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E-NOVICE TGZS AVGUST 2017
TGZS pridobiva nove člane
Z veseljem in ponosom vas seznanjamo, da se je Turistično gostinska zbornica Slovenije v zadnjem
mesecu okrepila z nekaterimi novimi člani, kot so: Hotel Management d.o.o. (Austria Trend Hotel
Ljubljana), Bavarski Stolp d.o.o. (InterContinental Ljubljana), Hotel Cubo d.o.o., Polona Virnik
Karničar, nosilka dejavnosti itd. Pričakujemo in upamo, da bo zbornica v prihodnosti še naprej
pridobivala na članstvu, se krepila in postajala bolj kompetenten sogovornik državnim organom pri
urejanju pogojev za poslovanje naših dejavnosti ter še lažje uresničevala svoje projekte in
izpolnjevala svoje poslanstvo predstavnika turističnega gospodarstva Slovenije. Novim članom v
naši skupni panožni zbornici želimo uspešno delo in odlično sodelovanje s kolegi iz stroke.

TGZS je oddala vlogo za prijavo na II. fazo razpisa SRIPT
Na Turistično gostinski zbornici Slovenije smo tudi med poletjem intenzivno delali ter pripravili in
oddali vlogo na drugo fazo razpisa SRIPT dne 8.8.2017. S tem je narejen zelo pomemben korak v
naši skupni razvojni zgodbi. Z oddano razpisno dokumentacijo smo že seznanili vse člane našega
Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva za turizem, ki so s svojimi strokovnimi izkušnjami in
razvojnimi vizijami pomagali pri nastanku obsežnega razvojnega dokumenta, ki je postal razvojna
platforma za oblikovanje novih produktov in storitev na področju trajnostnega turizma. Druga faza
projekta je namenjena implementaciji aktivnosti po posameznih verigah vrednosti, horizontalnemu
povezovanju z drugimi SRIP-i pametne specializacije in vzpostavljanju mednarodnih povezav. Pri
vsem tem pričakujemo vašo aktivno udeležbo. Že v sredini septembra bomo sklicali Strateški svet
in vam predstavili podrobnosti vsebin druge faze projekta ter načrtovano časovnico izvedb
aktivnosti v projektu. Druga faza projekta bo potekala do konca leta 2019. V naslednjih letih nas
torej čaka vrsta aktivnosti, zlasti na področju skupnega razvoja, kadrovskih izzivov,
internacionalizacije itd. Cilji, ki smo si jih zadali v okviru Akcijskega načrta, bodo s strani delovne
skupine državnih sekretarjev za področje pametne specializacije prvič merjeni konec leta 2018.

V avgustu smo realizirali 3. sejo Skupščine TGZS in 13. sejo Upravnega odbora TGZS
Turistično gostinska zbornica Slovenije je dne 24. avgusta 2017 realizirala 3. sejo Skupščine TGZS,
na kateri so bili potrjeni nadomestni člani Upravnega odbora za tista podjetja, ki so zaradi svojih
internih sprememb od zadnjih volitev v letu 2015 ostala brez svojih predstavnikov v Upravnem
odboru zbornice. Prav tako so na seji Skupščine bile potrjene nekatere spremembe in izboljšave
Statuta TGZS, izvoljen pa je bil novi predsednik Skupščine TGZS mag. Dimitrij Piciga. Na 13. seji
Upravnega odbora TGZS so člani bili seznanjeni z aktualnim delom na projektu SRIPT, imenovani so
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bili trije dodatni člani naše pogajalske skupine za pogajanja za novo KP GiT in bil potrjen en novi
podpredsednik TGZS (od treh obstoječih).
Napovedujemo tečaje in izpite za turistične vodnike
V mesecu septembru nadaljujemo z izvajanjem tečajev in izpitov za turistične vodnike. Zadnji datum
za prijavo tako na tečaj kot na izpit je 11. 9. 2017. Tečaj Veščine turističnega vodenja se bo začel
18.9.2017, izpiti za turistične vodnike in turistične spremljevalce pa 26.9.2017. Vse potrebne
informacije in obrazce za prijavo na oba zbornična produkta lahko najdete na spletnih straneh TGZS
ali http://www.tgzs.si/sl/turisticni-vodniki.

Izšla je nova publikacija UNWTO za leto 2016
Svetovna turistična organizacije UNWTO je sredi avgusta objavila letno publikacijo s podatki o
turističnih gibanjih po svetu v preteklem letu. Najdete jo na povezavi
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/raziskave/unwto-highlights_2017.pdf.
V javni obravnavi je objavljen osnutek novega Zakona o varstvu potrošnikov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v javni obravnavi objavilo osnutek
novega Zakona o varstvu potrošnikov, ki je za vse ponudnike produktov in storitev zelo pomemben,
tokrat še posebej za turistične agencije. Področje zavarovanj za dejavnosti organizacije in prodaje
turističnih aranžmajev, ki ga sedaj ureja Zakon o spodbujanju razvoja turizma, bo po novem v tem
zakonu, ki varuje potrošnike. Nekatere bistvene novosti v zakonu so: uvedba enotnega dvoletnega
obveznega jamstva, ureditev pogodbe o opravljanju storitev, prenos določb Direktive o paketnih
potovanjih in povezanem potovalnem aranžmaju ter ureditev pogodbe o digitalnih vsebinah.
Predlog zakona lahko pogledate tukaj http://www.tgzs.si/sl/aktualno/116. Vse zainteresirane člane
zbornice pozivamo, naj nam svoje pripombe na osnutek potrošniškega zakona pošljejo najpozneje
do 26.9.2017 na e-naslov snezana.skerbinc@gzs.si. K svojim predlogom pripišite pojasnila z
obrazložitvami. Pripombe lahko pošljete tudi direktno na MGRT (v tem primeru do 30.9.2017).
Objavljen je razpis za sofinanciranje in promocijo integralnih turističnih produktov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4.8.2017 objavilo razpis za sofinanciranje razvoja
in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. Rok za prejem vlog v letu 2017 je
25.9.2017 do 12. ure. Več informacij tukaj.
Napovedujemo 64. Gostinsko turistični zbor Slovenije, 17.-18. oktober 2017
Turistično gostinska zbornica Slovenije se aktivno pripravlja na prihajajoči 64. Gostinsko turistični
zbor Slovenije, vsakoletno cehovsko prireditev, ki bo letos potekala v Kranjski Gori, pri gostitelju Hit
Alpinea d.d., med 17. in 18. oktobrom 2017. Številna strokovna tekmovanja, komercialni del
prireditve, druženje s stanovskimi kolegi in še kaj, bodo tudi letos predstavljali osrednji del našega
tradicionalnega srečanja. Prireditev se bo povezovala z Dnevi slovenskega turizma, ki se bodo
odvijali v Nordijskem centru Planica. Zainteresirani tekmovalci svoje prijave že lahko pričnete
pošiljati (http://gtzslovenije.si/sl/prijavnice-za-strokovna-tekmovanja), prav tako pa se že polni tudi
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Dvorana Vitranc, kjer se bodo predstavili razstavljavci (http://gtzslovenije.si/sl/razstavljalci). Hkrati
objavljamo tudi razpis za podelitev priznanj za kakovost in uspešnost gospodarskih subjektov in
njihovih zaposlenih v različnih kategorijah, ki bodo podeljena v Kranjski Gori. Rok za pošiljanje prijav
je 8.9.2017. Več informacij o možnosti prijav lahko preberete na povezavi
http://www.tgzs.si/sl/aktualno/114. Dodajmo še, da Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije v
okviru GTZ-ja organizira tudi mednarodni seminar za kuharje – ocenjevalce, več informacij in
prijavnico najdete na naslovu http://www.kuharjislovenije.si/sl/napoved-ocenjevalni-seminar-wacs16-in-17-oktober.
Obiščite stojnico odbora slovenskih kampov na 50. MOS v Celju
Na tradicionalnem 50. Mednarodnem obrtnem sejmu MOS v Celju v dneh od 12. do 17.9.2017 se bo
predstavil tudi segment campinga in caravaninga. Odbor upravljavcev slovenskih kampov
pri Turistično gostinski zbornici Slovenije bo imel skupno stojnico z Mrežo postajališč za avtodome.
V četrtek, 14.9.2017 bo Turistično gostinska zbornica predstavila dejavnost kampov in glampinga
(glamuroznega ali luksuznega kampiranja) pri naših članih. Isti dan bo organizirana tudi okrogla
miza o problematiki dejavnosti kampov in podobnih nastanitev v naravi. Vabljeni.

Tudi v juliju odličen turistični obisk
V mesecu juliju 2017 smo ustvarili za skoraj 13% več turističnih prenočitev kot v enakem obdobju lani
in za 15% več prihodov gostov. Indeksi rasti so opazni tako pri tujih turistih (17,2% več prihodov in
15,7% več prenočitev) kot tudi pri domačih (7% več prihodov in 4,8% več prenočitev). Več informacij
o turističnem obisku v juliju lahko preberete tukaj.
V prvih pol leta 2017 je zabeležena 17% rast prenočitev turistov
Po podatkih Statističnega urada RS smo v prvem polletju 2017 v turističnih nastanitvenih objektih
zabeležili tako rast skupnega števila prihodov kot tudi prenočitev turistov v primerjavi z enakim
obdobjem lani. S posebej visokim indeksom rasti so se izkazali tuji turisti, ki so do konca junija
ustvarili več kot tri milijone prenočitev. Več podrobnosti najdete na povezavi tukaj.

