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AKTIVNOSTI
TGZS

Tudi v poletnem obdobju si Zbornica prizadeva zagotoviti
dodatno pomoč panogi.
Predsednik TGZS Andrej Prebil in direktor Fedja Pobegajlo
sta najvišjim predstavnikom MGRT predstavila stanje v
panogi in predlog najnujnejših ukrepov pomoči.

Glede podražitev energentov - na kar Zbornica opozarja že
od lanskega novembra – smo predloge sofinanciranja višjih
cen utemeljili tudi na osnovi ankete o povečanju stroškov, ki
smo jo izvedli med večjimi člani. Poleg tega stališča in
aktivnosti usklajujemo tudi z GZS, ki zastopa interese
celotnega gospodarstva. Težave, s katerimi se soočajo
podjetja, so bile predstavljene tudi na izredni seji Upravnega
odbora GZS, katere se je udeležilo vodstvo TGZS.

Prav tako že dolgo pozivamo k skrajšanju administrativnih
postopkov pri zaposlovanju tujcev, ki otežkočajo
popolnitev ekip v panogi. Zelo pomembno je, da so vloge,
ki jih podjetja oddajajo, popolne, zato vas pozivamo, da
temu vprašanju posvetite ustrezno pozornost. 
Prizadevali si bomo za izvedbo izobraževanja na to temo.

V zadnjem času se je TGZS vključila tudi v komunikacijo
glede oskrbe z vodo. Zlasti obalnim občinam zaradi zelo
sušnega in vročega vremena grozi občasno izklapljanje vode;
vodstvo Rižanskega vodovoda in MGRT smo opozorili na
številne negativne posledice tega ukrepa za turistične
kapacitete in člane pozvali k varčevanju z vodo, ki edino
lahko odpravi potrebo po občasnih redukcijah vode.



Junij 2022:
V mesecu juniju je bilo zabeleženih 795.119 turističnih prihodov in 1.974.244 turističnih prenočitev.
V primerjavi z junijem 2021 smo beležili 112 % rast turističnih prihodov in 95 % rast turističnih prenočitev.
V juniju 2022 so 44,1 % vseh turističnih prihodov (351.056) in 44,5 % prenočitev (878.728) ustvarili domači turisti,
kar je nedvomno tudi posledica iztekajočih se turističnih bonov.

Tuji turisti so v juniju 2022 ustvarili 444.063 turističnih prihodov (55,9 %) in 1.095.516 prenočitev (55,5 %). Od tujih
turistov so največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije (skoraj 272.900). Sledili so jim turisti iz Avstrije (102.700 ali 9
%), Italije (6 %), Madžarske in Češke (iz vsake po 5 %).

Z vidika vrst turističnih občin je bilo v tem mesecu največ turističnih prenočitev v nastanitvenih obratih v gorskih
občinah (632.300 ali 32 % vseh prenočitev turistov). Sledile so obmorske (432.100 ali 22 %), zdraviliške (18 %) in
druge občine (12 %) ter Ljubljana (10 %) in mestne občine (6 %).

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (skoraj 738.700 prenočitev ali 37 % vseh prenočitev),
sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (24 % vseh prenočitev) ter kampi (18 % vseh prenočitev).

NAGLA RAST TURISTIČNEGA
PROMETA V JUNIJU 

SURS je objavil podatke za junij, ki jih z veseljem delimo z vami.

Januar - junij 2022

Od začetka januarja do konca junija je Slovenijo obiskalo okoli 2,3 milijona turistov.
Ustvarili so nekaj več kot 6 milijonov prenočitev, kar je približno 4,3 milijona več kot v istem obdobju lani.
Največ prenočitev je bilo v občini Ljubljana (729.400), sledile so občine Piran (703.300), Kranjska Gora (402.700) in
Bled (325.300).
Domači turisti so v prvi polovici leta ustvarili 2,8 milijona prenočitev oz. 47 % vseh prenočitev, tuji pa 3,2 milijona oz.
53 % vseh.
Domači turisti so največkrat prenočili v občini Piran, tuji pa v Ljubljani.

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10469


TGZS aktivno deluje v okviru dveh projektov Interreg Italia – Slovenija: Primis in MerlinCV.

Projekt Primis se v okviru večkulturnega popotovanja med Slovenijo in Italijo ukvarja s krepitvijo vrednosti
jezikovne, kulturne in naravne dediščine, skupne manjšinam na območju programa, z namenom pritegovanja
trajnostnega kulturnega turizma. Splošni cilj projekta je krepitev vrednosti jezikovne, kulturne in naravne dediščine
jezikovnih skupnosti na območju programa, z namenom, da bi okrepili povpraševanje po trajnostnem turizmu.
Območje je po svoji naravi večkulturno in večjezično zaradi prisotnosti slovenske in italijanske manjšine ter drugih
jezikovnih skupnosti (Kimbrov, Ladincev, Furlanov); zato je to območje edinstveno v primerjavi z drugimi ozemlji v
Italiji in Sloveniji. Sprememba, ki jo bo prinesel projekt, bo novo doživljanje – turistov in prebivalcev – večkulturne in
večjezične identitete na območju programa.

Vsebina projekta MerlinCV je povečanje turistične atraktivnosti in prepoznavnosti čezmejne regije prek
integriranih trajnostnih modelov, ki spodbujajo kreacijo inovativnih turističnih produktov. Te naj bi trajnostno in
z uporabo zelenih tehnologij revalorizirali in na nove ter inovativne načine izkoriščali kulturno dediščino (gradove,
dvorce, vile) in izjemno ekotipsko načrtno urejene krajine (vinogradi, vrtni in parkovni sistemi) in njihovega
marketinga. Na podlagi valorizacije še neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije se
bodo pripravili inovativni, integrirani, tematski in v trajnostni turizem usmerjeni turistični produkti na slovensko-
italijanskem čezmejnem območju. 

Konkretne aktivnosti Zbornice, namenjene uporabi s strani članov, so: izdelava čezmejnih turističnih paketov (zlasti za
turistične agencije in kot možnost sekundarnih izletov za turistične ponudnike s projektnega območja – obmejne regije
med Slovenijo in Italijo), izvedene so bile številne delavnice s temo turistične ponudbe, trajnostnega razvoja turizma,
lingvističnih in kulturnih posebnosti projektnega območja, izdelane publikacije s predstavitvijo ponudbe projektnega
območja, projektnih partnerjev, njihovih mest ter projektnih rezultatov, poteka še snemanje vlogov elementov kulturne
dediščine...

Seveda vas bomo po zaključku projekta obvestili o rezultatih, s poudarkom na izdelkih, ki bodo uporabni za vas.

PRIMIS IN MERLINCV

TGZS sodeluje v  Interregovih projektih Ital ia -  S loveni ja



ALPINIA D.O.O.

Z vstopom družbe Alpinia Group v bohinjski turizem je prišlo do stalnih investicij v turistične
kapacitete in s tem dviga kakovosti storitev.
Že po prenovi Hotela Bohinj, Apartmajev Triglav in Apartmajev Tuba se je slika destinacije, ki se
nahaja v Triglavskem narodnem parku, spremenila. V Hotelu Bohinj so v prvem letu poslovanja
beležili 24.000 nočitev in izvedli 68 različnih poslovnih dogodkov. Hotel združuje alpski slog, pridih
kulturne dediščine in mladostni duh. Pri prenovi in ponudbi nastanitev sledijo vrednotam družbe:
družbena odgovornost in trajnostni razvoj, povezovanje in sodelovanje, lokalno in inovativno.

Alpinia Group pa že pripravlja oz. izvaja nove projekte; lahko si ogledate bodoči izgled Hotela
Zlatorog in Vile Muhr.
Hotel Zlatorog, nekdanja ikona bohinjskega turizma, bo z zanimivo arhitekturo in umestitvijo v
občutljivi naravni prostor zbujal veliko zanimanja gostov. Hotel bo sestavljalo več objektov alpskega
sloga.
Vila Muhr, znana tudi kot Karađorđevićeva vila, leži v neposredni bližini Hotela Bohinj in je bila skozi
zgodovino z njim tesno povezana.

Vir: Alpinia Group

Investicije v slovenski turizem kljub stalnim izzivom v panogo prinašajo optimizem in
potrditev, da se slovenski turizem vrača med najpomembnejše segmente gospodarstva.

Na fo togra f i j i :  Hote l  Bohin j

Na  fo togra f i j i :  V i l a  Muhr

Na fo togra f i j i :  Hote l  Z la torog



Z veseljem objavljamo informacijo našega člana Unitur Hotels & Resorts, da so v sklopu 'Javnega razpisa za vlaganja
v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti' pridobili 8
milijonov € nepovratnih sredstev (celotna investicija sicer obsega 11,35 milijona €). Sredstva so namenjena razvoju
in prestrukturiranju večjih slovenskih smučišč v celoletne gorske turistične centre za aktivni oddih in outdoor
aktivnosti. Razvojni načrti Rogle so usmerjeni v razvoj avtentičnih in trajnostno naravnanih doživetij, ki so
unikatna in ekskluzivna ter izhajajo iz naravnih in kulturnih posebnosti destinacije – predvsem pa ustvarjajo
pozitivno presenečenje in opravičujejo zaupanje gostov in obiskovalcev. 
Osrednje mesto bo v Parku Mažinžaga na Rogli namenjeno novi 6-sedežnici Mašinžaga, ki bo zamenjala
obstoječi vlečnici Mašinžaga I in Mašinžaga II. Sedežnica bo – z ogrevanimi sedeži in zaščitnimi kabinami - primer
najsodobnejše tovrstne tehnologije, s čemer bo smučarjem omogočila bistveno hitrejšo in udobnejšo izkušnjo, hkrati
pa bo omogočala prevoz pohodnikov, kolesarjev s kolesi in predvsem tistih, ki se bodo spuščali po Letečem
toboganu ali pa po stezi za gorske trikolesnike. 
Leteči tobogan (Flying Coaster) predstavlja atraktivno in v slovenskem prostoru ekskluzivno letno-zimsko
adrenalinsko doživetje za vsakogar. Obiskovalci se bodo po progi - dolžine dobrih 1.200 metrov in na višini 5 do 8
metrov - z atraktivnimi zavoji spuščali tudi do hitrosti 40 km/h.
Adrenalinska vožnja z gorskimi trikolesniki (Mountain Carts) bo potekala po dobrih 1.500 metrov dolgi stezi,
ki se bo spuščala po razgibanem terenu. Gre namreč za varno trikolesno kolo, ki ga »poganja« gravitacija ter
katerega hitrost je mogoče prilagajati terenu in energičnosti uporabnika. 
V Bike parku Rogla bosta urejeni dve novi družinski progi, namenjeni vsem družinskim članom, ki se bodo po
začetnih vajah v kolesarskem poligonu na vrhu Rogle, podali v sam park in se preizkusili na družinam prilagojenih
izvirnih elementih.
Nova dodatna turistična ponudba bo omogočala sinergijske učinke z obstoječo športno, wellness, gastronomsko in
doživljajsko ponudbo srednjegorskega centra Rogla, pa tudi s termalnim zdraviliščem Terme Zreče ter
destinacijama Rogla – Pohorje in Pohorje. 
Čestitamo Uniturju za bodočo investicijo; veseli nas, da naši člani dostopajo do razpisov za turizem, s tem
krepijo svojo ponudbo in prispevajo k večjemu zadovoljstvu gostov. 
Ob tem vam posredujemo tudi informacijo, da naj bi bili naslednji razpisi objavljeni v začetku avgusta, o
čemer vas bomo seveda obvestili.

UNITUR HOTELS & RESORTS



priprava Priporočila za manj izgube hrane v gostinskem sektorju
predstavitev Strategije za manj izgube hrane na 69. Gostinsko turističnem zboru Slovenije  (15. - 17.
november 2022)
Organiziran bo posvet na temo manj zavržene hrane v okviru MOS-Mednarodni obrtni sejem v Celju (v
letu 2022 ali 2023)
V okviru Zelene sheme slovenskega turizma bo potekalo ozaveščanje (nekateri trajnostni znaki že imajo
manjši odpad hrane med kriteriji – npr. Green Key). 
Na Zelenem dnevu slovenskega turizma v organizaciji STO (letni posvet v okviru Zelene sheme
slovenskega turizma) bo potekala tudi okrogla miza na to temo in predstavitev primerov dobrih praks (v
letu 2023 ali 2024).
Organizacija konference na temo varne hrane in zmanjšanja odpadne hrane v letu 2024.
delavnica Climate Kic za odločevalce v letu 2023 (Climate Kic je osrednja pobuda EU za klimatske
inovacije).
Turistična zveza Slovenije bo izvajala aktivnosti na temo odpadne hrane za mlade (osnovnošolce in
srednješolce) ter koordinirala aktivnosti turističnih društev in zvez po vsej Sloveniji. 
Če bi bila potrebna znanstvena raziskava oz. študija o zmanjšanju odpadne hrane v gostinstvu, bo s strani
MGRT razpisan Ciljno-raziskovalni projekt na to temo. 

Naša Zbornica je vključena v vladno medresorsko delovno skupino za zmanjšanje količine zavržene hrane na
vseh področjih življenja in delovanja. Na razpis Evropske komisije se lahko prijavijo mala in srednje velika
gostinska in živilska podjetja, ki bi v svojih obratih merila količino zavržene hrane in bi za to opravljeno delo
bila plačana 50% s sredstvi razpisa, drugo polovico stroškov bi prispevali sami.

Skupaj z drugimi deležniki (MGRT, STO, TZS, OZS itd.) se je TGZS vključila v pripravo in uresničitev
Akcijskega načrta za manj izgube hrane, ki ga koordinira ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na osnovi
Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, ki jo je sprejela Vlada RS dne
23.12.2021. 

Deležniki dejavnosti turizma in gostinstva smo že začeli z načrtovanjem naslednjih konkretnih aktivnosti:

O vseh teh načrtovanih aktivnostih vas bomo sproti obveščali in upamo, da bomo s skupnimi prizadevanji
dosegli merljivo zmanjšanje zavržene hrane v dejavnosti gostinstva. 

NAČRTOVANE
AKTIVNOSTI ZA MANJ

IZGUBE HRANE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2022/call-fiche_smp-food-2022-fwstakeholders-ag_en.pdf


S strani Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani, smo prejeli prošnjo za izpolnitev spletne ankete 'Odpadna hrana v
Sloveniji: motivacija za zmanjševanje vzdolž prehranske verige', ki so jo oblikovali v okviru projekta Hrana ni odpadek
(ARRS št: V4-2011). Projekt se osredotoča na različne člene verige preskrbe s hrano (kot vir odpadne hrane) in na
različne modele upravljanja (kot način ukrepanja, sledenja in povezovanja za preprečevanje in zmanjševanje presežkov
hrane in odpadne hrane.).

Z anketo želijo pridobiti osnovne informacije o vzrokih za nastajanje, kakor tudi o izvajanju in načrtovanju dejavnosti s
področja presežkov hrane in odpadne hrane v vaši organizaciji. Preveriti želijo obstoječe modele upravljanja s presežki
hrane in odpadno hrano v Sloveniji in možnosti za sodelovanje različnih deležnikov, oblikovanje predlogov za
ukrepanje ter načinov preprečevanja in zmanjševanja presežkov hrane in odpadne hrane.

V okviru projekta so že pripravili analizo nastajanja vzrokov odpadne hrane v Sloveniji. Ugotovljene vzroke želijo z
anketo preveriti v širšem krogu deležnikov, vključno s tistimi, ki se aktivno še ne ukvarjajo s presežki hrane in odpadne
hrane.

Prosimo vas, da izpolnite anketo, saj bodo zbrane informacije izhodišče za dopolnitev tekočih in izvedbo nadaljnjih
aktivnosti projekta. 

Izpolnjevanje ankete traja približno 8 minut za posamezno označeno aktivnost v verigi preskrbe s hrano.

Izpolnitev ankete za potrošnike: https://1ka.arnes.si/a/ffaa16a1
Izpolnitev ankete za organizacije: https://1ka.arnes.si/a/7425e8fd

PREDSTAVITEV PROJEKTA

@HranaNiOdpadek

@hrana-ni-odpadek

https://1ka.arnes.si/a/7425e8fd
https://1ka.arnes.si/a/ffaa16a1
https://1ka.arnes.si/a/7425e8fd
https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalni-projekti/2021030217220822/hrana-ni-odpadek:-preprecevanje,-zmanjsevanje-in-uporaba-odpadne-hrane
https://www.facebook.com/HranaNiOdpadek/
https://www.linkedin.com/in/hrana-ni-odpadek/?originalSubdomain=si
https://www.facebook.com/HranaNiOdpadek/
https://www.linkedin.com/in/hrana-ni-odpadek/?originalSubdomain=si


V MREŽI  LETOV Z
LJUBLJANSKEGA LETALIŠČA ŠE

TIVAT IN TEL AVIV

Mrežo letov z ljubljanskega letališča sta konec junija dopolnili še zadnji dve od napovedanih povezav za letošnjo
poletno sezono. Prevoznik Air Montenegro je ponovno vzpostavil letenje v Tivat, izraelski prevoznik Israir Airlines
pa vrnil lete v Tel Aviv.

Prevoznik Air Montenegro je konec junija vzpostavil lete v Tivat, priljubljeno črnogorsko obmorsko počitniško
destinacijo. Tja bo do konca septembra ponujal štiri lete na teden, vsak ponedeljek, sredo, petek in nedeljo. Leti
v Podgorico v tem času ne bodo na voljo, Air Montenegro jih bo vrnil oktobra. 

Konec junija je lete na ljubljansko letališče vrnil še prevoznik Israir Airlines. V Tel Aviv bo letel vse do konca
oktobra, vsak torek in soboto. Na povezavi bodo v Slovenijo potovali večinoma čarterski potniki, a je lete mogoče
rezervirati tudi v prosti prodaji.

Napredne tehnologije in izboljšave za boljšo izkušnjo
Uporaba naprednih tehnologij v novem terminalu omogoča boljšo uporabniško izkušnjo. Do varnostno-kontrolne
točke potniki prehajajo skozi vrata z avtomatsko zaznavo letalskih vozovnic, pretočnost ob varnostnem pregledu pa je
povečana s pomočjo dveh pametnih varnostnih linij in napredne tehnologije za pregled prtljage. 
V februarju je zaživela povezava med novim in starim terminalom, zaključena je bila tudi prenova nekaterih delov
starega terminala, ki so namenjeni obravnavi potnikov v prihodu. Po povezovalnem hodniku bodo do nove varnostno-
kontrolne točke dostopali čarterski potniki, ki bodo prijavo na let opravili v starem terminalu ter transferni potniki iz
ne-schengenskih območij. 

15  rednih letalskih prevoznikov z  l jubl janskega letal išča

Air France 2x dnevno v Pariz
Air Montenegro 2x tedensko v Podgorico in 4x tedensko v Tivat (izmenjajoči povezavi)
Air Serbia 11x tedensko v Beograd in 2x tedensko v Niš
Brussels Airlines 5x tedensko v Bruselj
British Airways 5x tedensko v London, Heathrow
easyJet 3x tedensko v London, Gatwick
flydubai 5x tedensko v Dubaj
Israir Airlines 2x tedensko v Tel Aviv
LOT Polish Airlines 8x tedensko v Varšavo
Lufthansa 2x dnevno v Frankfurt in dnevno v München
Swiss International Airlines dnevno v Zürich
Transavia 2x tedensko v Amsterdam
Transavia France 2x tedensko v Pariz, Orly
Turkish Airlines 10x tedensko v Istanbul
Wizz Air 2x tedensko v Bruselj, Charleroi (od septembra) in 3x tedensko v London, Luton



PRIHAJAJOČI
DOGODKI

Slovenska turistična organizacija je objavila seznam jesenskih predstavitev
na tujih trgih. 
Na poslovnih straneh slovenia.info so razpisali prijavnice za načrtovane
predstavitve na tujih trgih za drugo polovico leta 2022. 

Partnerje slovenskega turističnega gospodarstva vabijo k prijavi.

Seznam dogodkov skupaj s prijavnicami se nahaja TUKAJ.

Spletne prijavnice in več informacij o dogodkih 

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/19993-objavljene-so-prijavnice-za-jesenske-dogodke-vabljeni-k-prijavi
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/poslovna-javnost/koledar-poslovnih-dogodkov
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/poslovna-javnost/koledar-poslovnih-dogodkov



