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Prireditev z najdaljšo tradicijo
Gostinsko turistični zbor Slovenije je prireditev turizma in gostinstva, ki
ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo. Združuje, tako zaposlene v gostinstvu in
turizmu, kot tudi mladino v procesu izobraževanja za delo v stroki.
Strokovna tekmovanja omogočajo prikaz dodanih vrednosti storitev, ki bi jo
vsak hotelir želel imeti v svoji ponudbi.
Prireditev udeležencem – tekmovalcem omogoča prikaz lastnega
strokovnega znanja, primerjavo s kolegi iz stroke ter predvsem izmenjavo
praks in izkušenj, s ciljem:

"danes prikazano – jutri v praksi uporabljeno."

Spremljanje strokovnih tekmovanj v živo je prava učna ura, saj lahko
obiskovalci preverijo svoje znanje ter se spoznajo tudi z novosti in trende v
stroki. Tekmovanja niso samo klasična tekmovanja, temveč so nadgradnja
znanja, iskanje nečesa novega. Največji izziv je biti inovativen, upoštevati
trende, biti pred drugimi in to prenesti v delovni vsakdanjik, z željo
izboljšanja kakovosti storitve.



Spoštovane kolegice in kolegi, obiskovalke in obiskovalci, 

dobrodošli na 68. Gostinsko turističnem zboru v organizaciji Turistično gostinske zbornice Slovenije.

Vesel sem, da smo letos ponovno skupaj v živo in da tako ohranjamo dolgoletno tradicijo Gostinsko
turističnih zborov. Upam, da boste na letošnjem Gostinsko turističnem zboru izvedeli kaj novega,
zanimivega, se družili s kolegi, sklenili nova poznanstva, predvsem pa odšli domov pametnejši in
bogatejši za kakšno izkušnjo. 

Prepričan sem, da se počasi približujemo svetlejši strani krize, ki je tako zelo močno prizadela turistično
panogo. V času od pojava pandemije, v teh nikoli prej videnih časih, se turistično gospodarstvo sooča z
mnogimi novimi izzivi. V okviru Turistično gostinske zbornice Slovenije smo vse od začetka pandemije
intenzivno nagovarjali vlado k pomoči turizmu in bili pri tem v veliki meri uspešni. Kar sem ponosen je,
da smo se v teh naporih združili tudi z ostalimi turističnimi združenji. 

Ker pa je vsaka kriza tudi čas za priložnosti, menim, da je lahko in mora biti ta čas čas za nove
priložnosti, čas, da v turistični panogi izkoristimo te priložnosti in izzive ter spremenimo ali celo
popolnoma obrnemo na glavo svoje poslovne modele in delovanje. Prepričan sem, da je prava smer v
katero moramo razmišljati usmerjena v prihodnost, celo na trenutke vizionarska, predvsem pa v novo
nastale potrebe in želje gosta. 

Slovenija ima za takšno razmišljanje odlično osnovo – imamo čudovito naravo, odlično kulinariko,
prijazne gostitelje, konec koncev smo tudi smo varna dežela in odlično smo poskrbeli za varnost gostov
s higienskimi ukrepi. Slovenski turizem moramo s skupnimi močmi še trdneje in še močneje graditi
naprej na 4-ih elementih: gostoljubnost oz. kakovosten kader, 5 zvezdična doživetja, trajnost in digitalni
razvoj. Pri tem pa je ključnega pomena skupno sodelovanje vseh deležnikov: turistov, zaposlenih v
turistični panogi in lokalnega prebivalstva. Verjamem, da nas bo samo takšno razmišljanje in
konstanten razvoj pripeljal v svetlo prihodnost kjer bomo ponovno še močneje in bolj trdno
pozicionirali Slovenijo na svetovni zemljevid kot zeleno, zdravo in aktivno deželo kjer se gostje počutijo
odlično in kjer ustvarjajo nepozabne spomine. 

Želim vam veliko energije, pozitivizma in vizionarskih misli.

Ne pozabite: Živimo turizem! 

Andrej Prebil
predsednik TGZS



FENIKSI TURIZMA

Turizem ni samo gospodarska panoga. Je način življenja, tako ljudi, ki v njem delamo, kot tistih, ki potujejo. To smo
praktično vsi, saj v trenutkih sproščenosti, dopusta, oddiha, začutimo in občutimo bistvo turizma, počitka, umirjenosti,
potovanj in lepote, ki nas obdaja. Še v začetku leta 2020 se je zdelo, da je turizem odporen na vse. A nikoli ni bil in nikoli
ne bo. Zgodovinsko je vedno imel vzpone in padce. Razlogi so lahko politični, verski, klimatski, okoljski in ne nazadnje
zdravstveni. Prav na slednjega smo v zaslepljenosti uspehov pozabili. Korona (ne)turizem se je zgodil in vsaj zdi se, da se
naravna nesreča umika. Imamo cepivo, ki smo si ga pred enim letom vsi tako želeli, torej imamo rešitev, ki pa nas
obenem razdvaja. Čemu ne sprejmemo te strokovne rešitve in pokažemo zrelosti kot cela družba? In zopet trpi turizem,
zavoljo slabe epidemiološke slike. Ker je varnost bivanja postala poglavitni motiv obiska gostov, si z razpravami ali
korona je ali ne, pravzaprav žagamo vejo, na kateri sedimo.

Že od začetka krize naša panoga torej plačuje najvišjo ceno. Bili smo zaprti, čeprav nismo bili potencialni vir okužb v
večji meri kot druge panoge. To so bile tudi tovarne, pa niso bile zaprte, to so bili neodgovorna srečanja in zabave, ki
niso bili sankcionirani, to so bili ljudje, ki so se neodgovorno obnašali do okolice, pa niso kaznovani, to so bili tudi naši
sodelavci, ki so se, kako ironično, v času čakanja na delo okužili doma, na obiskih, niso se okužili od gostov. Nismo se
upirali predpisom, le delati smo želeli in opozarjali, da je od danes na jutri v velikih in majhnih podjetjih težko vse
speljati tako, kot velevajo navodila. Vedeli smo, da nobena državna pomoč ni tako velika, kolikor je lahko velika izguba
posla, kadra, partnerjev, strank. Stoično smo prenašali marsikatere ukrepe, bili odgovorni in nismo spodbujali
nepokorščine, četudi se kdaj nismo strinjali.  Za vso državno pomoč smo hvaležni. Res je, da bi brez nje, panoge turizma
tudi lahko ne bilo več, kar bi bila nepopravljiva škoda. Sedaj smo tam, kje smo, upajoč, da začnemo na pogorišču korone
graditi nov model in nov vrednostni sistem v turizmu. To kar je bilo včeraj, pozabimo, usmerimo se v prihodnost.
Družba se spreminja in epidemija COVID-19, kakorkoli že katastrofična, je samo klicaj v spreminjajoči se realnosti
sveta. Potrebe gostov se spreminjajo, ustvarjajmo nove. Pojem varnosti, je v tem trenutku zdravje in odgovornost do
drugih, ki ga dosežemo najprej s svojim zgledom. 

Gostinsko turistični zbor in Dnevi slovenskega turizma so bili od nekdaj praznik turizma. Letos bodo ti dnevi malo
drugačni, manj bomo slavili. Delovali bomo bolj strateško, razmišljujoče. Postaviti je potrebno jasne in realne cilje. Leto
2022 bo prelomno za marsikatero podjetje. Bonov ne bo več, kriza se bo umirjala, letalske povezave vzpostavljale, kadri
bodo, tako kot vedno, problem, dolgove dveh suhih let bo potrebno poplačati, upanje za boljše čase je.  Kritično je
potrebno analizirati napake, ki smo jih naredili in se ne hvaliti s podatki, ki nimajo pravilne osnove. Postavimo taka
izhodišča, da panoge ljudje ne bodo zapuščali in da bomo spet zaželeni tako za investitorje, predvsem pa za goste. Že
zavoljo tega, ker je turizem najlepši del storitvenih dejavnosti. 

Feniks je bajeslovno bitje, ki vsakih petsto let umre zato, da vstane iz pepela, ker s tem življenju prinese svežino in
mladost. Ta prispodoba mi je prišla na misel, ko sem razmišljal o usodi, ki jo doživlja turizem. Bodimo feniksi, na nas je,
da turizem znova vstane. Feniks je zdravil rane z zdravilnimi solzami, mi bomo pozdravili turizem z našo vztrajnostjo,
inovativnostjo in ljubeznivostjo do gostov . 

Marjan Batagelj
predsednik Upravnega odbora Postojnska jama d.d.







Sreda, 13. oktober 2021

Četrtek, 14. oktober 2021

PROGRAM 



TEKMOVANJA



Čestitke prejemnikom
PRIZNANJ TGZS

Priznanja gostinskim, hotelirskim in turističnim podjetjem, organizacijam in
izobraževalnim institucijam 

Za investicije, pestrost ponudbe in dvig kakovosti storitve ter za oblikovanje inovativnih
turističnih produktov

Adria d.o.o.
Grand Koper, Jaz in Božo d.o.o.
Hotel Bohinj, Alpinia d.o.o.
Hotel Elegans Brdo, JGZ Brdo
Hotel Jama, Postojnska jama d.d.
Hotel Lipa, Hit d.d. Nova Gorica
Igralniško zabaviščni center Park, Hit d.d. Nova Gorica
Hotel Maestoso, Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.
Hotel Ribno, Epidos d.o.o.
Terme Dobrna d.d.
Hotel Paka, Gorenje Gostinstvo d.o.o.

Priznanja partnerskim podjetjem ali ustanovam in zaslužnim
posameznikom za izjemen dosežek k razvoju slovenskega turizma

Advansys d.o.o.
Boštjan Vrščaj, predsednik Turističnega društva Laško
Restavracija Pavus in šef Marko Pavčnik, Marko Pavčnik s.p.
Majda Rebolj

Za pomembne obletnice in jubileje
GTM Metlika d.o.o.
Igralniško zabaviščni center Korona, Hit d.d. Nova Gorica
Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto
Kamp Koren, Lidija Koren s.p.

Priznanja zaposlenim v gostinstvu, hotelirstvu in turizmu 
Za posebne dosežke pri delu in doprinos k dvigu kakovosti storitve

Jasminka Maksimović, Jasna Chalet Resort d.o.o.
Martin Skale, Thermana d.d.
Metka Krivec, Thermana d.d.
Slavica Deželak, Thermana d.d.
Herman Pančur, Terme Snovik - Kamnik d.o.o.
Janez Horvat, Hit d.d. Nova Gorica
Danijel Babić, Postojnska jama d.d.
Janez Margon, Postojnska jama d.d.
Aleš Grašič, Sava Turizem d.d.
Aleš Rantaša, Sava Turizem d.d.
Gordana Damjanović, Sava Turizem d.d.
Mile Vasilovski, Sava Turizem d.d.
Mojca Erat, Sava Turizem d.d.
Vladanka Rebec, Sava Turizem d.d.
Prim. Mag. Branko Šibanc, Terme Dobrna d.d.
Vojko Munih, Igralni salon Admiral Karneval d.o.o.



Lokacije prireditev

JAMSKI DVOREC

preddverje

zgornje preddverje





































H V A L A !
sponzorjem in pokroviteljem


