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RAZVOJ 

2. NOVICE 

januar 2020 

1. PODALJŠEVANJE LETNIH REGISTRACIJ ZA TURISTIČNE VODNIKE 

Pri TGZS kot vsako leto v mesecu januarju intenzivno poteka podaljševanje letnih registracij za turistične 
vodnike, kot to nalaga turistična zakonodaja. Zbornica je vodnike pozvala, da pravočasno uredijo svoje 
dokumente za vodenje po Sloveniji in v drugih državah članicah EU, kot jim to dovoljuje evropska 
direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Vodniki morajo prav tako zamenjati svoje 20 let stare modre 
vodniške izkaznice za nove zelene, ker se dveletni rok za zamenjavo izteče 15. marca 2020.  

Turistične agencije prosimo, da turistične vodnike, s katerimi sodelujejo, spomnijo na njihove vsakoletne 
obveznosti in pravočasno urejanje dokumentacije, brez katere vodenje ni dovoljeno. 

 

 

2. RAZPIS ZA PRIDOBITEV OKOLJSKEGA ZNAKA MODRA ZASTAVA 
 

Turistično gostinska zbornica sodeluje v nacionalni komisiji za podelitev turistično okoljskega znaka 
Modra zastava. Razpis za pridobitev znaka je letos potekal še šestindvajsetič, prijavilo se je 13 
kandidatov, od tega 2 marini in 11 kopališč. Komisija za Modro zastavo je potrdila predlagane kandidate, 
ki jih bo nacionalni koordinator programa podal na Mednarodno žirijo.  

 

 

 

 

 

 

Slovenska turistična organizacija bo 31. januarja 2020 Modro zastavo vključila v Zeleno shemo 
slovenskega turizma, ki pod krovno znamko Slovenia Green promovira trajnostni razvoj turizma v 
Sloveniji. Za trajnostno upravljanje kopališč in marin ter okolice je ta mednarodno priznani okoljski znak 
zelo pomemben, saj je pokazatelj dobrih praks, gostom zagotavlja uveljavljene standarde in hkrati 
promovira turistično destinacijo.    
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SKUPINSKO DELO 

3. INVESTICIJSKA PRILOŽNOST: HARMONIJA – SREDIŠČE UGODJA 
Prejeli smo ponudbo za nakup nepremičnine v Mengšu. 

 OSNOVNI PODATKI: 

- Površina objekta: 4.989,49 m2 

- Površina stavbe: 3.403,00 m 

- Oddaljenost od avtocestnega priključka: 6,5 km 

- Objekt obratuje, je v funkciji in služi svojemu namenu.  

Objekt je vzdrževan, v zadnjem letu je bilo vanj investiranih preko 

20.000,00 €. 

POSEBNOSTI LOKACIJE: 

- Izvrstna infrastruktura za šport 

- Bližina Ljubljane in avtoceste 

- Zeleno in družinam prijazno okolje 

- Udobna namestitev 

- Primernost za dogodke z nad 500 udeleženci 

- Stalna klientela glede najema igrišč za tenis in badminton 

INFORMACIJE: Upravitelj Miran Hude, Stritarjeva ul. 6, 4000 Kranj, upravitelj.hude@siol.net in 

telefonska št. 04 204 78 70. 

 

 

4. PARTNERSKI SESTANEK PROJEKTA PRIMIS 
V četrtek, 16. 1. 2020, se je v Izoli na sedežu Italijanske Unije v Sloveniji odvijal celodnevni partnerski 

sestanek v projektu “Primis”, ki se izvaja pod okriljem programa Interreg Italija – Slovenija. Sestanka se 

je udeležilo vseh deset partnerjev, med njimi tudi predstavnika Turistično gostinske zbornice Slovenije. 

TGZS bo kot polnopravni partner projekta v prihodnjem polletju organiziral delavnice za turistične 

deležnike (vodnike, zaposleni kader v turizmu) in posebej še šolajočo se mladino na temo kulturnih 

znamenitosti in večkulturnosti.  

Cilj delavnic je pridobiti nova znanja in veščine za delo v turizmu, poudarki pa bodo tudi na izdelavi 

obmejnih tematskih poti ter inovativnih turističnih paketov. Navedeno bo zanimivo tudi za naše člane z 

območja zahodne Slovenije. TGZS bo organizirala in izvedla tudi 6 delavnic na slovenskem delu 

obmejnega območja, seveda v kapacitetah članov Zbornice. 

O nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali. 
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POVEZOVANJE 

5. POZIV K VKLJUČITVI V ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA 

2020 IN 5-ZVEZDIČNIH DOŽIVETIJ V LETU 2020 
Slovenska turistična organizacija v sklopu spremljevalnega programa sejma Alpe-Adria na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani vabi k predstavitvi obeh pozivov za leto 2020.  

Predstavitvi bosta 31. januarja 2020: 

ob 11:00 - Predstavitev pozivov za vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma 2020  
(potrditev udeležbe na petra.cad@slovenia.info),   

ob 12:00 - Predstavitev poziva za 5-zvezdična doživetja v letu 2020,     
(info na unique@slovenia.info) 

Zelena shema, ki je prepoznana kot najboljši model spodbujanja trajnostnega turizma v Evropi, je celovit 
nacionalni in certifikacijski program, ki spodbuja trajnostni razvoj turizma na vseh ravneh ter skozi 
znamko Slovenia Green promovira prizadevanja za razvoj ekonomsko, socialno in okoljsko odgovornega 
turizma. 

5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences, so zbirka 
edinstvenih, avtentičnih doživetij premium kakovosti, ki podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in 
znamke I feel Slovenia. 

 

 

6. PRIHAJAJOČI DOGODKI TGZS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. februar 2020  

Seja UO TGZS in 

seja Skupščine 

TGZS 

3. – 4. april 2020 

Strokovna ekskurzija 

Združenja hotelirjev 

Slovenije, 

Salzburg 

22. – 23. april 2020 

Seminar Sekcije 

hotelskih gospodinj 
11. junij 2020 

VIII. konferenca 

Združenja hotelirjev 

Slovenije, 

Rikli Balance hotel 

Bled 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/poziv2020?utm_campaign=si-jan20-rriep-obv-1&utm_medium=email&utm_source=Net-Results
mailto:petra.cad@slovenia.info
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razvoj-in-inovativnost/5-zvezdicna-dozivetja?utm_campaign=si-jan20-rriep-obv-1&utm_medium=email&utm_source=Net-Results
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