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aktivnosti tgzs

INTERVENTNI ZAKON JE V
PROCESU POTRJEVANJA
Podali smo predlog podaljšanja
subvencioniranja čakanja na delo,
sofinanciranja fiksnih stroškov in
skrajšanega delovnega časa do 31.
12. 2021
predlog podaljšanja moratorijev za
odplačila finančnih obveznosti
turističnih podjetij za 12 mesecev
sprejet predlog prioritetnega
cepljenja vseh zaposlenih 

Na TGZS se v času trajanja epidemije
COVID19 aktivno trudimo in
zavzemamo za čimprejšnjo
normalizacijo stanja v panogi. Skupaj s
številnimi združenji smo tedensko
pripravljali predloge sproščanj vseh
segmentov v turizmu. 
Zadnji sprejet predlog na pobudo
TGZS je bilo 50% povišanje deleža
zasedenosti sob v nastanitvah, ki
imajo več kot 30 sob ter možnost
obiska hotelskih restavracij.

KONTAKTNI PODATKI
CEPILNIH CENTROV

avtor fotografije: Andrej Tarfila
vir: slovenia.info

https://www.tgzs.si/2021/05/17/prioritetno-cepljenje-zaposlenih-v-turizmu/


SEMINAR
SEKCIJE

HOTELSKIH
GOSPODINJ

V S E B I N A
PROTOKOL – PRIPOROČILA GLEDE RAVNANJA PRIMERU OBOLENJA OSEBJA ALI GOSTA S
SIMPTOMI / ZNAKI COVID 19
KAKO S ČIM VEČJIM UČINKOM TRENIRATI ZAPOSLENE V HOTELSKEM GOSPODINJSTVU
KAKO PLANIRATI POSLOVANJE HOTELSKEGA GOSPODINJSTVA SKLADNO S FINANČNO
POLITIKO POSLOVANJA HOTELA IN TRENUTNO NASTALO SITUACIJO PO PANDEMIJI
KAKO VRNITI UGLED ZAPOSLENIM V HOTELSKE GOSPODINJSTVU V DANAŠNJEM ČASU
JAZ SOBARICA
PANELNA RAZPRAVA: POMEN IN ODGOVORNOST HOTELSKEGA GOSPODINJSTVA V
HOTELU ALI KAKO JE PANDEMIJA VPLIVALA NA DELO?
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spletna prijava -->
http://eprijava-tgzs.plior.si/login

http://eprijava-tgzs.plior.si/login




enquire today!

V sklopu čezmejnega sodelovanja Interreg Italia-Slovenija, projekt
PRIMIS, smo zaključili z aktivnostjo Mladih kulturnih ambasadorjev. 
Skupaj  smo spoznavali vrednosti jezikovne, kulturne in naravne
dediščine jezikovnih skupnosti na programskem območju
projekta.
14 mladih ambasadorjev je svoje izobraževanje zaključilo z
izdelavo potovalnega programa, ki je moral vsebovati kulturne in
jezikovne značilnosti območja ter vrednote projekta, katere želijo
skozi ambasadorstvo predstaviti širši javnosti.

M L A D I
K U L T U R N I

A M B A S A D O R J I

I N T E R R E G  I T A L I A - S L O V E N I J A

POTOVALNI PROGRAMI

avtor fotografije: Jacob riglin, bEAUTIFUL DESTINATIONS 
vir: slovenia.info

https://www.tgzs.si/primis/


Več informacij o zborničnih tečajih in o izpitih za turistične vodnike lahko preberete na
spletni strani.

TEČAJI IN IZPITI 
Z A  T U R I S T I Č N E  V O D N I K E

Leto 2020 in prvo polovico leta 2021 je prizadela in zaznamovala kriza zaradi korona
virusa, ki je močno zarezala v poslovanje turističnih agencij, saj je bilo poslovanje
pretežni del leta onemogočeno. Kljub temu smo na Turistično gostinski zbornici v
mesecu maju organizirali in izpeljali 40-urni tečaj za turistične vodnike za deset
udeležencev, izvedli smo tudi izpite za turistične vodnike na nacionalni ravni. 
Tečaj za turistične vodnike obsega osem vsebinskih sklopov: zakonodajni okvir
organiziranja in izvedbe turističnih potovanj, zgodovino, geografijo, etnologijo,
psihološke vidike skupinskih vodenj, umetnostno zgodovino, tehnike vodenja in
pripravo na izvedbo konkretnega potovanja ter simulacijo praktičnega vodenja v
avtobusu. Na tečaju kandidati pridobijo ustrezna znanja, da se lahko dobro pripravijo
na izpit za turističnega vodnika, na osnovi katerega lahko opravljajo strokovno
vodenje doma in v tujini. 
Izpite bomo izvajali tudi v mesecu juniju, tako, da turistične agencije lahko napotijo
zainteresirane posameznike, da se pravočasno prijavijo in pred turistično sezono
opravijo izpit. Razpisni roki bodo tudi jeseni, predvidoma septembra in novembra
2021.

https://www.tgzs.si/osnovne-informacije-za-turisticne-vodnike/


SLOVENSKA OLIMPIJSKA
BAKLA PRVIČ  V

PODZEMLJU
Prvič v 125-letni zgodovini Olimpijskih iger je olimpijski ogenj razsvetlil podzemlje v Postojnski jami!
Natanko 64 dni pred začetkom poletnih olimpijskih iger v Tokiju je simbolično luč v kraljico jam prinesel
eden najuspešnejših slovenskih olimpijcev športni strelec Rajmond Debevec. 
Plamenica je svojo pot začela v Ravnah na Koroškem, ob nosilcu ognja – trikratnem dobitniku
olimpijske medalje Rajmondu Debevcu in Marjanu Batagelju, pa sta njeni razsvetlitvi Postojnske jame,
na 12. tekaški dan, prisostvovala še atlet Borut Bilač (Barcelona 1992) in kolesar Rudi Valenčič (Mexico
City 1968). 

POSTOJNSKA JAMA D.D.

»Mislim, da je bil to prvi obisk bakle v podzemlju in ker ima Slovenija dva svetova, enega nadzemnega in
drugega podzemnega, smo počaščeni, da se je našla pot skozi 200-letno turistično zgodovino Postojnske

jame. Duh, ki ga prinašamo s to baklo v jamo, kaže, da moramo trajnostno delovati še naprej. Šport je
nekaj, kar nas dela normalne, zdrave, in več športa kot bo, boljša družba bomo,« je ob Briljantu z baklo v

roki ponosno povedal predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj. 



V podjetju Alpinia iz Bohinja, že nestrpno pričakujejo dan, ko bodo odprli vrata
prenovljenega Hotela Bohinj v Ribčevem Lazu.  V svojo vrsto nastavitev bodo tako
poleg že obratujočih Apartmajev Triglav v Stari Fužini in Apartmajev Tuba v Ukancu,
dodali tudi prvi prenovljeni hotel. Vzporedno z obnovo Hotela Bohinj, namreč
načrtujejo še prenovo Hotela Zlatorog - nekdaj ponos bohinjskega turizma. 
Hotel Bohinj bo obsegal 69 sob, restavracijo, wellness, konferečno dvorano, kmečko
sobo in vrt s kuriščem in bistrojem. Hotel Bohinj bo namenjen mladim po srcu,
združeval bo alpski stil in občutek za tradicijo. V ospredje postavljajo aktiven oddih,
doživetja in pester program dogajanja. Gostom bodo skozi ponudbo predstavili
lokalne posebnosti, kulinarične specialitete in jih popeljali v doživljanje pristnega
Bohinja.

ODPRTJE PRENOVLJENEGA
HOTELA BOHINJ 
ŽE TO POLETJE

A L P I N I A  D . O . O .

https://www.hotelbohinj.si/


Butični hotel CUBO, ki se nahaja v
središču prestolnice, slovi po predanosti
željam in potrebam gostov, ki izberejo
arhitekturni biser v centru Ljubljane. V
zgodovinski stavbi, ki v notranjosti
preseneti s sodobnostjo izčiščenih linij,
navduši tudi najbolj zahtevne goste, ki
pridejo v Ljubljano poslovno ali zasebno. 
A v CUBU se zavedajo, da gosti
potrebujejo več kot navdihujoč prostor
za bivanje in okusen zajtrk, zato vsak
dan skrbijo za to, da je obisk pri njih
celostno doživetje. »Počutje in mnenje
slehernega gosta je tisto, ki šteje največ.
Zato smo hvaležni za vsakršno mnenje,
ki ga o našem hotelu gosti ponesejo v
svet. Priznanje uporabnikov
TripAdviserja, ki nas uvršča med
peščico najboljših hotelov na svetu, je
prišlo ravno ob pravem času, ko se po
večmesečnem zaprtju pripravljamo, da
ponovno obudimo hotelsko življenje v
prestolnici,« dodaja Sandi Kovačevič,
direktor hotela CUBO. 
V hotelu pravijo, da se zavedajo njihove
vloge tudi širše, izven sten svojega
hotela, saj z odličnim delom prispevajo
k prepoznavnosti Ljubljane in širše
Slovenije, kot obiska vredne destinacije



Helikopterski prelet Kaninskega pogorja (Bovec - Žaga -

Slap Boka - Kanin - Trenta - Dolina Soče - Bovec) ,

Helikopterski prelet doline Soče (Bovec - Žaga - Slap Boka

- Kobarid - Tolmin - Most na Soči - Bovec) ,

Helikopterski prelet Julijskih Alp (Bovec - Trenta - Dolina

Soče - Triglav - Triglavska jezera -Bovec) .

Med raznovrstno izbiro ponudbo predstavljamo KANINSKO

POGORJE IZ ZRAKA.

V sodelovanju s podjetjem Flycom Aviation so pripravili

posebno ponudbo preletov Bovca in okoliških hribov ter gora. 

Na voljo so vam:

SONČNI KANIN
Med člani TGZS pozdravljamo najvišje smučišče v

Sloveniji (2.300 m nv) z razgledi na Alpe in

Jadransko morje. Preko Sedla in Prevale pa se

lahko spustite na italijansko stran v Sello Neveo.



PLANINSKE KOČE
IN POTI V
SLOVENIJI

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
NOV ČLAN TURISTIČNO GOSTINSKE ZBORNICE

KRATKA PREDSTAVITEV
PZS z izvajanjem svoje dejavnosti ustvarja različne
učinke. Planinska infrastruktura po podatkih PZS privabi
v slovenske gore kar 1,4-1,5 milijona obiskovalcev letno.

V planinskih kočah ustvarjajo med 105.000 in 110.000
nočitev letno (z izjemo v letu 2020). Predvsem v
visokogorju je delež nočitev tujih obiskovalcev pred
letom 2020 že dosegel 60%.

Koče I. kategorije: 31
Koče II. kategorije: 49
Koče III. kategorije: 81
Bivaki: 17
Planinsko učno središče: 1
Število ležišč v kočah: 7.400
Število sedežev v kočah: 10.000

Število koč in bivakov

Skupna dolžina poti : 10.014 km         
9883 km lahkih poti   
81 km zahtevnih poti
50 km zelo zahtevnih poti
773 registriranih markacistov
skrbi za vzdrževanje poti 
31.000 prostovoljnih ur dela

Kategorija poti in dolžina



20. maja 2021 je v šolskem hotelu Astoria potekala slavnostna podelitev diplom in priznanj za “naj
študenta” študijskega leta 2020/2021. 
Direktor višje šole mag. Peter Mihelčič je z optimizmom nagovoril diplomante ter podelil
diplomske listine, kjer so si diplomanti pridobili strokovni naziv organizator/ka poslovanja v
gostinstvu in turizmu oz. organizator/ka poslovanja v velneški dejavnosti. 

Slavnostni govornik je bil tudi Fedja Pobegajlo, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije, ki
je diplomantom zaželel veliko uspehov na karierni poti.

Vsako leto šola tudi podeljuje priznanje za naj študenta v študijskem letu. V programu gostinstvo
in turizem je priznanje prejel študent 2. letnika Timotej Bonifer; v programu velnes pa je priznanje
prejela študentka 2.letnika Maja Lapajnar.  
Celoten dogodek je bil izveden varno in v skladu z ukrepi, ostali gostje pa so podelitev lahko
spremljali od doma preko spletne aplikacije v živo.

Še enkrat iskrene čestitke vsem diplomantkam in diplomantom!

SLAVNOSTNA PODELITEV DIPLOM
IN PRIZNANJ ZA

“NAJ ŠTUDENTA” 
ŠTUDIJSKEGA LETA 2020/2021

V IŠJA  STROKOVNA  ŠOLA  ZA  GOST INSTVO ,  VELNES  IN

TUR IZEM  BLED



Slovenija dobila 37 novih znakov Slovenia
Green in prvo platinasto destinacijo
Slovenia Green Destination

Na Svetovni dan čebel, 20. maja, je v organizaciji Slovenske turistične

organizacije (STO) in konzorcija Slovenia Green potekal peti Zeleni dan

slovenskega turizma. V luči gastronomije, kot osrednje dvoletne promocijske

tematike slovenskega turizma in Slovenije kot nosilke naziva Evropska

gastronomska regija 2021, je letošnji Zeleni dan slovenskega turizma v središče

postavil trajnostno gastronomijo.

V okviru strokovnega dela so na okrogli mizi ugledni slovenski strokovnjaki iz

prakse obravnavali izzive in priložnosti trajnostne gastronomije ter njeno vlogo v

slovenskem turizmu. Sledila je razglasitev novih nosilcev certifikata Slovenia

Green, ki so se Zeleni shemi slovenskega turizma (ZSST) pridružili v zadnjem letu.

Prvič je bila v okviru ZSST razglašena destinacija, ki je za izjemna trajnostna

prizadevanja prejela platinasti znak Slovenia Green. Prvič so bili podeljeni tudi

znaki Slovenia Green Cuisine ter znak Slovenia Green Beach. Na dogodku, ki je

potekal virtualno, je bilo proglašenih 37 novih imetnikov nacionalnega znaka; v

zadnjem letu so znak Slovenia Green prejeli 4 destinacije, 15 nastanitev, 12

restavracij, 3 turistične agencije, 1 naravno kopališče in 2 atrakciji. Skupaj se z

nacionalnim znakom za trajnostni razvoj tako ponaša že 157 ponudnikov in

destinacij.

SPOROČILO ZA JAVNOST

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/16266-na-osrednjem-dogodku-trajnostnega-turizma-v-sloveniji-razglasena-prva-nosilka-platinastega-znaka-slovenia-green-destination


Objavljen je nov Javni poziv poslovnim
subjektom, ki opravljajo dejavnost

turističnega vodenja v Sloveniji

spodbujanje povpraševanja domačih in tujih turistov po različnih turističnih

storitvah v Sloveniji, ki se dopolnjujejo ali pa so del turističnega vodenja ter s

tem oblikovanja ambasadorjev slovenskega turizma, ki bodo ta doživetja delili

naprej,

promocijo top doživetij slovenskih vodilnih destinacij in blagovne znamke I

feel Slovenia.

Slovenska turistična organizacija je ob ponovnem sproščanju ukrepov zaradi

posledic epidemije Covid-19 v petek, 21. maja, objavila nov javni poziv za izvedbo

storitev turističnega vodenja, v vrednosti 300.000 evrov, prijave pa sprejema od 1.

junija 2021 naprej.

Cilj javnega poziva za turistične vodnike je spodbujanje oblikovanja atraktivnih

doživetij v skladu z vizijo Slovenije kot zelene, butične destinacije in s tem:

VEČ INFORMACIJ TUKAJ.

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/16290-objavljen-je-nov-javni-poziv-poslovnim-subjektom-ki-opravljajo-dejavnost-turisticnega-vodenja-v-sloveniji


združenja
hotelirjev
slovenije
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