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E-NOVICE

AKTIVNOSTI

ZBORNICE
TGZS je še naprej aktivna glede pregledovanja stanja na terenu, usklajevanja
predlogov in komuniciranja s pristojnimi inštitucijami.
Za obdobje, ki je pred nami, smo predlagali čim prejšnjo zagotovitev
enkratnega dodatka za turizem za podjetja z največjim izpadom prihodkov,
podaljšanje možnosti unovčevanja turističnih bonov, ponovno uvedbo ukrepa
skrajšanega delovnega časa, subvencioniranje letalskih linij, dodatno
financiranje prodajno – marketinških aktivnosti Slovenske turistične
organizacije, podaljšanje roka za morebitno vračanje prejete pomoči,
sofinanciranje višjih stroškov energentov, dostop do razpisov ne glede na
lastništvo podjetij.
V primeru morebitnega ponovnega zaprtja (kar bi bila
najslabša možnost, zato Zbornica podpira preverjanje PCT in
ostalih higienskih pogojev) bi bilo potrebno ponovno uvesti
subvencioniranje čakanja na delo, skrajšani delovni čas in
sofinanciranje fiksnih stroškov.
TGZS ostaja aktivna tudi znotraj novoustanovljene skupine za
reševanje kadrovskih vprašanj v panogi.
Zunanje ministrstvo smo, na predlog Združenja igralništva in
Skupnosti naravnih zdravilišč, pozvali k ponovnemu izdajanju
viz za državljane Ruske federacije in Azerbajdžana.
Prav tako smo vladne službe obvestili o predlogu Evropske
komisije k podaljšanju državnih pomoči do sredine leta 2022.

LETNI ZBOR

ZDRUŽENJA HOTELIRJEV
SLOVENIJE
11. novembra 2021 je v Atlantida Boutique Hotelu Rogaška Slatina pod strogimi
varnostno-higienskimi pogoji potekal Letni zbor Združenja hotelirjev
Slovenije, ki posluje v okviru Turistično gostinske zbornice Slovenije.
Hotelirji iz vse države so razpravljali o delovanju v tem izjemno zahtevnem obdobju, predstavljena je bila
analiza glavnih kazalcev poslovanja, temelji za trajnostni prehod slovenskega turizma, razvoj mestnega
turizma v prihodnosti, primeri razvojnih projektov v panogi, pogled arhitektov na investicije v hotelirstvu,
možnost dopolnitve nastanitvene ponudbe z mobilnimi enotami ter potreba po vzpostavitvi enotne baze
podatkov o temeljnih kazalcih poslovanja. Na srečanju so sodelovali tudi številni domači in tuji
strokovnjaki iz različnih panog.
Prisotni so se strinjali, da ocene poslovanja kažejo, da bo tudi v naslednjem obdobju potrebna državna
pomoč najbolj ogroženim segmentom in podjetjem. Po informacijah podjetij je stanje rezervacij konec
letošnjega leta in v obdobju prvih mesecev naslednjega leta zaradi izrazito slabega epidemiološkega stanja
(uvrstitev Slovenije na prvo mesto po deležu okužb) zelo slabo. Vrstijo se odpovedi rezervacij.
Izvršena anketa o analizi poslovanja v letih 2019, 2020 in 2021 je pokazala, da rezultati v prvih devetih
mesecih letošnjega leta samo malenkostno presegajo rezultate leta 2020. Finančni kazalci mestnih hotelov
bistveno zaostajajo za povprečjem vseh hotelov, kar potrjuje smiselnost predlogov, ki jih je Turistično
gostinska zbornica Slovenije poslala pristojnemu ministrstvu. Med predlogi poleg podaljšanja možnosti
unovčevanja turističnih bonov izpostavljajo enkratni dodatek za turizem za najbolj prizadeta podjetja,
ukrep skrajšanega delovnega časa, spodbujanje letalske povezljivosti Slovenije in povečanje sredstev za
prodajno-marketinške aktivnosti Slovenske turistične organizacije. Seveda pa je nujna zagotovitev stalnega
obratovanja, brez zapiranja poslovanja panoge.
Udeleženci Zbora so prav tako podprli ustanovitev turistične gimnazije, kar je ena od rešitev izredno
slabega vpisa v srednje šole za gostinstvo in turizem.
V Izvršilni odbor Združenja hotelirjev Slovenije so bili sprejeti Dragan Čulibrk (Four Points by Sheraton
Ljubljana Mons), Milena Vuletić (InterContinental Ljubljana) in Barbara Dobovičnik Černec (Thermana
Laško).

GRADIVO

SPLETNO
IZOBRAŽEVANJE
Na Turistično gostinski zbornici Slovenije želimo vam, našim članom, omogočiti
uspešno poslovanje in promocijo po najnovejših trendih.
V sedanjih časih, ko je spletni videz podjetij in predstavitev njihove ponudbe še kako
pomemben, smo v sodelovanju s podjetjem Forward d.o.o. pripravili spletno
izobraževanje o uporabi orodja Google ter socialnega omrežja Instagram s
poudarkom na trženju panoge turizma. Izobraževanje bo izvedel strokovnjak
za omenjeni področji, Matej Kalan.

13. december 2021
ob 10. uri

60,00 € + DDV (za člane TGZS)
100,00 € + DDV (za nečlane TGZS)

prijava na: rebeka.mezan@tgzs.si
do petka 10. decembra 2021

RAZISKAVA

DIGITALNA ZRELOST
V TURIZMU
STO je v letošnjem letu pristopila k pripravi Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma
2022-2026, katere cilj je poiskati pot za digitalni preboj slovenskega turizma med najboljše
globalne prakse.
Na mednarodni ravni je Slovenija deležna vedno večje pozornosti in z uvrstitvami na različnih
lestvicah dokazuje tako svoj napredek kot tudi potencial za prihodnost. Kljub doseženim
uspehom si želijo postaviti nove mejnike in narediti velike premike na področju digitalizacije
turističnih destinacij in ponudnikov v Sloveniji ter začrtati rešitve za izboljšano upravljanje
digitalnega in trajnostnega turizma.
Vabijo vas k sodelovanju v raziskavi, ki ima za cilj oceniti digitalno zrelost slovenskega
turizma. Gre za kompleksno tematiko, zato je vprašalnik, ki so ga oblikovali, relativno obsežen.
To je prva raziskava na področju digitalne preobrazbe slovenskega turizma, zato
potrebujejo velik obseg informacij, ki bodo omogočili poglobljeno razumevanje in diagnostiko,
ki sta ključna za oblikovanje pravih rešitev za digitalno preobrazbo slovenskega turizma.
Za izpolnjevanje vprašalnika boste potrebovali približno 20 minut časa (vprašalnik ima 9
strani).
Do ankete lahko dostopate na POVEZAVI.
Vprašalnik bo odprt do srede, 1. decembra 2021.

podpis partnerske zaveze za izločanje plastike na Dnevih slovenskega turizma 2021

PARTNERSKO
SODELOVANJE ZA MANJ
PLASTIKE, VEČ TRAJNOSTI
ZDAJ JE ČAS, DA IZ SLOVENSKEGA TURIZMA IZLOČIMO
PLASTIKO ZA ENKRATNO UPORABO.
V evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, ki izpostavlja pomen sodelovanja in solidarnosti,
Slovenska turistična organizacija turistične ponudnike in destinacije vabi k spletnemu podpisu
zaveze za izločitev štirih najbolj problematičnih artiklov iz svojega poslovanja do konca leta
2022 ter k sledenju načelom "Global Tourism Plastic Initiative."
Skupaj s partnerji: Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Turistično gostinsko zbornico
Slovenije, Sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Turistično
zvezo Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, Konzorcijem Slovenia Green in združenjem JRE
Slovenija, so združili moči za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma.

SPLETNA STRAN IN PODPIS ZAVEZE ZA IZLOČANJE
PLASTIKE

Med novimi člani Turistično gostinske zbornice
Slovenije pozdravljamo Hotel Maestoso, ki je
svoja vrata odprl letos julija.
Hotel, ki je ime dobil po eni od klasičnih linij
lipicanskih žrebcev, je v zunanji podobi odlično
oblikovan objekt, ki se naravno spaja s
tradicionalnimi lipiškimi elementi. Številne zvrsti
sob (ecological, sport, comfort, foal, družinska in
suite) gostom ponujajo udobje, prostornost,
luksuz in sprostitev s pogledom na Kras in
posestvo Kobilarne Lipica.
Gastronomsko ponudbo hotela pa dopolnjuje
restavracija Gratia, ki ponuja najboljše kraške
sestavine v prefinjenih in dovršenih jedeh.
Vrhunska kuharska ekipa poskrbi, da je poleg
prijetnega ambienta nepozabna tudi kulinarična
izkušnja.

