega zavoda TKŠ Ormož, Ciril Ambrož, Denis Žuran 

 

Zmanjšajmo ogljični odtis 

 

Za turistične oglede uporabimo 

klasično kolo ali e-kolo in 

izberimo za nas primerno pot na 

kolesarskem zemljevidu. 

 

Po destinaciji se odpravimo peš 

po številnih pohodniških poteh in 

obiščimo lokalne ponudnike. 

  

 

KOLESRASKE POTI 

https://www.jeruzalem-

slovenija.si/bike-jeruzalem/ 

IZPOSOJA KOLES 

https://www.jeruzalem-

slovenija.si/bike-

jeruzalem/2020091315511098

/izposoja-koles  
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