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Spoštovani udeleženci 9. konference Združenja Hotelirjev Slovenije,
izrekam vam prisrčno dobrodošlico na naši tradicionalni letni konferenci, ki jo skupaj s Turistično gostinsko
zbornico Slovenije prirejamo že deveto leto.
Za nami je težko leto, verjetno najtežje v zgodovini hotelirstva. Nad našim lepim poklicem so se zgrnili
najbolj črni oblaki, ki vztrajajo predolgo. Tisti, ki nismo izgubili upanja v naš poklic in smo verjeli v boljše
čase, bomo preživeli tudi to najhujše obdobje. Danes se v hotelirstvu povsod po svetu bije bitka za obstanek
in bitka za ponoven vzpon in prehod v novo normalnost.

Pandemija pušča v našem poklicu nedvomno velik pečat, ki nas bo spremljal še najmanj desetletje. Izzivov
na poti k okrevanju hotelirstva je veliko. Najbolj intenzivno nas spremljajo finančne posledice, za nameček
pa smo se čez noč znašli še v hudi krizi pomanjkanja kadra. Preveč sodelavcev je izgubilo upanje v naš
poklic in dolgoročno zapustilo našo panogo. Kriza vztraja predolgo in ljudje so našli nove poklice.
Kako se bomo hotelirji odzvali na te izzive? Kje so rešitve? Kakšni so primeri dobrih praks soočanja s krizo
med nami hotelirji? Kako lahko izboljšamo ugled in atraktivnost našega poklica, da pritegnemo mlade
talente? Kako nam bodo pomagali prebroditi to finančno krizo bankirji?
Na vsa ta vprašanja bomo skušali odgovoriti na letošnji konferenci, prav tako bomo od Slovenske Turistične
Organizacije izvedeli kakšna so pričakovanja gosta prihodnosti in kakšni so trendi v potovalni industriji,
Ministrstvo za Gospodarski Razvoj in Tehnologijo nam bo predstavilo aktualne državne pomoči za turizem,
Turizem Ljubljana nam bo opisal aktivnosti za okrevanje evropskih mest, globalna statistična agencija STR
London pa bo prikazala najnovejše kazalnike poslovanja hotelov v svetu in regiji, Javni Zavod Brdo pri Kranju
nam bo predstavil prenovljeni hotel Elegans Brdo, družba Fraport Slovenija pa nas bo seznanil z novim
potniškim terminalom na Letališču Ljubljana. Podučili se bomo tudi o psihologiji dela in zadrževanju kadra.
Vse to in še več lahko pričakujete od letošnje konference Združenja Hotelirjev Slovenije, ki je namenjena
vam dragi hotelirji, ki skupaj soustvarjamo podobo slovenskega turizma.
Srčno upam, da bo letošnja konferenca za vas koristna in zanimiva in da boste v naših skrbno pripravljenih
vsebinah uživali.

Gregor Jamnik, Združenje Hotelirjev Slovenije, predsednik

Za nami je za slovenski turizem zelo težko obdobje, pred nami še veliko negotovosti. Kljub temu so bile
naše vrste v tem času karseda strnjene. Naše sodelovanje je bilo tesno, odprto in konstruktivno. Na
ministrstvu smo se potrudili, da smo vaše predloge karseda učinkovito zastopali tudi na vladnem parketu. Z
namenom pomoči gospodarstvu za lažji nadaljnji zagon dejavnosti ter za ohranitev delovnih mest je bilo
doslej sprejetih osem paketov ukrepov pomoči v obliki interventnih zakonov. Sektor gostinstva in turizma je
na osnovi interventnih zakonov doslej prejel pomoč v višini preko 705 milijonov evrov, vključno z novim
interventnim zakonom in ostalimi javnimi razpisi pa bo tej panogi razdeljena več kot milijarda evrov
pomoči. S temi ukrepi smo zagotovili, da je panoga preživela in dočakala ponovno odprtje v relativno dobri
kondiciji.

Kljub številnim aktivnostim, povezanim z epidemijo, ki smo jih izvajali na ministrstvu, nismo zanemarili
naših rednih aktivnosti. V medresorskem usklajevanju je Zakon o gostinstvu, ki smo ga predhodno že
uskladili z vami, nekoliko bomo spremenili Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje
gostinske dejavnosti, izjemno aktivni smo bili tudi na področju zagotavljanja evropskih sredstev za turizem.
Tako bo imel slovenski turizem, po več kot desetletju, ponovno na voljo sredstva za vlaganja v turistično
infrastrukturo. Smo tudi v zaključni fazi izbora izvajalca za pripravo nove strategije slovenskega turizma in
močno verjamem, da boste tudi tokrat aktivni soustvarjalci nove strategije.
Zahvaljujem se vam za dosedanje tvorno sodelovanje. Ste pomemben partner ministrstva pri realizaciji
številnih ukrepov. Verjamem, da smo tudi mi, na ministrstvu, v teh, za turizem težkih časih, uspeli upravičiti
vaše zaupanje. Tudi v prihodnje bomo, tako kot doslej, vedno na voljo, da boste lahko izrazili svoje pobude,
izzive, s katerimi se soočate, in predloge. Vedno bomo poslušali, slišali, se trudili. Ne obljubim, da nam bo
vedno uspelo, a z vsemi močmi bomo zagotavljali vašo pravico do ugodnega in konkurenčnega poslovnega
okolja.

Simon Zajc, MGRT, državni sekretar

Spoštovane kolegice in kolegi, obiskovalke in obiskovalci,
v čast mi je, da vas lahko pozdravim na IX. konferenci Združenja hotelirjev Slovenije.
Nepredstavljivo težki časi za našo panogo, v katerih delujemo že več kot eno leto, so na žalost postali naš
vsakdan. Vsekakor sam verjamem, da turizem čakajo še boljši časi, kot so bili pred letom 2020, predvsem pa
zelo drugačni, s povsem drugačnimi turističnimi modeli. Zavedam se, da je težko misliti na priložnosti v teh
težkih časih, ko se večina bori za preživetje, a menim, da je to lahko nekaj pozitivnega in motivacijskega,
nekaj, kar nas lahko dvigne iz te koronakrize še močnejše in še boljše. Osnovo imamo – Slovenija je
atraktivna destinacija, varna, zelena, zdrava in aktivna, na nas pa je, da edinstvenemu doživetju za gosta
dodamo še tisto pikico na i, ki naredi tako zelo pomembno razliko za gosta.
Sem pa zelo vesel, ko gledam nasmejane obraze zaposlenih in gostov, ki pravijo, da so komaj čakali čas
odprtja nastanitev in gostinskih lokalov. Kar je za nas, zaposlene v turizmu, dobra novica.
Za konec pa obljubljam, da se bomo v okviru Turistično gostinske zbornice še naprej trudili in zavzemali za
sprejemanje relevantnih ukrepov za reševanje in preživetje turistične panoge, kot to počnemo že od začetka
pandemije skupaj z ostalimi turističnimi panožnimi združenji v Sloveniji.
Ne pozabite: Živimo turizem!
Vse dobro.
Andrej Prebil, Turistično gostinska zbornica Slovenije, predsednik

Dragi hotelirji, spoštovani gostje,
Prisrčno dobrodošli v hotelu InterContinental
Ljubljana. V čast nam je, da smo lahko gostitelji
konference Združenja Hotelirjev Slovenije.
Zadnji meseci so bili za nas, naše goste in
lastnike, izrednega pomena. Po težkem
obdobju,
zaznamovanem
z
oblilico
negotovosti, se počasi vračamo nazaj na bolj
ustaljene tire poslovanja.

Po eni strani smo iskreno pogrešali kolege, ki so čas zaprtja hotela preživljali doma čakajoč na vpoklic na
nazaj, po drugi strani ni bilo prizaneseno niti tistim, ki so delali skrajšan delovni čas oziroma brez podpore
celotne ekipe. Nenazadnje, kar nekaj talentiranih sodelavcev in kolegov po sili razmer zapušča industrijo, kar
je dodatno zaskrbljujoče.
S tovrstnimi izzivi smo se soočali vsi, zato se na tem mestu zahvaljujem za dano pomoč, predanost,
razumevanje in prizadevanja, da nastale posledice krize nekoliko omejimo.
Zdaj pa je napočil čas, da naše poglede usmerimo v prihodnost in krizi ne dopustimo, da bi nas še dodatno
definirala, temveč se osredotočimo na premike naprej. Brez dvoma si bo naša industrija opomogla, na kar
nakazuje že trenutni pozitivni trend rasti zasedenosti, ki smo ji priča iz meseca v mesec. Na žalost vseh
elementov te krize ni moč nadzorovati, lahko pa se prilagodimo in z večjo mero pripravljenosti zajadramo v
prihajajoče mesece. Prepričan sem, da bomo po tem še močnejši!
Iskrena hvala vsem za vaše angažmaje in kolektivno zavest, da s skupnimi močmi prispevamo k čim
hitrejšem okrevanju od leta 2020.
Duško Božić, Bavarski stolp d.o.o., hotel InterContinental Ljubljana, general manager

PRIČAKOVANJA GOSTA: PRIHODNOSTI IN
TRENDI

mag. Maja PAK
Slovenska turistična organizacija, direktorica

Njeno več kot dvajsetletno delo za Slovensko turistično organizacijo ji je omogočilo, da ni samo
priča, ampak tudi vodja preobrazbe Slovenije iz majhne države v srcu Evrope v prvo zeleno
destinacijo na svetu in vodilno na področju trajnosti v turizmu. Njena vizija v tem procesu je jasna
in je pridobila soglasno podporo med vsemi zainteresiranimi stranmi slovenskega turizma:
Slovenija je zelena butična destinacija za 5 zvezdična doživetja. Uresničuje se skozi konsistentno
upravljanje tržne znamke I feel Slovenia in spodbujanje razvoja turističnih produktov, ki
udejanjajo njeno obljubo.

STANJE SVETOVNEGA, EVROPSKEGA IN
REGIJSKEGA HOTELIRSTVA PO COVID KRIZI

Romina ALEKSIEVA
STR London, finančna direktorica za Južno Evropo

Ima več kot 10 let izkušenj dela v turizmu na različnih lokacijah po Evropi. Trenutno živi v
Londonu in se je pridružila podjetju STR pred dvema letoma. Je Regional Account Manager za
Benelux in Jugovzhodno Evropo. Pri delu se zelo trudi, da doseže 100-odstotno zadovoljstvo in
zadrževanje strank.

OKROGLA MIZA

TURISTIČNO
GOSPODARSTVO
VS COVID - 1:0

Gregor Jamnik, Best Western Premier Hotel
Slon Ljubljana, generalni direktor

Matija Blažič, Hotel & Glamping Ribno Bled,
lastnik in direktor

Andrej Lasič, NLB, d.d.
pomočnik uprave za korporativno in
investicijsko bančništvo

dr. Andreja Cirman
Hotel Zlata ladjica Ljubljana, direktorica

Marko Mlakar, Amrop Adria,
direktor in partner

moderatorka Saša Zor, InterContinental
Ljubljana, direktorica prodaje in marketinga

EVROPSKA MESTA IN AKTIVNOSTI ZA OKREVANJE
TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA

mag. Petra STUŠEK
Turizem Ljubljana, direktorica, predsednica združenja Evropskih mest
avtor fotografije: Marko Ocepek

Mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, je od leta 2019 predsednica Združenja evropskih
mestnih turističnih in kongresnih uradov ter marketinških organizacij European Cities Marketing
(ECM). Je prva ženska, ki se je v zgodovini več desetletne organizacije znašla na čelu vodilnega
evropskega združenja na področju upravljanja turizma v mestnih destinacijah, promocije in
marketinških dejavnosti. Skupaj z ekipo se je uspešno spoprijemala z vsemi izzivi, ki jih je turizmu
zadala pandemija, v preteklih letih pa tudi dodatno mednarodno okrepila podobo Ljubljane kot
sodobne, turistično uspešne trajnostne destinacije.
ECM združuje 113 destinacij iz 37 držav in povečuje konkurenčnost in uspešnost svojih članov, ki
so tudi iz neevropskih držav. Deluje kot platforma za sodelovanje profesionalcev v prostočasnem,
poslovnem in mestnem turizmu z namenom postavljati nove trende na področju mestnega
turizma, izmenjave znanj, primerov dobrih praks in mreženja.
Vrednost močne skupnosti in povezav se je pokazala v preteklem letu, zaznamovanem s
pandemijo. V ECM so takoj ob razglasitvi pandemije začeli spodbujati k razmisleku o tem, kakšna
bo prihodnost, k pridobivanju inovativnih in kreativnih zamisli ter pogledu z druge perspektive.
Ker je potreba po strateškem upravljanju destinacij večja kot kdaj koli prej, so oblikovali strategijo
"Današnji jutri" (Tomorrov Today) za obdobje 2019-2022 in definirali vlogo sodobnega DMMO
(destinacijske management in marketing organizacije). Ta igra najpomembnejšo vlogo kot
moderator in inovator v večdimenzionalnem okolju umetnosti in kulture, izobraževanja, znanosti
in raziskav, kreativne industrije, gostiteljstva in nenazadnje lokalne skupnosti. Novost so skupine
za prenos znanja (knowledge groups), obstoječe in nove, ki se osredotočajo na nove kazalce
uspešnosti. V 2020 je ECM izvedel sedem webinarjev, 22 prezentacij dobrih praks in študij
primera, oblikoval dokument za DMMO s koraki, ki jih morajo doseči v različnih fazah okrevanja
(DMMO Covid-19 Continuity Checklist), izdal 14 člankov strokovnjakov iz različnih industrij in 5
elektronskih novičnikov s primeri dobrih praks.

PREDSTAVITEV PRODUKTA GOGIRO
Klemen FURLAN
GoGiro, direktor

GoGiro je softversko podjetje, ki je specializirano za mikromobilnost v turizmu. Z GoGirom lahko
vsak hotel, kamp, letovišče, vsako turistično mesto in vsak podjetnik v turizmu vpelje floto
mikromobilnosti, pri tem pa jim ni treba skrbeti za donosnost, dovoljenja ali podporo.
Aplikacija GoGiro poleg najema e-skirojev in e-koles ponuja uporabo popolnoma avtonomnega
turističnega vodiča. Uporabnik si tako na pametnem telefonu izbere svojo dogodivščino, v
aplikaciji pa se mu prikaže želena pot s postanki po kateri začne svojo dogodivščino -- seveda vse
podprto z besedilom in slikami. E-skiro lahko na poti ustavi in zaklene ter si najljubšo
znamenitost pogleda od bližje ali pa obišče dobro restavracijo, galerijo, muzej...
GoGiro se osredotoča izključno na segment turizma:
Omogoča večjo mobilnost gostov in s tem bolj raznovrstno ponudbo
Hoteli in resorti lahko obdržijo goste v svoji sferi z mrežo partnerskih muzejev, galerij,
restavracij, doživetij
Gostje lahko samostojno raziskujejo širšo okolico
Z mrežo preverjenih partnerjev je izločanje turističnih pasti (tourist traps) enostavnejše
Bolj učinkovito je upravljanje s človeškimi viri, saj ni potrebe po vodičih
Agregiran in anonimiziran zajem podatkov o navadah gostov
Obenem pa omogočajo vsakemu prevoziti dolge razdalje in premagati višinske razlike, saj so
motorizirana

AKTUALNE OBLIKE DRŽAVNE POMOČI, POVRATNA
IN NEPOVRATNA SREDSTVA, INTERVENTNI ZAKON
ZA TURIZEM

Ksenija FLEGAR
MGRT, Direktorat za turizem, v.d. direktorice
"Prepričana sem, da obstaja globalni konsenz glede najbolj prizadete panoge s strani
pandemije COVID-19, to je zagotovo gostinstvo in turizem. Po napovedih bi lahko pot do
okrevanja, ob pogoju, da se pandemija ne ponovi, trajala vse tja do leta 2024.Vendar pa
nekateri strokovnjaki s področja gostinstva in turizma ne vidijo tako mračne slike. Krizo vidijo
tudi kot priložnost za preoblikovanje in izboljšave industrije. Med njimi tudi strokovnjaki z
mednarodnimi izkušnjami v hotelirstvu in letoviščih po svetu. O prihodnosti potovanj, trendih, ki
bodo opredelili gostinstvo po COVID-19 in o tem zakaj je študij turizma in gostinstva še vedno
perspektiven se je potrebno nenehno in vztrajno pogovarjati. Spomnimo lahko, da panoga
tokrat ne doživlja prve krize, je pa ta zagotovo najobsežnejša in najdaljša. Pogosto pozabimo
kako neverjetno močna in odporna je bila turistična industrija v finančni krizi leta 2008, kar
dokazuje, da je turizem tako pomemben del gospodarstva, da se bo neizogibno vrnil nazaj.
Navsezadnje je v interesu vlad in podjetij, da turistično gospodarstvo ponovno zacveti. Še več,
povpraševanje po potovanjih se dolgoročno verjetno ne bo zmanjšalo. Danes ne gledamo na
potovanja le kot privilegij, temveč tudi kot na pravico, ki nam ob napornem vsakdanjem
življenju prinaša sprostitev in nas napolni z energijo, da smo lahko kos vsem izzivom, ki nam jih
prinaša delo in druge obveznosti. Potovanja in doživetja so del globaliziranega sveta in vsa
prizadevanja gredo v smer, da bo tako tudi ostalo. "

PREDSTAVITEV POTNIŠKEGA TERMINALA NA
LETALIŠČU DR. JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA

Urška BINTER
MBA, Fraport Slovenija, vodja komercialnih storitev

Urška Binter je v družbi Fraport Slovenija odgovorna za komercialne storitve, ki ljubljanskemu
letališču prinašajo približno petino prihodkov. Ključne stebre tega področja predstavlja
trgovinska in gostinska ponudba, upravljanje parkirišč, oglaševanje in oddaja nepremičnin. Z
večjimi investicijami v Airport City in letališko infrastrukturo (z novim potniškim terminalom) ta
regionalna vstopna točka tako za turistični kot poslovni segment postaja vedno bolj pomembna.
Kot direktorica prodaje je svoje izkušnje nabirala v hitro rastočem IT podjetju in se osredotočala
na segment B2B. Pred tem je kot Senior Sales Manager v podjetju Sava Turizem pokrivala države
Beneluxa in prekomorske trge. Managerske izkušnje je pridobila tudi v storitvenem sektorju ter z
delom v mednarodni podružnici kot vodja splošnega sektorja.

PREDSTAVITEV GOSPODARSKEGA JAVNEGA ZAVODA
BRDO, PRENOVA HOTELA IN AKTIVNOSTI

Iris Kociper Haas, že več kot petindvajset let
skozi različne subjekte in deležnike soustvarja
slovenski turizem in svoje delovne strasti brusi v
gostinsko-turističnih
podjetjih.
Izpolnjuje
poslanstvo gostoljubja skozi različne procese v
hotelirstvu, kongresno-prireditveni dejavnosti in
gostinstvu. Svojo poklicno pot je začela v
marketingu in prodaji Term Maribor, kjer je tudi
leta 2014 postala direktorica hotela Habakuk,
takrat enega izmed 5* hotelov v Sloveniji. Od
leta 2008 do leta 2020 je kot zunanja
pogodbena partnerica sodelovala z Višjo
strokovno šolo za gostinstvo in turizem Maribor
kot
predavateljica
prakse
pri
vsebinah
kongresne dejavnosti, poslovanju hotelskih in
gostinskih obratov. Udeležena je bila pri
vzpostavitvi njihove restavracije 7 in pri
zagonskem projektu prenove šolskega hotela.

Iris KOCIPER HAAS
JGZ Brdo, namestnica direktorja

Kot lastnica podjetja EvenTIsi je so-organizirala več kot sto velikih prireditev, koncertov,
maturantskih plesov in porok. Zadnji uspešen projekt je otvoritev hotela Elegans Brdo, pri
katerem je soustvarjala idejno zasnovo, opremo in celovito zgodbo novega 4 zvezdičnega
superior hotela. Predana vlogi gostoljubja ji največjo strast v življenju predstavljajo novi cilji, ki jih
krasijo zgodbe srčnih ljudi.

ZADRŽEVANJE KADRA IN PSIHOLOGIJA DELA –
GENERACIJA Z, KADRI PRIHODNOSTI
Marko KOSTELEC
licencirani svetovalec psihometričnega orodja PXT

Marko
Kostelec,
univerzitetni
diplomirani
socialni delavec, z več kot 20 letno prakso
vodenja različnih ekip in opravljanja funkcije
direktorja za razvoj in selekcijo kadrov v
uspešnem slovenskem IT podjetju.
Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove
glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja,
sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega
individualnega in skupinskega coachinga. Kot svetovalec je med drugim sodeloval s: KPMG,
Summit Leasing, Cablex – Group, Agitavit, Radenska, Sumida, Rokus-Klett, Regia Group, Narodna
in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, DSO Vič-Rudnik, CSD Ljubljana, CSD Nova Gorica.
ICF akreditirani coach, licencirani SDI moderator, licencirani svetovalec psihometričnega
kadrovskega orodja PXT in certificirani trener Points of You L1. Opravljeno ima prvo stopnjo
moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v
aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize

GIZ HO.RE.CA center je gospodarsko interesno združenje proizvajalcev in
dobaviteljev profesionalne gostinske opreme. Združenje deluje že od leta 2014 in
uspešno postavlja visoke standarde kvalitete in prepoznavnosti gostinske opreme
za Slovenijo in tujino. Partnerji Horeca centra vsak na svojem področju razvijajo
kvalitetne aparate in druge nepogrešljive elemente profesionalnih kuhinj, barov,
hotelov, pekarn in drugih gostinskih obratov. Združenje HO.RE.CA center
sestavljajo partnerji, ki vsak na svojem področju ponujajo vse potrebno za
področje gastronomije. Partnerji HO.RE.CA centra so: GAZI termična oprema,
FINES profesionalne peči, DSP pomivalni sistemi, ECOLAB čistila, FIDUCIA drobni
inventar, VALTEK sladoledni stroji, RINOX nevtralna inox oprema, SURF objektna
in osebna higiena in ALPFRIGO hladilna oprema. Osrednja in bistvena lastnost
HO.RE.CA centra je celovitost, saj prodajni program združenih partnerjev obsega
raznoliko ponudbo profesionalne gostinske opreme in drugih elementov na
področju gastronomije. Ponudba HO.RE.CA centra obsega tudi tehnično,
prodajno in servisno pomoč na vseh področjih gostinske opreme kot tudi
strokovno svetovanje na področju javnih naročil, projektiranje in načrtovanje
novih ali rekonstrukcije obstoječih profesionalnih kuhinj, pomivalnic, barov,
pekarn, slaščičarn, proizvodnih obratov in vseh drugih gostinskih objektov.
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