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9. NOVICE 

september 2020 
 

 67. GOSTINSKO TURISTIČNI ZBOR  
 

V upanju, da ne prekinemo dolgoletne tradicije 
stanovskega dogodka, ki ga organizira Turistično 
gostinska zbornica Slovenije, tudi letos s 
pridobljenim  pozitivnim mnenjem NIJZ, seveda 
ob upoštevanju priporočil za varovanje zdravja, 
organiziramo vsakoletno prireditev. 

Spremljajte spletno stran https://gtzslovenije.si/, kjer se je možno tudi že prijaviti na strokovna 
tekmovanja.  

V kolikor pa želite prireditev podpreti v obliki sponzorstva, se obrnite na vodjo projekta Srečka Kokliča 
(srecko.koklic@tgzs.si) ali Rebeko Mežan (rebeka.mezan@tgzs.si).  

 

 PREDLOG UKREPOV V POMOČ TURISTIČNEMU GOSPODARSTVU 

Turistično gostinska zbornica Slovenije je na vladne službe ponovno naslovila predlog ukrepov za pomoč 
turističnemu gospodarstvu s poudarkom na posezonskem obdobju.  

Skupaj s turističnimi združenji (Združenje hotelirjev, Združenje igralničarjev, Skupnost slovenskih 
naravnih zdravilišč, Kongresni urad, Združenje turističnih agencij, Sekcija za gostinstvo pri Obrtni zbornici 
Slovenije, Združenje Slovenia Outdoor, Združenje slovenskih žičničarjev, Zbornica gorskih centrov, 
Turizem Ljubljana, Skupnost Julijske Alpe, Združenje restavracij JREI) in podporo Sindikata delavcev 
gostinstva in turizma smo oblikovali naslednje predloge: 

- Podaljšanje ukrepa subvencioniranja čakanja na delo do 31. 12. 2020, 
- podaljšanje možnosti unovčevanja turističnih bonov do 30. 4. 2020, 
- vzpostavitev možnosti črpanja nepovratnih likvidnostnih sredstev, 
- znižanje DDV v  turizmu na 5% ter davka od posebnih iger na srečo. 

12. – 13. 

oktober 

2020 

https://gtzslovenije.si/
mailto:srecko.koklic@tgzs.si
mailto:rebeka.mezan@tgzs.si
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 ČEŠKA NANOTEHNOLOŠKA PODJETJA  

Na dogodku boste lahko preverili, kako delujejo: 

- posteljnina iz nanovlaken, ki preprečuje nastanek pršic in drugih alergenov 
- respiratorji iz nanovlaken razreda FFP3 z evropsko certifikacijo COVID-19 za najvišjo možno 

zaščito pred virusi, bakterijami in alergeni; za večkratno uporabo; odlično se prilegajo obrazu; 
ekološki in hipoalergeni (brez lepil ali drugih vezivnih sredstev) 

- fotokatalitični samočistilni premazi, ki čistijo zrak in eliminirajo viruse, bakterije, alergene; 
preprečujejo nastanek plesni, maha in alg; širok spekter uporabe (za zunanjo in notranjo 
uporabo, dolgoročna ohranitev barv, funkcija anti-grafiti, znižanje obolevnosti v zaprtih 
prostorih, zaščita kulturne dediščine idr.) 

- nano čistilniki zraka, ki ne potrebujejo vzdrževanja in za razliko od filtrov z aktivnim ogljem do 
300krat učinkoviteje uničujejo plesni, alergene, viruse, bakterije ali ostanke formaldehida 

- nanokozmetika za zaščito površin v avtomobilih (zunanjost, notranjost), gospodinjstvih (steklo, 
les, keramika, usnje, kamen, nerjavno jeklo idr.) pred umazanijo, obrabo, bakterijami in plesnimi 

- pametne tekstilije s samočistilno funkcijo; za zaščito pred virusi in drugimi mikroorganizmi; 
funkcija spreminjanja barvnih odtenkov 

15. 9. 2020 
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAZPIS SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA 
 

Odprt je razpis P7C 2020 COVID - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA 
GOSPODARSTVO.  

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo. Gre za razpis SPS, kateri se izredno splača koristiti in kandidirati, 
saj je višina kredita do 50.000 €. Gre za brezobrestni kredit, brez stroškov odobritve in vodenja. 
Namenjen je tudi za dejavnost turizma in gostincev. 

Za podporo pri oddaji razpisa, do končne realizacije in odobritve kredita vam pomaga R-SKUPINA d.o.o. 

 

 

 

 

R SKUPINA d.o.o. 
Zgornji Brnik 390 
4210 Brnik - Aerodrom 

T: +386 (0) 64 234 577 
E: info@rskupina.si 
W: www.rskupina.si 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110
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 DOBER TEK, ŠTUDENT! 
 

Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ je pridobil finančna sredstva Ministrstva za zdravje, za 

sofinanciranje programa na področju prehrane in telesne dejavnosti (Uradni list RS št. 6/2019).  

TGZS kot partner v programu sodeluje in pripravlja izhodišča za drugačno, bolj zdravo in lokalno 

obarvano ponudbo prehrane za študente. 

 

Prilagamo tudi zgibanko, ki se je pripravila v sklopu projekta. 

 

 GOSTINSKA DEJAVNOST SI ZASLUŽI SPODBUDO! 
 

Poleg celovite oskrbe gostinskega sektorja (HoReCa) s konkurenčno in najširšo ponudbo na trgu 
Mercator d.d. tokrat ponuja vrhunske blagovne znamke po promocijskih cenah. Ob nakupu izdelkov 
izbranih dobaviteljev sodelujete za pridobitev bona v vrednosti 3.000 EUR, ki ga lahko unovčite v M 
Tehniki. 

Prepričajte se o ponudbi ali se obrnite na prodajne predstavnike za osebno predstavitev. V aktivnosti 
lahko sodelujejo samo pravne osebe in podjetniki od 1.6. do 30.9.2020. 

 

https://www.mercator.si/aktualno/gostinska-dejavnost-si-zasluzi-spodbudo/
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 TELEKOM SLOVENIJE, D.D.  

 

Izberite paket Poslovni net Telekoma Slovenije, ki vključuje vzpostavitev spletne strani in možnost 
izdelave E-cenika s QR kodo, po akcijski ceni. 

Z E-cenikom lahko naredite vaš lokal še bolj prijazen strankam, zaposlenim in tudi zdravstvenim 
inšpektorjem. Prihranite čas vašega osebja in znižajte stroške za razkužila. Gostje z mobitelom le 
fotografirajo QR kodo in so seznanjeni z vašo ponudbo. 

 

Več informacij na:  

https://www.telekom.si/poslovni-uporabniki/ponudba/paketi/fiksni-poslovni-paketi/poslovni-net 

 

https://www.telekom.si/poslovni-uporabniki/ponudba/paketi/fiksni-poslovni-paketi/poslovni-net

