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PROGRAM



Fedja Pobegajlo
direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije



Gregor Jamnik
predsednik Združenja hotelirjev Slovenije in 
direktor Best Western Premier Hotela Slon, Hotel Slon d.d.



Zdenka Ploj
direktorica Atlantida Boutique Hotela, Atlantida Rogaška d.o.o.



Letno poročilo
Gregor Jamnik, predsednik ZHS

Združenja hotelirjev Slovenije



9. konferencaZdruženja hotelirjev Slovenije
Maja Pak, STO: Pričakovanja gosta - Prihodnosti in trendi

Romina Aleksieva, STR: Stanje svetovnega, evropskega in regijskega hotelirstva po
COVID krizi

Okrogla miza: "Turistično gospodarstvo vs. COVID - 1:0"

mag. Petra Stušek, Turizem Ljubljana: Evropska mesta in aktivnosti za okrevanje
turističnega gospodarstva

Ksenija Flegar, MGRT: Aktualne oblike pomoči, povratna in nepovratna sredstva,
interventni zakon za turizem

Urška Binter, Fraport Slovenija: predstavitev potniškega terminala na letališču dr.
Jožeta Pučnika Ljubljana

Iris Kociper Haas, JGZ Brdo: predstavitev Javnega gospodarskega zavoda Brdo,
prenova hotela in aktivnosti



Strokovna ekskurzijaZdruženja hotelirjev Slovenije
22. oktober 2021 | prenovljeni hoteli Slovenije

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons 

Hotel Jama v Postojni, 

Hotel Maestoso v Lipici, 

butični Hotel Villa Majda v Ospu 

Hotel Grand Koper. 



68. Gostinsko turistični zbor Slovenije
13. - 14. oktober 2021 | Postojna

Ogled tekmovanj GTZ

Ogled komercialnega dela razstavljavcev

Podelitev priznanj TGZS

Podelitev nagrad tekmovalcem

Dnevi slovenskega turizma



HOTREC | 82ND General Assembly 1. junij 2021 | ONLINE

Stalno sodelovanje in izmenjava informacij | ukrepi pomoči

Blejski strateški forum 2. september 2021 | OKROGLA MIZA

Evropski turistični forum 17. november 2021 | OKROGLA MIZA

Marie Audren | Generalna direktorica HOTREC

Marie Audren | Generalna direktorica HOTREC



ERASMUS +

 Udeležba na strokovnem obisku Erasmus +, Španija1.
 2. Podpora mednarodni pisarni programa Erasmus v Sloveniji in aktivno vključevanje v
promocijo slovenskega hotelirstva za gostovanje študentov v naših hotelih



sodelovanje zdržavnimi institucijami
MGRT | Direktorat za turizem: sodelovanje pri oblikovanju predlogov državne pomoči za
hotelirstvo

Vlada RS + MGRT: sedež in aktivna vloga v Strokovnem svetu za turizem za pripravo nove
zakonodaje

MGRT + NIJZ: sedež v projektni skupini za pripravo varnostnih nacionalnih higienskih
standardov s področja namestitev, gostinstva, wellnessa in igralništva

STO: članstvo v svetu agencije

TURIZEM LJUBLJANA: članstvo v svetu zavoda

MGRT: sodelovanje pri oblikovanju novih Hotelstars standardov

MGRT: sodelovanje pri oblikovanju novega zakona o gostinstvu



sodelovanje zizobraževalnimi institucijami

prenova programov izobraževanja

ločitev programov smeri GOSTINSTVA in TURIZMA

pobuda za program TURISTIČNA GIMNAZIJA

slab vpis v srednje šole za gostinstvo in turizem



seje 
Izvršilnega odbora ZHS

ČLANSTVO
trenutno 15 ter nekaj gostujočih članov

SESTANKI
tedensko | aktualna situacija s COVID19 

INTERESI
gorski, obmorski, mestni, wellness, športni,
zdravstveni, butični, kongresni, podeželski,...
ipd. hotelske dejavnosti



PRIORITETE ZHS
Aktivna vloga v sodelovanju z ostalimi turističnimi združenji pri oblikovanju predlogov v pomoč
turističnemu gospodarstvu.

Sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo pri oblikovanju nadaljnjih aktivnosti promocije
slovenskega turizma doma in po svetu.

Višja dodana vrednost za uspešnejše poslovanje naših hotelov.

Kakovostna in inovativna mednarodna hotelska storitev.

Izobraževanje hotelskih kadrov Delovna mesta prihodnosti v okviru projekta Demo Piloti.



pregled aktualnega stanja v
Fedja Pobegajlo, direktor TGZS

slovenskem hotelirstvu



Aktivnosti Zbornice 
pomoč turističnemu gospodarstvu, sodelovanje s panožnimi združenji

promocija poklica 

lastni dogodki

sodelovanje v projektih

sodelovanje z MGRT | javna pooblastila, kategorizacija

redna komunikacija s člani

komuniciranje z javnostmi



analiza podatkov o poslovanju slovenskih hotelov

VSI HOTELI

MESTNI HOTELI

2019 2020 2021

skupno število sob 1521 16201521

Zasedenost sob 70% 28% 33%

Prihodki  119.624.626,14  €  64.426.345,12  €  66.618.026,75  € 
100 54 56indeks

ADR  95,10  €  91,54  €  117,29  € 

indeks 100 12396

RevPAR  62,15  €  25,42  €  45,65 € 

indeks 100 7341

RevPAR  56,77  €  12,58  €  25,78  € 

indeks 100 4522

(jan. - sept.)



Špela Videčnik | direktorica Ofis Arhitekti d.o.o.

pogled arhitektov na investicije v slovenskem hotelirstvu



Maja Pak | direktorica Slovenske turistične organizacije - STO

Zelena shema slovenskega
turizma & včlanjevanje hotelirjev



HVALA | 
                 sponzorjem in podpornikom



Pierre Verbeke | Director Hospitality Advisory Services
Jochen De Peuter | Consultant Hospitality Advisory Services

primeri razvojnih projektovv turizmu



ponudba polnilnic zaelektrična vozila
 Diana Ternav | Development Business Executive



toposophy

Peter Jordan | Head of Insights, Toposophy



Adria Dom
Uroš Mavretič | direktor prodaje in marketinga Adria Dom d.o.o.



POS Elektronček
Janko Kuhar | direktor Pos Elektronček d.o.o.



sklepi letnega zbora
Gregor Jamnik, predsednik ZHS

Turizem postopoma okreva, potrebno pa bo nadaljevanje državne pomoči najbolj ogroženim podjetjem oz. sektorjem. 
Zaradi kadrovskih menjav v podjetjih, se potrdi naslednje imenovanje v IO ZHS:

Dragan Čulibrk | Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Milena Vuletic | Bavarski stolp d.o.o. - InterContinental Ljubljana
Barbara Dobovičnik Černec | Thermana d.d.

Na trenutno stanje, se bo združenje hotelirjev Slovenije, ki deluje pod okriljem TGZS zavzemalo, da gostinski poklici,
natakar, kuhar, receptor, sobarica, ponovno pridejo na listo deficitarnih poklicev.
Združenje hotelirjev Slovenije podpirajo posredovani predlog o ustanovitvi Turistične gimnazije, katere program bi se
izvajal na srednjih šolah za gostinstvo in turizem in ne v sklopu katere od drugih gimnazij. 
Nazivi šolskih programov ne identificirajo poklica po nomenklaturi poklicev na nacionalnem nivoju niti po sistemizaciji
delovnih mest v podjetjih, zato predlagamo ponovno uvedbo naziva poklica po zaključenem srednješolskem strokovnem
izobraževanju po izbranih modulih.
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HVALA | 
                 sponzorjem in podpornikom


