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1. CONVENTA 2020 – poslovna borza nove Evrope za srečanja, 
dogodke in incentive 

 

 

 

 

 

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo od 22. do 23. januarja 2020 potekala osrednja in vodilna 

prireditev za strokovnjake s področja organizacije poslovnih dogodkov in srečanj. 

Dvodnevni dogodek bo združil več kot 120 ponudnikov iz 15 držav, omogočal bo pridobitve informacij o 

ponudnikih, primerih dobrih praks ter vas seznanil z aktualnimi novostmi. 

Informacije in prijave na dogodek se nahajajo tukaj. 

 

 

2. Konferenca HOSPEO MASTER 2020 
 

Kdaj: 30. januar 2020 

Kje: Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

Organizator: Flexyteam d.o.o., Spletni marketing in izobraževanje 

Konferenca bo obravnavala dve zelo aktualni temi: blagovno znamko 

turistično – gostinskih delodajalcev in strokovno usposabljanje v dejavnosti. 

Organizator dogodka je podjetje Flexyteam, ki je razvilo slovensko specializirano 

mobilno spletno kadrovsko orodje za promocijo in povezovanje iskalcev dela ter delodajalcev na 

področju turistično-gostinske dejavnosti.  

Konferenca je v prvi vrsti namenjena vodstvom družb in kadrovskih služb. 

Več informacij o dogodku dobite na spletni strani. 

https://www.conventa.si/
https://www.conventa.si/
https://hospeo.com/
https://hospeo.com/
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3. Kodeks za zmanjšanje uporabe plastičnega pribora v gostinstvu 
 

PRISTOPITE H KODEKSU ZA ZMANJŠANJE UPORABE PLASTIČNEGA PRIBORA V GOSTINSTVU 

in s podpisom pokažite, da vam je mar za okolje in ohranjanje Slovenije, zelene destinacije. 

 

Besedilo kodeksa, poziv in pristopni obrazec smo objavili 

na zborničnih spletnih straneh. Podpisan izvod pristopne 

izjave nato pošljete na Turistično gostinsko zbornico 

Slovenije.  

Seznam vseh podjetij in podjetnikov, podpisnikov kodeksa, 

bomo objavili na naših spletnih straneh in s tem 

promovirali ozaveščenost turistične panoge in prispevek 

posameznih gospodarskih subjektov k varovanju okolja. 

 

 

4. Turistični obisk v prvih enajstih mesecih 2019 
 

V prvih enajstih mesecih 2019 so vsi nastanitveni obrati skupaj zabeležili za +5,3 % več prihodov in za 

+1,3 % več prenočitev kot v enakem obdobju leta 2018. V hotelih, ki ustvarijo v Sloveniji največ 

nočitev, je bilo za +3,6 % več prihodov turistov in za -1 % manj njihovih nočitev.  

Kampi so se odrezali nekoliko bolje, saj so imeli za +10,6 % več prihodov in za +5,8 % več nočitev gostov.  

Največjo rast v prvih enajstih mesecih lanskega leta pa so zabeležili zasebni ponudniki (sobodajalci), ki 

so imeli za +14,5 % več prihodov in za +10,5 % več nočitev turistov.  

 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

ZDRUŽENJA HOTELIRJEV SLOVENIJE 
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