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E-NOVICE TGZS OKTOBER 2017
Najava 3. konference SRIPT
Na Turistično gostinski zbornici Slovenije pripravljamo že 3. konferenco SRIPT-Strateško razvojno
inovacijskega partnerstva turizma, ki bo v petek, dne 1. decembra 2017 v Hotelu Slon v Ljubljani med
10. in 13. uro. Konferenca je namenjena tako članom SRIPT kakor tudi ostali zainteresirani javnosti
in iskanju sinergij z ostalimi SRIP-i. Vabljena so tudi vsa podjetja in podjetniki, ki so razvojno
naravnani in ki si želijo uvesti inovacije v poslovanje ter izboljšati svoje delovne procese v naslednjih
letih, še posebej tisti člani TGZS, ki še premišljujejo, da bi se včlanili v SRIPT. Več informacij o projektu
SRIPT lahko preberete na naših spletnih straneh ali tukaj: http://www.tgzs.si/sl/sript

Tečaji in izpiti za turistične vodnike
V mesecu oktobru je Turistično gostinska zbornica Slovenije realizirala redni izpitni roki za
opravljanje državnih izpitov za turistične vodnike in turistične spremljevalce. Izpite je opravljalo 12
kandidatov, ki so večinoma tudi bili uspešni. V mesecu novembru najavljamo naslednji izpitni rok in
prav tako naslednji tečaj za turistične vodnike Veščine turističnega vodenja. Zadnji dan za prijavo
tako na tečaj kot tudi na izpit v mesecu novembru je 6. november 2017; nanje lahko napotite svoje
zainteresirane sodelavce. Več informacij o tečajih in o izpitih za turistične vodnike lahko preberete
na naših spletnih straneh ali tukaj: http://www.tgzs.si/sl/turisticni-vodniki
V oktobru sta bili realizirani dve seji Upravnega odbora TGZS
Turistično gostinska zbornica Slovenije je v oktobru 2017 realizirala 10. dopisno sejo in 14. redno
sejo Upravnega odbora TGZS. Na dopisni seji je bila potrjena lista prejemnikov priznanj za kakovost
in posebne dosežke podjetjem, partnerskim organizacijam ter gostinskim in turističnim delavcem
na Gostinsko turističnem zboru Slovenije. Na redni seji Upravnega odbora TGZS, ki je bila realizirana
v okviru manifestacije 64. Gostinsko turističnega zbora Slovenije v Kranjski Gori, se je razpravljalo o
Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 ter o izhodiščih za pogajanja s sindikati za
novo Kolektivno pogodbo v dejavnosti gostinstva in turizma.
TGZS je sponzor nagrad na tekmovanjih za mlade turistične vodnike
Turistično gostinska zbornica Slovenije-TGZS je že vrsto leto sponzor nagrad na tekmovanju za
mlade turistične vodnike, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. Državno tekmovanje je letos
bilo izvedeno 4. oktobra 2017, ko je šestnajst prijavljenih kandidatov pokazalo, kako bi sami
predstavili Koper obiskovalcem. Tudi to leto je Turistično gostinska zbornica Slovenije podarila
prvim trem uvrščenim tekmovalcem nagradne kupone za brezplačno udeležbo na zborničnem
tečaju Veščine turističnega vodenja, kot strokovno pomoč za lažjo pripravo na državni izpit za
turističnega vodnika, medtem ko je najboljša tekmovalka prejela tudi nagradni kupon za brezplačno
opravljanje izpita na TGZS.
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V oktobru je bila realizirana seja Odbora upravljavcev kampov
Na Turistično gostinski zbornici Slovenije smo 12. oktobra 2017 realizirali redno jesensko sejo
Odbora upravljavcev kampov, na kateri so se kampi dogovarjali o skupni predstavitvi svoje ponudbe
na turističnih sejmih v tujini v naslednjem letu, seznanili so se s podatki o odličnem turističnem
obisku, z aktivnostmi na področju dejavnosti kampov drugod po Evropi in s skupnimi prizadevanji v
okviru EFCO-Evropskega združenja nacionalnih kamp organizacij, katere smo člani, ter o drugih
aktualnih vsebinah.
Novosti pri obveznem poročanju v turizmu
Za vse zavezance za poročanje podatkov v turizmu – nastanitvene obrate – se za konec leta 2017
pripravlja spremenjen način poročanja prek AJPES-a. Zato bo AJPES s 1. decembrom 2017 vzpostavil
novi Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje
podatkov o gostih in prenočitvah eTurizem. Izvajalci nastanitvenih dejavnosti bodo morali
obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitve, vpisati v RNO v zakonsko
določenem roku za vpis (predhodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.
Več o teh novih postopkih prijave gostov lahko preberete na naših spletnih straneh ali tukaj:
http://www.tgzs.si/sl/aktualno/117
Realizirali smo že 64. Gostinsko turistični zbor Slovenije
Največja stanovska prireditev Gostinsko turistični zbor Slovenije, ki ga že 64. let organizira
Turistično gostinska zbornica Slovenije, je bil zaključen 18. oktobra 2017 v Kranjski Gori s svečano
podelitvijo kolajn in priznanj. Na tekmovanjih, ki so se odvijala tri dni v 25 kategorijah, je sodelovalo
385 tekmovalcev, številni med njimi so bili tudi dobitniki zlatih, srebrnih in bronastih medalj. TGZS
je organizirala okroglo mizo na aktualno temo Mladi v poklicih gostinstva, ki je pokazala, kako mladi
kader vidi razmere v panogi pri nas in v tujini ter s katerimi problemi se srečujejo pri vstopu na trg
dela. Tudi tokrat so se sočasno vrstili dogodki v okviru že sedmih Dnevov slovenskega turizma,
izveden je bil jubilejni 20. Slovenski turistični forum, Turistična zveza Slovenije je podelila priznanja
Moja dežela, lepa in gostoljubna za najbolj urejene slovenske kraje in obrate. Vse pohvale gredo na
račun gostitelja manifestacije HIT Alpinea d.o.o. in občine Kranjska Gora, prav tako gre zahvala vsem
mentorjem ter ostalim prostovoljcem iz gostinske stroke pri delu ocenjevalnih komisij. Najavljamo
pa že 65. Gostinsko turistični zbor Slovenije, ki bo od 15. do 17. oktobra 2018 v Portorožu. Več
informacij o dogodku lahko preberete tukaj: http://gtzslovenije.si
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Sprejeta je Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021
Vlada RS je dne 5.10.2017 sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.
Strategija temelji na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnosti slovenskega turizma, na
razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na tem področju, kjer ima
Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti. Celotni dokument lahko preberete na spletnih
straneh MGRT ali tukaj: http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/11401/
Turistična zveza Slovenije je razglasila najboljše kampe
V dolgoletni akciji Turistične zveze Slovenije Moja dežela, lepa in gostoljubna, ki je potekala v okviru
Dnevov slovenskega turizma v Kranjski Gori, je bil Kamp Menina proglašen za najboljši kamp v
Sloveniji. Drugo mesto je zasedel Kamp Tura in tretje Kamp Podzemelj. Vsem prejemnikom priznanj,
ki so tudi člani TGZS, iskreno čestitamo.

Aktualni razpisi
Aktualne informacije o razpisih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za področje turizma
lahko pogledate na tej povezavi:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/turizem.pdf
Najnovejše informacije o evropskih razpisih lahko najdete na spletnih straneh Slovenske turistične
organizacije STO ali tukaj:
https://www.slovenia.info/uploads/eu_razpisi/vedoma_nepovrsredstva_aktualno_26oktober2017
_eusto.pdf
Turistični obisk v septembru
Septembra 2017 so na Statističnem uradu RS našteli blizu 1,1 milijona turističnih prenočitev in nad
458.000 prihodov turistov, to je za 7 % več prenočitev in za 7 % več prihodov kot septembra 2016.
Prihodov in prenočitev tujih turistov je bilo bistveno več (+12% prihodov in +10,7% nočitev), prihodov
in prenočitev domačih turistov pa manj kot septembra 2016 (-6,4% prihodov in -3% nočitev). V prvih
devetih mesecih smo ustvarili za približno +14% več prihodov gostov in za + 12% več njihovih
prenočitev. V septembru je zaradi izrazito deževnega meseca zabeležen upad turističnega obiska v
kampih (-6,7% manj prihodov in -8,5% manj prenočitev) v primerjavi s septembrom lani, kljub temu
pa je gledano za prvih devet mesecev leta 2017 rast nočitev v kampih izjemen, in sicer: +21,8%. Več
informacij o turističnem obisku v mesecu septembru lahko preberete tukaj:
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7056

