
 
 
Pregled turističnega leta 2021 in obiskanost Celja  

 

Uspešnejše leto v primerjavi z letom 2020 

 

Leto 2021 se je nadaljevalo v znamenju slabih napovedi  za turizem, zaradi še vedno 

prisotnega koronavirusa oz Covid-19., vendar so poletni meseci prinesli nov optimizem in 

pozitivno energijo v mesto Celje. Že maja smo začeli spodbujati obisk Celja s kampanjo 

»Pomladvmestugrofov in pozivali predvsem Slovence k obisku atrakcij, v juniju pa smo pričeli 

s kampanjo »Poletjevmestu grofov tudi na ciljnih trgih: nemško govoreči trg, italijanski trg. Ob 

avtocesti Ljubljana-Celje je k obisku Celja  vabilo povabilo Obišči Celje na velikem gigant 

panoju, na eni najboljših lokacij, za izvozom Vransko.  Akcija tega oglaševanja je trajala tri 

mesece. Septembra smo se kot stalni partner udeležili tudi sejma MOS 2021 na našem 

standardnem prostoru in z obiskom kljub omejenemu gibanju in pogojih za vstop na sejmišče, 

bili zadovoljni. Zasnovali smo kampanjo »Jesenvmestugrofov, v okviru katere smo izpostavili 

predvsem program doživetij v času Krompirjevih počitnic z našimi ključnimi partnerji – oba 

muzeja, Tehnopark, ustvarjali iz Umetniške četrti in obrtniki iz Gosposke ulice kot tudi gostinski 

ponudniki. Produkt Pravljično Celje smo žal znova zaključili brez večjih dogodkov, smo pa več 

poudarka posvetili novim instalacijam kot npr videomapping pri Metropolu in nove foto točke. 

Celotno dogajanje smo podkrepili z digitalno promocijsko kampanjo »Pravljično Celje.  

 

Turistični rezultati Celja v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 so vsekakor optimistični, 

nastanitvena statistika je sledeča – v letu 2021 je bilo ustvarjenih 38.543 nočitev, kar 

predstavlja  porast nočitev za cca 40%  v primerjavi z letom 20202, ko smo zabeležili 27.535 

nočitev. Domači turisti so v letu 2021 ustvarili 40% prenočitev, tuji turisti pa 60%.   

 

Obiskanost TIC centrov v Celju 

V letu 2021 je TIC center obiskalo 2.900 obiskovalcev.  

Pri vodenju statistike obiska je potrebno upoštevati dejstvo, da lahko natančno statistiko 

vodimo le za obiskovalce, ki dejansko vstopijo v TIC, medtem ko lahko za tiste, ki si ogledajo 

samo paviljon in dalje v TIC ne pridejo, podamo le oceno. 

Zaradi ukrepov ob epidemiji smo zaradi upada obiska prilagodili urnik TIC center na Glavnem 

trgu. Tako je obratoval od ponedeljka do petka od 10. do 16. ure, ob sobotah do 13. ure, ob 

nedeljah in praznikih je bil TIC zaprt. V mesecih januar in februar 2021 TIC je bil zaprt. 



 
 

 
 

Graf št.1: Obiskanost TIC Center 2021/2019 

 
 

Tabela št. 1: Statistika obiskanosti TIC Celje, 2021/2020 

 

Paviljon za prezentacijo arheologije daje prostoru TIC-a dodano vrednost. S svojo zanimivo 

obliko in prezentacijo arheologije »in situ« privablja obiskovalce k ogledu najdb in TIC-a.  

V paviljonu je bilo v letu 2021 po ocenah skupno okoli 3.721 obiskovalcev.  

 

Struktura obiska se spreminja glede na sezono. V poletnih mesecih je običajno razmerje med 

tujimi in domačimi gosti približno 70:30, pozimi pa prevladujejo domači obiskovalci, katerih je 

približno 80%. Frekvenca obiskovalcev se poveča tudi v času pred večjimi prireditvami, saj je 

TIC Celje tudi prodajno mesto za vstopnice ter pred prireditvami v organizaciji ali soorganizaciji 

zavoda (komedije, koncerti ...). Ta struktura se je v letošnjem letu spremenila, saj smo zaradi 

epidemije beležili občutno manj obiskovalcev, med katerimi pa so tokrat prevladovali domači 

obiskovalci.  
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TIC Stari grad Celje 

V letu 2021 je TIC Stari grad obiskalo skupaj 52.873 obiskovalcev. 

 
Graf št. 2: Obiskanost TIC SG 2021/2019 

 
Tabela št. 2: Statistika obiskanosti Stari grad Celje, 2021/2020 

 

Obisk Starega gradu Celje kot tudi obisk TIC-a v centru je v letu 2021 močno zaznamoval novi 

korona virus. Kljub slabim napovedim smo bili z obiskom Starega gradu Celje in mesta 

zadovoljni. Ob napovedanih 80 do 90% upada prometa je obisk atrakcij, kot je Stari grad Celje  

presegel naša pričakovanja, saj smo že v maju  zabeležili 161% lanski obisk, obisk pa se je še 

stopnjeval:  v juniju smo dosegli 159% lanskega obiska, v juliju  99% lanskega obiska in v 

avgustu 115%  lanskega obiska. Kot povsod po Sloveniji, se je spremenila struktura gosta v 

prid domačim gostom. Dober obisk beležijo  tudi v obeh muzejih, MNZC in PMC kot tudi na 

Celjski koči, kjer se je letos odprla nova outdoor aktivnost – zipline. Dober obisk atrakcij in 

dnevnega turizma smo pričakovali, ker smo predvidevali da se bodo domači gostje v poletni 

sezoni zadrževali oz. prenočevali  v zdraviliščih in termalnih centrih v bližini Celja kot tudi na 

t.im.  zelenih lokacijah. Zato smo že v maju začeli z intenzivno digitalno promocijo za obisk 

Celja. V poletnem času smo ponudili tudi brezplačna vodenja  do Drevesne hiše v Mestnem 

184

2865 2322

1890

4211

6526
6556

10173

6812 6908

2408
2018

3269

4237

1166

0

2611

4095

6644

8860

6155

2593

0 0

2175

4190
5143

6017

7629 7892

7864

12486

7163
7514

3137
2973

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC

Obiskanost Stari Grad Celje 2019 - 2021

2021 (52873) 2020 (39630) 2019 (74183)



 
 
gozdu (vsako sredo v juliju in avgustu) in brezplačna vodenja po starem mestnem jedru (vsak 

četrtek v juliju in avgustu). 

 

 

Nočitve v letu 2021 so v primerjavi z letom 2020 narasle in sicer je bilo ustvarjenih 38. 453 

nočitev, v letu 2020 je bilo ustvarjenih 26.509 nočitev. Večina nočitev je bilo ustvarjenih v drugi 

polovici leta saj so do meseca junija bile večinoma vse nastanitvene kapacitete tudi zaprte. 

Razen tiste, ki so se odločile da bodo sprejemale »izjeme« po takratnem veljavnem odloku. 

Tudi v letu 2021 so se v Celju unovčevali turistični boni, predvsem na celjski koči in v privatnih 

apartmajih. 

 

 

Struktura namestitvenih kapacitet  in realizacija zasedenosti 

Število ležišč znotraj namestitvenega sektorja v Mestni občini Celje je v letu 2021 na enakem 

številu kot v letu 2020 – nekateri ponudniki namestitvenih objektov niso v celotnem letu 

opravljali dejavnost (sobodajalci), hotel Celeia je zaprt že od marca 2020 dalje in se tudi v letu 

2021 ni odprl.   

 

Število registriranih ležišč po Registru namestitvenih obratov za Mestno občino Celje ni realna 

turistična slika destinacije, saj se med ležišča uvršča tudi Samski dom Cinkarne Celje s 105 

ležišči in Samski dom (ponudnik Gostitelj d.o.o.) s 300 ležišči, ki teoretično dvigujejo število 

ležišč v Celju za 405 ležišč, dejansko pa to niso ležišča namenjena turistom. Poleg tega 

nastanitveno statistiko dvigujejo tudi ležišča v Dijaškem domu, ki ima odprto za turiste samo v 

poletnem času. Zaradi teh podatkov se posledično v Celju izračunava nizka turistična 

zasedenost. Na to problematiko smo že opozorili tudi Mestno občino Celje, Oddelek za 

družbene dejavnosti, da se omenjeni položaj uredi, kot tudi SURS. 50 ležišč ni namenjenih 

turistični dejavnosti.  

 

V Celju od leta 2018 beležimo porast v številu zasebnih namestitev – apartmajev, in sicer je v 

letu 2020 delovalo kar 22 apartmajev oz. privatnih ležišč (podatki AJPES-a), 5 ponudnikov pa 

je dejavnost ustavilo, predvidoma da zaradi Covid-19. 

 
Tabela 4: Seznam ponudnikov namestitvenih kapacitet v Mestni občini Celje v letu 2020 

 

Vrsta namestitve št. ponudnikov št. postelj/mest (*SURS) 

Hoteli 5 387 

Hostla 2 60 

Kamp 1 30 

Gostišče 1 21 

Apartmaji 19 189 

SKUPAJ 2 1.195 



 
 

 

Tabela 5: Namestitvene kapacitete v Celju in število ležišč za leto 2020 po trenutno znanih podatkih 

(podatki za zgoraj naštete namestitvene kapacitete, SURS-ova statistika se delno razlikuje; *št. ležišč – SURS: vir 

za skupno število, vsota posameznih namestitvenih kapacitet se delno razlikuje) 

 

 

Turistična statistika za leto 2021 

 

V letu 2021 beležimo porast v številu nočitev v primerjavi z letom 2020 in sicer za 40%, s tem 

rezultatom smo zadovoljni, razvidno je da je s poletno sezono turizem znova zaživel – po 

ponovnem odpiranju kapacitet v mesecu juniju. Največ nočitev v letu 2021 je bilo ustvarejnih 

v mesecu avgustu, sledijo julij, oktober, september, november.  

 

Tuji gostje so ustvarili 60% nočitev, domači gostje pa 40%. Med tujimi gosti prevladujejo 

nemško govoreči trg, italijanski trg, Hrvaška, Srbija, Madžarska.  

 

Št. nočitev v Celju za leto 2021 

 

Mesec Domači Tuji Skupaj 

Januar 3 932 935 

Februar 32 808 840 

Marec 160 725 885 

April 67 258 325 

Maj 520 263 783 

Junij 1.167 869 2.036 

Julij 2.017 3.917 5.934 

Avgust 3.374 4.781 8.155 

September 1.676 2.936 4.612 

Oktober 2.429 3.297 5.726 

November 1.794 2.826 4.620 

December 1.567 2.035 3.602 

SKUPAJ  14.806 23.647 38.453 

 

Vir: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2164466S.px 

 

Št. nočitev v Celju za leto 2020 

 

Mesec Domači Tuji Skupaj 

Januar 1.339 2.659 3.998 

Februar 1.248 2.812 4.060 

Marec 539 1.220 1.759 

April 120 19 139 

Maj 98 142 240 

Junij 851 1.174 2.025 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2164466S.px


 
 

Julij 1.634 1.701 3.355 

Avgust 2.119 2.151 4.270 

September 1.936  1.390 3.326 

Oktober 672 1.726 2.398 

November 0 959 959 

December 22 1.004 1.026 

SKUPAJ  10.578 16.957 27.535 

 

Tabela 6: Število nočitev v mesecih za leto 2020 
Vir: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2164466S.px/table/tableViewLayout2/ 

 
 

Tabela 7: Število prihodov turistov v letu 20 

 

Število prihodov turistov v letu 2021 je v primerjavi z letom 2020 naraslo za 30%.   

 

 2019 2020 2021 

Št. nočitev 74.100 26.509 38.453 

Št. prihodov 34.162 11.737 15.247 

Tabela 8: Število nočitev in prihodov gostov 

 

Na podlagi pridobljenih uradnih podatkov (*vir SURS ) o številu gostov in številu nočitev 

izračunamo podatek, da je bila povprečna doba bivanja v letu 2021, 2,5 dni. V letu 2020 je bila 

povprečna doba bivanja 2,2, dni. 

 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2164466S.px/table/tableViewLayout2/

