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Zapisnik
ustanovnega zbora
ZDRUŽENJA HOTELIRJEV SLOVENIJE
ki je bil v torek, 16.10.2012, v Zdravilišču Radenci, Sava Turizem d.d..
Prisotni: Zdravko Počivalšek, Valentina Božič, Fedja Pobegajlo, Robert Kejžar, Lidija Dokl,
Aleksander Valentin, Janko Zrim, Polona Žerak, Franc Žerak, Sabina Rešek, Brabara Brglez,
Andrej Pust, Tjaša Lampe, Gregor Žigon, Tomaž Repinc, Ines Pavšič, Boštjan Skok, Leon
Mavrič, Nataša Tišina, Andro Devetak, Marijan Stojko, Sandra Pavlinjek, mag. Roman Matek,
Gregor Jamnik, mag. Andrej Šprajc, Jože Duh, Aleksander Varga, Katja Vampl, Nataša Keršič
R., Iris Kociper Haas, Tomaž Juvan, Mitja Jus, dr. Maja Uran Maravic, Danilo Daneu, Aleš
Gačnik, Marija Rok, mag. Helena Cvikl, Ervin Krulc, Vera Pešelj, Andrej Čretnik, Janez Čretnik,
Marija Rok, Igor Magdič, Stane Bizjak. (Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.)
Prisotni z MGRT: mag. Marjan Hribar
Prisotna z STO: mag. Maja Pak,
Prisotni s TGZ: Majda Dekleva, Matej Gornik, mag. Snežana Škerbinc in Milena Jagarinec.
Dnevni red:
1. Pozdrav direktorice Turistično gostinske zbornice Slovenije
2. Nagovor predsednika Turistično gostinske zbornice Slovenije
3. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja, sprejem dnevnega reda in sprejem
Poslovnika o delu ustanovnega zbora ZHS in pravil volitev organov ZHS
4. Sprejem sklepa o ustanovitvi Združenja hotelirjev Slovenije
5. Sprejem Statuta ZHS
6. Izvolitev članov izvršilnega odbora ZHS
7. Združenju hotelirjev Slovenije na pot – kratki nagovori nekaterih hotelirjev

Ad 1)
Uvodoma je direktorica TGZ Majda Dekleva pozdravila prisotne in k besedi povabila direktorja
Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
mag. Marjana Hribarja. Izrazil je zadovoljstvo, da bo Slovenija dobila združenje hotelirjev, ki bo
spodbujalo razvoj stroke in rast slovenskega turizma. Ministrstvo želi reprezentativnega
sogovornika, ki bo povezano s partnerskimi organizacijami v drugih državah tudi na tem
področju. Izpostavil je, da je hotel več kot le prenočevanje, je mesto, kjer se odvijajo dogodki z
različnih področij gospodarskega in družabnega življenja, ki pomembno vplivajo na razvoj panog
(kongresi, konference, srečanja, zbori,…), na zdravje ljudi (zdravilišča, medicinske storitve,
Wellness,…) in na preživljanje prostega časa (počitnice, oddih, praznovanja, …) in združenju
zaželel veliko uspeha.

Ad 2)
Prisotne je nagovoril predsednik upravnega odbora Turistično gostinske zbornice Zdravko
Počivalšek. Pozdravil je direktorja Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu
za gospodarske dejavnosti in tehnologijo mag. Marjana Hribarja, direktorico Slovenske turistične
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organizacije mag. Majo Pak, direktorje hotelov in vse prisotne. Poudaril je, da so iniciativo za
ustanovitev hotelskega združenja podali na prvem mestu hotelirji. Združenje bo delovalo kot
neprofitno združenje v okviru Turistično gostinske zbornice, ki bo nudila logistično podporo,
člani združenja bodo hoteli - direktorji oziroma vodje hotelov. Združeni se bodo skupaj
zavzemali za dvig kakovosti hotelskih storitev, za večjo učinkovitost obratov, konkurenčnost, se
povezovali v sorodne mednarodne organizacije tako na področju izobraževanja kot tudi
izmenjave izkušenj in dobrih praks. Preko združenja bodo hotelirji lahko uveljavljali skupne
interese in naloge, ki so opredeljene v statutu ZHS:
- zastopanje interesov članstva ob pripravi, spremembah in uveljavljanju za hotelirstvo
pomembnih predpisov,
- spodbujanje razvoja in konkurenčnosti dejavnosti hotelirstva,
- spodbujanje dviga kakovosti hotelskih storitev,
- sodelovanje pri pripravi in uveljavljanju ustreznega strokovnega izobraževanja,
- posredovanje poslovnih informacij in nasvetov s področja dejavnosti hotelirstva članom,
- organizacija izobraževanj in posvetov za področje hotelirstva ter strokovnih srečanj,
- promocija dejavnosti hotelirjev,
- druge naloge v skladu s programom dela.

Ad 3)
Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi: mag. Andrej Šprajc, predsednik delovne
skupine; Majda Dekleva, članica delovne skupine, Gregor Jamnik, član delovne skupine in
Milena Jagarinec, zapisničarka.
Na glasovanje je bil podan predlog za potrditev dnevnega reda ter sprejem Poslovnika o delu
zbora in pravila volitev organov Združenja hotelirjev Slovenije. Dnevni red je bil potrjen, sprejet
je bil:
sklep: Sprejet je Poslovnik o delu zbora in pravila volitev organov Združenja hotelirjev
Slovenije.

Ad 4)
Na glasovanje je bil podan predlog za sprejem sklepa o ustanovitvi Združenja hotelirjev
Slovenije. Sprejet je bil:
sklep: Sprejet je sklep o ustanovitvi Združenja hotelirjev Slovenije.

Ad 5)
Na glasovanje je bil podan predlog za sprejem Statuta Združenja hotelirjev Slovenije. Sprejet je
bil:
sklep: Sprejet je Statut Združenja hotelirjev Slovenije.
Ad 6)
Majda Dekleva je pojasnila, da po Statutu ZHS izvršilni odbor šteje od 10 do 15 članov, da so
vsebinsko in po velikosti zastopane vse regije v Sloveniji. Na TGZ je prispelo 10 predlogov za
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člane izvršilnega odbora, v izvršilni odbor so bili povabljeni tudi prisotni. Na glasovanje je bil
podan predlog za izvolitev članov izvršilnega odbora ZHS. Sprejet je bil
sklep: Člani IO Združenja hotelirjev Slovenije so:
ime in priimek

gospodarska družba

kraj

vrsta hotela

regija

1

Gregor Jamnik

Hotel Slon d.d.

Ljubljana

mestni, poslovni

Ljubljanska

2

mag. Andrej
Šprajc

Castanea d.o.o.

Kostanjevica
na Krki

podeželski

Dolenjska

Fedja Pobegajlo

Sava hoteli Bled, Sava Turizem d.d.

Bled

gorski, kongresni
zdraviliški

Gorenjska
Pomurska

Iris Kociper Haas

JGZ protokolarni center Brdo

Brdo pri
Kranju

gorski, kongresni

Gorenjska

5

Ines Pavšič

HIT d.d.

Nova Gorica

igralniški, mestni

Goriška

6

Metka Krivec

Thermana d.d.

Laško

zdraviliški, kongresni

Celjska

7

Valentina Božič

Hoteli Bernardin d.d.

Portorož

obmorski, kongresni

Obalna

8

Andrej Pust

Terme Maribor d.d.

Maribor

mestni, kongresni

Štajerska

9

Jože Duh

Terme Dobrna d.d.

Dobrna

zdraviliški

Celjska

10

Barbara Brglez

Terme Olimia d.d.

Podčetrtek

zdraviliški, kongresni

Celjska

11

Robert Kejžar

Unior d.d. (Unitur - Center Rogla)

Zreče

gorski, športni

Celjska

12

Katja Vampl

Mestna vrata d.o.o (City hotel)

Maribor

mestni

Štajerska

13

Ervin Krulc

HT Management d.o.o.

Kozina

igralniški, tranzitni

Kraška

3
4

Ad 7)
Predsednik delovnega predsedstva mag.Andrej Šprajc je k nagovoru povabil tudi prisotne.
•

•

•

Direktor hotela Slon Gregor Jamnik je pozdravil pobudo za ustanovitev ZHS, poudaril je,
da ima hotelirstvo pomembno vlogo v strategiji turizma, saj je gost pomemben del
destinacije. Aktivno sodelovanje lahko prinese le pozitivne rezultate na tem področju,
treba se je internacionalizirati in implementirati blagovne znamke.
Stane Bizjak je prisotnim čestital za ustanovitev stanovske organizacije in izpostavil, naj
bo v bitki za kakovost jedro strokovnega dela v stroki, ne v politiki. Predlagal je
vsebinsko oblikovanje profila dobrega hotelskega turističnega delavca in dobrega
hotelskega podjetnika.
Dr. Maja Uran Maravic s fakultete Turistica je združenju zaželela veliko uspeha,
modrosti in izrazila upanje za dobro sodelovanje in razvoj slovenskega turizma.

Ob zaključku se je mag. Andrej Šprajc zahvalil iniciativnemu odboru Združenja hotelirjev
Slovenije in združenju zaželel uspešno delo skozi večjo ozaveščenost in prepoznavnost potreb in
interesov hotelirjev Slovenije.
Zapisala: Milena Jagarinec
Ad 6, Seznam članov IO ZHS: Majda Dekleva
Predsednik TGZ:
Zdravko Počivalšek
Priloga: Lista prisotnosti
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