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E-NOVICE TGZS SEPTEMBER 2017
TGZS je organizirala 3. sejo Strateškega sveta SRIPT in 3. sejo Upravnega odbora SRIPT
Na Turistično gostinski zbornici Slovenije je dne 25. 9.2017 potekala 3. seja Strateškega
sveta SRIPT-Strateško razvojno inovacijskega partnerstva za turizem, kjer so ključni
gospodarski partnerji in strokovnjaki iz panoge turizma predstavili razvojne aktivnosti 2.
faze projekta v obdobju do leta 2020 na nacionalni in mednarodni ravni ter načrtovano
časovnico izvedb aktivnosti v projektu. 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
aktivno udeležbo članov strateškega partnerstva za turizem. V naslednjih letih nas torej vse
čaka vrsta aktivnosti, zlasti na področju skupnega razvoja, kadrovskih izzivov,
internacionalizacije itd. Cilje, ki smo si jih zadali v okviru Akcijskega načrta, bodo s strani
delovne skupine državnih sekretarjev za področje pametne specializacije prvič merjeni
konec naslednjega leta. Od pristojnega ministrstva pričakujemo, da bodo razpise za
podporo preboju slovenskega turizma, prilagodili izdelanemu Akcijskemu načrtu SRIPT, kot
je bilo večkrat v zadnjem letu izpostavljeno na skupnih sestankih.

Tečaji in izpiti za turistične vodnike
V mesecu septembru je Turistično gostinska zbornica Slovenije realizirala prvi jesenski
izpitni roki za opravljanje državnih izpitov za turistične vodnike in turistične spremljevalce,
prav tako tečaj Veščine turističnega vodenja, kot pomoč kandidatom pri pripravi na izpit.
Na tečaj se je prijavilo 20 zainteresiranih posameznikov, na izpit pa devet kandidatov.
Naslednji izpitni rok bomo realizirali v mesecu oktobru, zadnji dan za prijavo na ta izpitni
rok je 9. oktober 2017. Naslednji tečaj za turistične vodnike bomo organizirali v mesecu
novembru, zadnji dan za prijavo nanj je 6. november 2017. Tako na tečaje kot na izpite lahko
napotite svoje zainteresirane kolege. Več informacij o tečajih in o izpitih za turistične
vodnike lahko preberete na naših spletnih straneh ali tukaj: http://www.tgzs.si/sl/turisticnivodniki.
V septembru so bile realizirane seja Predsedstva TGZS, seja Nadzornega odbora TGZS in 9.
dopisna seja Upravnega odbora TGZS
Turistično gostinska zbornica Slovenije je v dneh med 22. in 26. septembrom 2017 realizirala
9. dopisno sejo Upravnega odbora TGZS, na kateri je bila potrjena tričlanska komisija za
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podelitev priznanj za kakovost in posebne dosežke podjetjem, partnerskim organizacijam
ter gostinskim in turističnim delavcem na Gostinsko turističnem zboru Slovenije ter je bil
potrjen predlog sklepa Predsedstva TGZS, da se na pristojno ministrstvo pošlje pobuda
Turistično gostinske zbornice Slovenije, da se gostinski poklici, in sicer: kuhar, natakar,
receptor in sobarica, uvrstijo na listo deficitarnih poklicev v Sloveniji, za katere zaposlitev
tujca ni vezana na trg dela. V septembru smo realizirali tudi po eno sejo Predsedstva in
Nadzornega odbora zbornice.
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 tukaj: http://www.tgzs.si/sl/aktualno/117
27. september – svetovni dan turizma
Ob svetovnem dnevu turizma je Statistični urad RS objavil informacijo na temo Trajnostni
turizem kot sredstvo za razvoj, ki jo lahko preberete na tej povezavi:
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6919
Seja upravnega odbora Združenja turističnih agencij Slovenije - ZTAS
Turistično gostinska zbornica Slovenije je za ZTAS septembra organizirala sejo upravnega
odbora, na kateri so razpravljali o osnutku novega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVP).
Predlagano je, da področje zavarovanj za dejavnosti organizacije in prodaje turističnih
aranžmajev, ki ga sedaj ureja Zakon o spodbujanju razvoja turizma, po novem opredeljuje
ZVP. Bistvene novosti, ki se nanašajo na turistične agencije, 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. Na ministrstvo so podali predlog za podaljšanje roka za
podajo pripomb na osnutek ZVP. Sprejeli so tudi sklep, da združenje na ECTAA (Združenje
evropskih turističnih agencij), MGRT in slovenskim evropskim poslancem posreduje
pobudo za uveljavitev enotnih finančnih kriterijev, ki jih določa IATA za agente in za
izenačitev prodajnih cen letalskih vozovnic za iste polete iste letalske družbe v različnih
državah EU. Naslednja skupščina ZTAS bo predvidoma novembra 2017.
Slovenske potovalne agencije so v letu 2016 organizirale potovanja za 583.000 domačih
turistov
SURS je objavil podatek, da so slovenske turistične agencije v letu 2016 organizirale
potovanja za 583.000 domačih turistov in za 248.000 domačih izletnikov. Cilj potovanja
domačih turistov je bila največkrat Hrvaška, medtem ko so domači izletniki v večjem številu
potovali po Sloveniji. Največ tujih turistov so slovenske potovalne agencije pripeljale iz
Italije.
Več
podrobnosti
lahko
preberete
tukaj:
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6870
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Vrednost izvoza potovanj je v juliju bila za 14 višja kot lani
Vrednost izvoza potovanj je bila julija 2017 za +14% višja kot lani, kumulativna rast od
januarja do julija 2017 pa je bil za +10,4% višji kot v enakem obdobju lani. Več informacij o
ekonomskem pomenu turizma v Sloveniji lahko preberete tukaj:
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/ekonomski-pomenturizma
Tudi v avgustu rekorden turistični obisk
Tudi v mesecu avgustu 2017 smo ustvarili rekordno število prenočitev turistov. V avgustu
2017 smo v Sloveniji našteli skoraj 2,2 milijona turističnih prenočitev ali +12 % več kot lani in
skoraj 764.000 prihodov turistov ali +13 % več kot v avgustu 2016. Višje kot v lanskem
avgustu je bilo število prihodov in prenočitev tako tujih kot domačih turistov. Podrobnosti
lahko preberete tukaj: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6971
64. Gostinsko turistični zbor Slovenije
Vljudno vabljeni na Gostinsko turistični zbor Slovenije, ki ga že 64. let organizira Turistično
gostinska zbornica in bo 17. in 18. oktobra 2017 v Kranjski Gori. Prireditev se bo odvijala v
hotelih družbe Hit Alpinea d.o.o. in v Športni dvorani Vitranc Kranjska Gora. Podroben
program prireditve lahko najdete na tej povezavi: http://gtzslovenije.si/sl/program Prisrčno
vabljeni na ogled strokovnih razstav in tekmovanj svojih stanovskih kolegov. Torek,
17.10.2017 bo namenjen mladim in ga bomo zaključili z okroglo mizo Mladi v poklicih
gostinstva, hotelirstva in turizma. Pridružite se in prisluhnite mladim, kaj bodo povedali in
kako gledajo na svojo karierno pot v stroki. Več informacij lahko preberete tukaj:
http://gtzslovenije.si

Povsod je lepo … Turisti in turizem v številkah
Turizem je ena najmočnejših gospodarskih dejavnosti, katere pomena tudi v Sloveniji ne
smemo zanemariti. Od leta 2008 se je število prihodov tujih turistov več kot podvojilo, kljub
gospodarski recesiji. V letu 2016 se je na vsaj eno zasebno potovanje odpravilo dve tretjini
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prebivalcev Slovenije. Razvoj množičnega turizma, kakršnega poznamo danes, se je začel
po drugi svetovni vojni. Danes je turizem ena najmočnejših gospodarskih dejavnosti na
svetu in tudi v Sloveniji je čedalje pomembnejši. V publikaciji Povsod je lepo … so na
Statističnem uradu RS skušali razumljivo in nazorno odkrivati značilnosti slovenskega
turizma iz podatkov, ki jih zbirajo. Podrobnosti lahko preberete tukaj:
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6962
Potovanja domačega prebivalstva
V 2. četrtletju je zasebno potovala tretjina prebivalstva Slovenije. Vsaj na eno zasebno
potovanje se je odpravil povprečno vsak tretji, na vsaj eno poslovno potovanje pa vsak
dvajseti prebivalec Slovenije. Udeleženci zasebnih potovanj so porabili povprečno okoli 51
evrov na dan, udeleženci poslovnih potovanj pa okoli 160 evrov na dan. Več podrobnosti
lahko preberete tukaj: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6968
Čebelarski center išče novega najemnika za gostinske prostore in prenočitvene kapacitete
Čebelarska zveza Slovenije išče novega najemnika za gostinske prostore in prenočitvene
kapacitete Čebelarskega centra Slovenije v Lukovici. Center obsega tri kongresne dvorane,
pet pisarn, trgovino s čebelarsko opremo in čebeljimi pridelki, čebelarsko knjižnico,
laboratorij, apiterapevtski čebelnjak, medovito učna pot ter gostišče s prenočišči. V najem
se dajejo gostinski prostori, skupne površine 516,5 m2 in prenočitvene kapacitete skupne
površine
166,17
m2.
Dodatne
informacije
najdete
na
povezavi
http://www.tgzs.si/uploads/%C4%8Cebelarski%20center%20Slovenije.pdf, kontaktna oseba
pa je g. Matej Mandelj - 041/337-854 ali matej.mandelj@czs.si.

