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POZIV TGZS NOVI VLADI K
DODATNIM UKREPOM POMOČI
AKTIVNOSTI
TGZS
NAJPOMEMBNEJŠI
PREDLOGI UKREPOV:
Na Vlado smo naslovili dopis, podpisan tudi
s strani številnih turističnih združenj, v
katerem opozarjamo na še vedno prisotne
posledice epidemije Covid 19 (npr. zmanjšan
obseg letalskega prometa, počasno okrevanje
poslovnega
turizma
in
receptivnih
turističnih agencij ipd.), vojne v Ukrajini ter
velikih podražitev.
Ukrep turističnih bonov je v veljavi le še do
konca meseca, poleg tega pa se izvaja samo
še subvencioniranje letalskih prevoznikov.

sofinanciranje podražitev energentov,
pospešitev pridobivanja delovnih dovoljenj za zaposlovanje tujih
delavcev,
izvajanje spremembe zakona o dohodnini (davčna razbremenitev
plač),
znižanje stopnje DDV za nekatere alkoholne pijače in znižanje
davka od posebnih iger na srečo,
zmanjšanje obremenitev za nadurno, nedeljsko in praznično delo,
finančna pomoč organizatorjem zlasti receptivnih potovanj z
največjim izpadom prihodkov,
zmanjšanje omejitev (velikost podjetij, lastništvo) in poenostavitev
postopkov glede dostopa do razpisov,
nadaljevanje delovanja Sveta za turizem in Delovne skupine za
reševanje kadrovskih vprašanj v turizmu.

DOLOČEN JE MINIMALNI REGRES
ZA LETNI DOPUST V LETU 2022
PO KP GIT

Po več mesecih trajajočih pogajanjih s Sindikatom GIT smo dosegli
dogovor o višini regresa za letni dopust v letu 2022 po Kolektivni
pogodbi dejavnosti GIT.
Minimalni regres za letni dopust zaposlenih delavcev za leto 2022 v
dejavnostih gostinstva in turizma po KP GIT znaša 1.300 €.
Sindikat je sicer predlagal najvišji možni neobdavčeni znesek, na kar zaradi še vedno negotove situacije v
turistični panogi nismo mogli pristati. Glede na zelo resno stanje na področju pomanjkanja gostinskega
kadra in napovedi, da se stanje v kratkem ne bo izboljšalo, smo dosegli dogovor minimalne višine regresa
za letni dopust za leto 2022 v višini 1.300 €. Nedvomno bodo zaposleni v turizmu z višjim plačilom bolj
motivirani za delo v panogi in jih bo lažje zadržati v turističnih podjetjih. Podatki s terena kažejo, da
delavcev primanjkuje tudi v drugih panogah, zato je pritisk na pridobivanje kadrov zelo velik tudi drugod.
Dvig minimalnega regresa je eden izmed nujnih korakov k olajšanju stanja na področju kadrov v turizmu.
Aneks h KP GIT o višini regresa za letni dopust za leto 2022 bo v kratkem objavljen tudi v Uradnem listu
RS.

CHEF MARKO MAGAJNE NA
PRESTIŽNEM TEKMOVANJU
GLOBAL CHEFS CHALLENGE
Naš chef Marko Magajne in njegov asistent Žiga Grofelnik sta Slovenijo predstavljala na prestižnem
tekmovanju Global Chefs Challenge, ki je potekalo od 30. maja do 2. junija v Abu Dhabiju.

Šef kuhinje GALERIJA OKUSOV Novo Celje pri Žalcu se je v začetku junija 2022 udeležil prestižnega finalnega
tekmovanja Global Chefs Challenge, v organizaciji Word Association of Chefs Societies – WACS.
Tekmovalci iz celega sveta so se predhodno udeležili kontinentalnih tekmovanj in si z zmago zagotovili nastop v finalnem
delu.
Marko Magajne se je tekmovanja udeležil skupaj s pomočnikom Žigo Grofelnikom, ki prihaja iz restavracije Grič
Šentjošt.
Mentor mladima kuharjema je bil Martin Blejec, Vander Urbani Resort Ljubljana, med sodniki pa je Slovenijo zastopala
Alma Rekič, samostojna podjetnica.
V tekmovalni kategoriji sta tekmovalca zasedla deveto mesto.
Na področju strežbe je Aida Kadič, Hit Alpinea d.o.o. Kranjska Gora (tudi vodja Združenja za gostinstvo pri TGZS), postala
vodja sodnikov področja strežbe na EUROSKILLS tekmovanju Master Chef. Njena naloga poleg celotnega prevzema
tekmovanja zajema pripravo nalog, organizacijske obveznosti in samo koordinacijo pri vodenju tekmovanja na evropskem
nivoju. Naslednje EUROSKILLS tekmovanje ali ''olimpijada poklicev'' bo 17. junija 2023 v Gdansku.
Še pred tem pa bodo na Obrtnem sejmu v Celju 2022 v organizaciji s Centrom za poklicno izobraževanje RS izvedli
tekmovanje SloveniaSkills ter izbrali slovenska predstavnika, ki bosta zastopala Slovenijo na strokovnem tekmovanju s
področja kuharstva in strežbe.

IZVEDENA X. KONFERENCA
ZDRUŽENJA HOTELIRJEV
SLOVENIJE

V idiličnem okolju Kongresnega centra Brdo je 2. junija 2022 potekala že 10. konferenca Združenja Hotelirjev
Slovenije, ki deluje v okviru Turistično gostinske zbornice Slovenije. Na dogodku se je zbralo rekordno število, preko
sto hotelirjev in ostalih turističnih delavcev, ki so se z veseljem udeležili tega za turistično stroko zelo pomembnega
dogodka, prav tako pa tudi srečanja svojih kolegov v živo, brez omejitev, vezanih na Covid-19.
Udeleženci so imeli priložnost prisluhniti domačim in tujim hotelskim ter turističnim strokovnjakom, se seznanili z
najnovejšimi trendi in smernicami hotelirske panoge v Sloveniji in tujini ter diskutirali na temo aktualnih izzivov v
hotelirstvu in turizmu. Vsekakor pa je pomemben del tega dogodka tudi izmenjava dobrih praks.
Ključne teme konference so bile: kadrovski izzivi v panogi, predstavitev nove Strategije razvoja slovenskega turizma,
primerjava stanja slovenskega turizma z drugimi evropskimi državami, digitalizacija in umetna inteligenca ter trenutni
ključni izzivi v turizmu.
Predsednik Združenja Hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik je udeležence popeljal skozi 10-letno zgodovino delovanja
Združenja hotelirjev Slovenije ter se zahvalil vsem članom za sodelovanje in podporo.
Udeleženci so se strinjali, da so v teh časih ključni fleksibilnost in hitre odločitve ter pozitivna naravnanost, tako do
lokalnega okolja, zaposlenih in gostov.
Na 10. konferenci Združenja hotelirjev Slovenije je gospa Marta Machado, namestnica generalne direktorice Hotreca,
predstavila sprejem poenostavljenih postopkov za izdajo enotnega dovoljenja za delo in prebivanje, ki ga je sprejela
Evropska komisija. S strani Direktorata za turizem na MGRT pa smo prejeli slovenski prevod dokumenta.

DIGITALNI PREBOJ
za večjo in trajnostno vrednost slovenskega turizma

Dne 16. junija je v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) potekala predstavitev Strategije
digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 in aktivnosti, ki že potekajo za izvajanje ukrepov v
strategiji. Dogodek z naslovom »Digitalni preboj za večjo in trajnostno vrednost slovenskega turizma« je
v okviru strokovnih predavanj in okrogle mize izpostavil cilje in ukrepe strategije digitalne preobrazbe in
poudaril pomen sodelovanja vseh deležnikov za uspešni digitalni prehod ter izpostavil dobre prakse in
izkušnje na tem področju. Udeleženec okrogle mize je bil tudi gospod Marjan Batagelj, predsednik
Upravnega odbora Postojnske jame, d.d. ter podpredsednik TGZS.
Dogodka se je udeležilo več kot 150 udeležencev, kar kaže na zavedanje predstavnikov slovenskega
turizma o velikem pomenu njegove digitalne preobrazbe. Strategija digitalne preobrazbe opredeljuje
štiri ključna področja in 17 ukrepov na področju digitalne preobrazbe slovenskih turističnih destinacij in
ponudnikov.
Letošnjo pomlad sta bila v slovenskem turizmu sprejeta dva ključno strateška dokumenta: Strategija
digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 in krovna Strategija turizma 2022-2028. Strategijo
digitalne preobrazbe je STO pripravila marca 2022, njeni ukrepi pa so bili vključeni v krovno Strategijo
slovenskega turizma 2022- 2028, katere nosilec je gospodarsko ministrstvo. V krovni strategijo so bili
ukrepi strategije digitalne preobrazbe vključeni v obliki horizontalne politike, ki bo podpirala realizacijo
ključnih strateških politik.
Obe strategiji sta komplementarni in predstavljata ključno podlago za usmerjene aktivnosti za uspešen
digitalni prehod slovenskega turizma, ki je neločljivo povezan tudi z nadaljnjim trajnostnim prehodom
slovenskega turizma.

NOMAGO
NOV ČLAN TGZS

Nomago je največji ponudnik storitev mobilnosti in potovanj v Sloveniji, ki lahko za naročnika
istočasno zagotovi tudi po več kot 50 vozil in tako predstavlja desno roko organizatorjev
dogodkov in turističnih organizacij. Z organiziranimi prevozi povezuje različna slovenska in
evropska mesta ter nudi prevoz do letališč. Z agencijo Nomago Travel zagotavlja prvovrstno
storitev izdaje letalskih kart, namestitev in turističnih zavarovanj. Z javnim sistemom izposoje
e-koles Nomago Bikes poenostavlja mikromobilnost v mestih in zmanjšuje ogljični odtis.

OTVORITEV HOTELA

NEU RESIDENCES
V LJUBLJANI

V središču Ljubljane prvi gostje obiskali nov hotel, Neu Residences, z zanimivim in drugačnim
konceptom poslovanja. Hotel namreč ponuja stanovanja s hotelskimi storitvami, namenjena
turistom in poslovnim uporabnikom, saj bo 55 enot v 11 nadstropjih namenjenih bodisi
daljšemu najemu, bodisi klasičnemu hotelskemu poslovanju.
Gostom bo na voljo gostinska ponudba, bazen, fitnes, storitve čiščenja, concierge, garaža, pa
tudi prostori za manjša poslovna srečanja.
Hotel je zasnovan kot pameten objekt, saj gostje prijavo in odjavo bivanja lahko preko
spletne aplikacije opravijo kar sami.
Objekt je tudi trajnostno naravnanost, saj je v zaključni fazi pridobivanja certifikata Zeleni
ključ.

