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Spoštovani prijatelji turizma,
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,
katere bi 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 omogoča seznanitev z novostmi in
trendi v stroki, številna tekmovanja pa zaposlenim in dijakom nudijo
nadgradnjo znanj ter razvoj potencialov.
Letošnji zbor poteka v Thermani Laško, kjer tradicija zdraviliškega
turizma sega v obdobje pred 165 leti. Gostitelj je eno izmed
prepoznavnejših podjetij med termalnimi destinacijami, kjer se v
zadnjem obdobju pospešeno razvija tudi poslovni turizem.
Večje število tekmovalcev kaže na povečan trend zanimanja za delo v
panogi, zato bomo z aktivnostmi promocije nadaljevali tudi v bodoče.

Ekipa Gostinsko turističnega zbora Slovenije

Andrej PREBIL
predsednik Turistično gostinske Zbornice Slovenije
Spoštovane kolegice in kolegi, obiskovalke in obiskovalci,
dobrodošli na 69. Gostinsko turističnem zboru Slovenije v organizaciji Turistično
gostinske zbornice Slovenije. Vesel sem, da se letos ponovno srečamo in, da tako
ohranjamo dolgoletno tradicijo Gostinsko turističnih zborov.
V okviru letošnjega 69. Gostinsko Turističnega zbora število prijav na strokovna
tekmovanja bistveno presega lansko število. Kar 160 predstavnikov podjetij, strokovnih šol
ter osnovnih šol se bo pomerilo v različnih tekmovalnih kategorijah. Največ zanimanja
beležimo za tekmovanja hotelskih receptorjev, sobaric, tekmovanja v pripravi jedi po
naročilu ter pripravi burgerjev. Prepričan sem, da se boste udeleženci letošnjega Gostinsko
turističnega zbora seznanili s trendi in novostmi v gostinstvu in turizmu, se družili s
kolegi, sklenili nova poznanstva, predvsem pa odšli domov še pametnejši in bogatejši z
dodatnimi izkušnjami.
Bi pa ob tej priložnosti želel izpostaviti situacijo, v kateri se nahaja turistična panoga.
Turistični strokovnjaki na trenutnem dogodku WTM London opozarjajo na prihajajoče
izzive, in sicer: na prvem mestu so to naraščajoči življenjski stroški po svetu, sledijo cene
energentov, vojna v Ukrajini, še vedno prisoten virus covid-19 in pomanjkanje delovne
sile. Po njihovem mnenju se okrevanje turizma prestavlja na poznejše obdobje, številni
strokovnjaki v turizmu ne pričakujejo vrnitve na raven iz leta 2019 pred letom 2024.
Gospodarstvo je pred zahtevnimi ekonomskimi časi, evropske države napovedujejo
recesijo. Pozitivno pa je, da so nam pretekle izkušnje iz kriz pokazale, da potrošniki
vendarle radi dajejo prednost potrošnji za počitnice, še posebej, ker so v preteklih dveh
letih toliko časa preživeli v karantenah. Tudi mi v Turistično gostinski zbornici sledimo
situaciji, ki jo opažajo v tujini, saj iz izkušenj vemo, da se takšna situacija nato precej hitro
preslika tudi na Slovenijo.
Letošnje leto bomo v turizmu zaključili odlično, k temu so pripomogli tudi turistični boni
in dejstvo, da je vlada hitro prepoznala težave, ki jih ima gospodarstvo. Pred nami pa je
leto 2023, ki bo glede na informacije iz tujine leto polno izzivov. Vseeno želim poudariti,
da smo zadovoljni, da nam je vlada prisluhnila in, da smo na podlagi skupnih diskusij in
naših predlogov našli skupni jezik. Prepričan sem, da bodo predlogi, ki bodo sledili za leto
2023 ciljno usmerjeni in relevantni, kar bo po težkih 2 letih prisotnosti virusa covida-19
omogočilo preživetje naše panoge.
Želim vam prijeten in navdihujoč dogodek.
Ne pozabite: Živimo turizem!

Mojca LESKOVAR
Predsednica uprave Thermana d.d.
Spoštovane obiskovalke in obiskovalci 69. Gostinsko turističnega zbora in Dnevov
slovenskega turizma, spoštovani kolegi in kolegice,
v čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim v družbi Thermana – družbi dobrega
počutja.
Dobrodošli v destinaciji Laško – destinaciji blagodejne termalne vode Laško,
dolgoletne pivovarske in čebelarske tradicije, EDEN evropske destinacije odličnosti
za dostopni turizem in destinacije, ki jo odlikujemo nadvse gostoljubni domačini.
Od leta 2020, ko se nam je prvič obetala vloga gostiteljice tega največjega
strokovnega srečanja iz področja turizma, sta minili dve leti. Dve z izrednimi
razmerami obarvani leti, ki sta povsem spremenili družbo kot celoto, s tem pa tudi
koncept turizma in delovanje celotne turistične branže. Nova realnost je prinesla
številne spremembe, na katere smo se tako ali drugače uspešno prilagodili. A
spremembe so edina stalnica v življenju, kar se vsakodnevno potrjuje s
spremenjenimi geopolitičnimi, ekonomskimi, kadrovskimi in drugimi okoliščinami,
ki vplivajo na naše poslovanje in poslovne procese, od nas zahtevajo nenehno
prilagajanje ter nam predstavljajo izziv.
Ob bok pestremu dogajanju se je osnovala nova strategija slovenskega turizma, ki se
usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega
turizma višje kakovosti. Vse močneje se spodbuja trajnostna naravnanost turističnih
podjetij. V družbi Thermana d. d. trajnost umeščamo na vrh naših prioritet. Skrbimo
za trajnostno delovanje in razvoj na različnih področjih, tako iz vidika okoljskega,
gospodarskega in socialno-kulturnega področja, kar dokazujejo številni prejeti
certifikati. Skrb za okolje, v katerem živimo in delujemo, je vtkana v naše gene.
Ponosni smo, da delujemo v destinaciji Laško, ki je prejemnica platinastega priznanja
Slovenia Green, trajnostna usmeritev, pri kateri aktivno sodelujejo tudi naši gostje, pa
je naša zaveza tudi v prihodnje.
Spoštovani kolegi, naj bodo prihajajoči dnevi, ki jih boste preživeli pri nas, polni
dobrega počutja. Za slednje si bomo z ekipo naših zaposlenih prizadevali po
najboljših močeh.
Dobrodošli pri nas.

PONEDELJEK
14. november 2022

TOREK
15. november 2022

TEKMOVANJA
na 69. Gostinsko turističnem zboru Slovenije

vodja dogodka: Srečko KOKLIČ, 051 273 000

RAZSTAVLJALCI
na 69. Gostinsko turističnem zboru Slovenije

Čestitke

PREJEMNIKOM PRIZNANJ
Turistično gostinske zbornice Slovenije za kakovost in uspešnost

Priznanja gostinskim, hotelirskim in turističnim podjetjem,
organizacijam in izobraževalnim institucijam - za pomembne
obletnice in jubileje:
Terme Snovik - Kamnik d.o.o.

Priznanja partnerskim podjetjem ali ustanovam in zaslužnim
posameznikom za izjemen dosežek k razvoju slovenskega
turizma:
Tomaž Repinc, HIT d.d. Nova Gorica
Slorational d.o.o.
Winterhalter Gastronom d.o.o.
Čebelarstvo Šolar
Polhova jama, Kmetija Slapšak

Čestitke

PREJEMNIKOM PRIZNANJ
Turistično gostinske zbornice Slovenije za kakovost in uspešnost
Priznanja zaposlenim v gostinstvu, hotelirstvu in turizmu - za
posebne dosežke pri delu in doprinos k dvigu kakovosti storitve:
Veronika Vrbovšek, Thermana d.d.
Štefanija Emeršič, Thermana d.d.
Stanko Sivka, Thermana d.d.
Romana Šket, Thermana d.d.
Kristian Kunštek, Thermana d.d.
Boštjan Salobir, Thermana d.d.
Lucija Jeršič, Thermana d.d.
Boštjan Humski, BIC Ljubljana
Rado Urevc, Kamp Špik, HIT Larix d.d.
Jasmin Softić, Hotel Sabotin, HIT d.d. Nova Gorica
Ivan Martinuš, Hotel Park, HIT d.d. Nova Gorica
Metoda Dakskobler, Hotel Sabotin, HIT d.d. Nova Gorica
Mujkić Mehmedalija, Hotel Park, HIT d.d. Nova Gorica
Marjan Čakš, Terme Olimia d.d.
Vesna Kramarič, Terme Olimia d.d.
Milena Malec, Terme Olimia d.d.
Ivan Pelc, Terme Olimia d.d.
Verica Počivavšek, Terme Olimia d.d.
Marta Tadina, Terme Olimia d.d.
Metka Trupaj, Terme Olimia d.d.
Štefka Uršič, Terme Olimia d.d.
Mitja Tisnikar, Hoteli Bernardin, Sava Turizem d.d.
Bernardka Ferencek, Zdravilišče Radenci, Sava Turizem d.d.
Suzana Kraner, Zdravilišče Radenci, Sava Turizem d.d.
Franc Rozinger, Sava Hoteli Bled, Sava Turizem d.d.
Marjan Mavrič, Sava Hoteli Bled, Sava Turizem d.d.
Andrej Regoršek, Terme 3000, Sava turizem d.d.
Andrej Jandrašič, Terme 3000, Sava Turizem d.d.
Marija Smolko, Terme 3000, Sava Turizem d.d.
Robert Žibrat, Terme Ptuj, Sava Turizem d.d.
Alojz Fuks, Terme Ptuj, Sava Turizem d.d.
Slavica Rešeta, prodajna služba, Sava Turizem d.d.

SPONZOR
tekmovanja v pripravi burgerja

HVALA
sponzorjem, pokroviteljem in
razstavljavcem
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