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POSLANI NOVI PREDLOGI POMOČI
TURISTIČNEMU GOSPODARSTVU
Turistično gostinska zbornica Slovenije je na
vladne službe ponovno naslovila dopis s
predlogi pomoči turističnemu gospodarstvu.
Tudi tokrat se je povezala z večino turističnih
združenj (vseh je kar 16) in predlagala
nadaljevanje pomoči turističnim družbam.
Predlagan je bil tudi hiter sklic sestanka
Strokovnega sveta za turizem, kjer bi se
predloge še dodatno predstavilo.

Najpomembnejši predlogi so:
interventni zakon za turizem,
podaljšanje ukrepa sofinanciranja,
čakanja na delo,
večji obseg financiranja fiksnih
stroškov,
povečanje obsega plačil za ukrep
skrajšanega delovnega časa,
izdaja novih turističnih bonov z
možnostjo unovčevanja v vseh
segmentih turizma,
odlog plačila kreditnih obveznosti.

NOVI RAZPIS STO ZA SOFINANCIRANJE
TURISTIČNIH VODENJ PO SLOVENIJI
Slovenska turistična organizacija tudi za to
leto pripravila razpis za sofinanciranje
turističnih
vodenj
na
slovenskih
destinacijah, na katere se bodo lahko
prijavljali dodelani programi turističnega
vodenja, tako s strani organizatorjev potovanj
kot tudi samih nacionalnih turističnih
vodnikov in lokalnih ter regionalnih turističnih
vodnikov.

Razpis bo javno objavljen takoj po sprostitvi
ukrepov za zajezitev epidemije COVID19 in se
bo nanj lahko prijavljalo do porabe sredstev.
Tokrat so predvidena podvojena sredstva v
primerjavi z lanskoletnim razpisom, to je
300.000,00 €. Predvideno je, da se bodo
odobrena sofinancirana turistična vodenja
lahko izvajala do konca novembra 2021.

Organizatorje potovanj vabimo, da pripravite programe vodenja
za hitrejši odziv na razpis.

TGZS tvorno sodeluje pri pogovorih o tem projektu med STO in
različnimi društvi turističnih vodnikov.

PREDSTAVITEV NA SPLETNI
STRANI TGZS

Na Turistično gostinski zbornici Slovenije si želimo, da obiskovalci naše spletne
strani tgzs.si spoznajo tudi vas, naše člane, in vašo ponudbo.
Pod novim zavihkom ''ČLANI TGZS'' bo tako za vsako podjetje objavljen naziv,
logotip ter povezava na uradno spletno stran.
Ker seznam članov TGZS ni javno objavljen, vas prosimo, da na elektronski
naslov rebeka.mezan@tgzs.si sporočite ali z objavo soglašate ali ne.
V kolikor spletne strani nimate, ste dobrodošli, da posredujete krajše gradivo s
kontakti.
Na povezavi si lahko ogledate že objavljen seznam nekaterih članov.

PRILOŽNOSTI IN IZZIVI
OB OKREVANJU V
KMETIJSTVU, ŽIVILSTVU,
GOSTINSTVU IN TURIZMU
Spletni dogodek v živo organizira Srednja šola za gostinstvo in turizem
Celje skupaj z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana v okviru
projekta MUNERA 3.
KDAJ: 26. januar 2021 ob 13.00 uri
KDO:
dr. Jože PODGORŠEK, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Fedja POBEGAJLO, direktor TGZS
Gašper PUHAN, predsednik JRE Slovenija
Uroš ŠTEFELIN, chef in podjetnik
mag. Jasna KRŽIN STEPIŠNIK, direktorica BIC Ljubljana
Iztok LESKOVAR, ravnatelj SŠGT Celje
T E M E:
1. Izzivi novega programskega obdobja na področju kmetijstva in prehrane
2. Vpliv korona krize na slovenski turizem in možnost ponovnega zagona
3. Okrogla miza: Priložnosti in izzivi ob okrevanju
C E N A: brezplačno

SPLETNA PRIJAVNICA

18. 3. 2021 - 8. 4. 2021
Na Centru za poslovno usposabljanje

9.30 - 13.45

850,00 € + DDV
ob 30 letnici CPU - 30 % popust

POSLOVNI PROTOKOL S KSENIJO
BENEDETTI
Na 4 dnevnem usposabljanju boste izvedeli vse o:
- primernem poslovnem obnašanju in samozavestnem javnem nastopu,
- pomembnosti prvega vtisa v nebesednih komunikacijah,
- osnovnem naslavljanju, priložnostnih govorih, pisnih komunikacijah,
- poslovnih sestankih in drugih dogodkih, vedenju za mizo, na sprejemih,
- primernem videzu oblačil za različne priložnosti,
- poslovnih darilih, ter poslovnih in državnih simbolih.

Za dodatne informacije obiščite uradno spletno stran dogodka.

Oglejte si video predstavitev
https://www.youtube.com/watch?v=6tyCSX-UCp4
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