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Priprava interventnega
zakona za turizem
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
pripravlja interventni zakon, namenjen turizmu,
panogi, ki ji je poslovanje že dolgo obdobje
prepovedano. Sprejem interventnega zakona je bil
eden glavnih predlogov Zbornice, zato nas veseli, da
se je Ministrstvo odzvalo na potrebe turističnega
gospodarstva. Zbornica je prav tako podala
predloge glede bistvenih vsebin zakona –
podaljšanja ukrepov pomoči, dodatne finančne
pomoči podjetjem, vključenosti vseh segmentov
turizma, dviga pragov dovoljene državne pomoči
ipd.
Pričakujemo, da bo zakon sprejet do konca aprila.

TGZS pripravila
pripombe na novi
gostinski zakon
Strokovna služba TGZS je pripravila obsežne
pripombe na osnutek novega Zakona o gostinstvu
(ZGos-1), ki je v javni razpravi in jih je pravočasno
poslala na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
Ob tem se zahvaljujemo tistim članom, ki ste se
odzvali pozivu Zbornice in nam posredovali svoje
komentarje, mnenja in pripombe, kar je prispevalo k
bolj kakovostni pripravi skupnega dokumenta.
Upamo, da bo Direktorat za turizem imel zadosti
posluha za naše pripombe in da jih bodo podani
argumenti prepričali, da korigirajo nekatera
določila, ki jim nismo naklonjeni. To se posebej
nanaša na napovedane spremembe v podzakonskih
aktih, ki bodo sledili gostinskemu zakonu.

PR

EB

Na Turistično gostinski zbornici Slovenije podpiramo bogato slovensko kulinarično izročilo.
Po odmevnem dogodku 'Naj krof Slovenije' smo tokrat pod drobnogled vzeli postne jedi.
Zanimalo nas je, na kakšen način postne jedi pripravljajo ponudniki v Sloveniji. Zato smo
gostince pozvali, naj pripravijo brezmesno jed, jo fotografirajo in nam pošljejo recept. Iz
prejetih podatkov smo sestavili knjižico, ki predstavlja 21 jedi raznolikih slovenskih
pokrajin. Knjižica lepo sovpada z letošnjim nazivom Slovenija - Evropska gastronomska
regija 2021, ki posebej poudarja lokalne sestavine in trajnostni vidik turizma.
Na zaključnem dogodku, ki je potekal v sredo, 31. marca 2021, v restavraciji Kult316,
Centru kulinarike in turizma Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, so
predstavniki centra prikazali pripravo jedi, v zanimivih razgovorih pa so bili predstavljeni
pogledi na brezmesne jedi, s poudarkom na lokalni ponudbi živil z uporabo dišavnic in zelišč.
Vabimo vas, da tudi sami na osnovi zbranih receptov pripravite svojo jed.
Projekt 'Ali znaš kuhati brez mesa?' so podprli Slovenska turistična organizacija, Sekcija za
gostinstvo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana, Engrotuš d.o.o., Kotanyi in Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije ter medijski
partner Revija 5*.
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12. Zlata kuhalnica
Turistično gostinska zbornica Slovenije je, kot partner projekta Zlata kuhalnica, dne 30.
marca 2021, sodelovala na strokovnem seminarju za izvedbo tekmovanja 12. Zlate
kuhalnice. Srečko Koklič, sodelavec, zastopa Zbornico kot koordinator strokovnih komisij in
predsednik ocenjevalne komisije regijskih tekmovanj.
Seminar je organizirala Turistična zveza Slovenije, namenjen pa je bila mentorjem in
mentoricam učencev, ki se udeležijo omenjenega tekmovanja. Potekal je preko aplikacije
ZOOM.
Predstavljen je bil postopek priprave rižote na osnovi ješprenja, pire z različnimi dodatki in
priprave sestavljene solate.

Bledrose hotel pridobil okoljski
znak Green key
in se pridružil Zeleni shemi slovenskega turizma.

Trajnostni turizem in varovanje okolja je temeljna
usmeritev Bled Rose hotela
Ponudba Bled Rose hotela temelji na okolju prijaznih vsebinah:
izjemna ponudba električnih skuterjev in električnih koles
samooskrba z obnovljenim virom energije – sončni kolektorji
sestavine lokalnih dobaviteljev vpletene v sodoben način priprave hrane
podpisan kodeks za zmanjšanje uporabe plastike
pridobljen Certifikat Varno prizorišče za dogodke
pridobljen Certifikat Varen organizator dogodkov
vsi prostori hotela so dostopni gibalno oviranim osebam
Pridobljen okoljevarstveni znak Green Key:
Varčevanje energije (LED žarnice, prižig luči na senzorje, avtomatično izklapljanje
luči in klimatskih naprav)
Odgovorno ravnanje z odpadki – ločevanje in stiskalnica odpadkov
Uporaba izdelkov iz embalaže primerne za recikliranje
Spodbujanje zaposlenih in poslovnih partnerjev k zmanjšanju porabe vode
Osveščanje in spodbujanje zmanjšanja porabe papirja
Spodbujanje gostov k uporabi okolju prijaznih prevoznih sredstev iz ponudbe Bled
Rose hotela (električna vozila, električna kolesa, navadna kolesa in električni
skuterji)
Več si lahko preberete na www.bledrose.com.

Hostel Pekarna postal kolesarjem
prijazni ponudnik nastanitev
Hostel Pekarna je uspešno pridobil naziv »kolesarjem prijazni ponudnik nastanitev«, ki
ga na osnovi mednarodno uveljavljenih standardov podeljuje gospodarsko interesno
Združenje za pohodništvo in kolesarjenje. S pridobitvijo kar štirih »koles« se HOP tako
odslej uvršča med kakovostnejše ponudnike nastanitev za domače in tuje kolesarje.

Za pridobitev naziva so v hostlu uredili
novo in varno kolesarnico za vse goste s
kolesi, in tudi za ostale goste, ki imajo
možnost izposoje kolesa – ponudbo
slednjih so v sodelovanju z Mariborsko
kolesarsko mrežo tudi dodatno razširili,
tako za odrasle kot za otroke.
Zagotovili so kakovostna stojala za
kolesa, osnovno orodje in mazila za
popravila
ter
možnost
izposoje
kolesarskih čelad in otroškega sedeža z
naslonjalom.
Predvsem pa so za kolesarje pripravili
informacijske table in mape s vsemi
pomembnimi
in
praktičnimi
informacijami: pregled kolesarskih poti,
kolesarjem
prijaznih
restavracij,
informacije o kolesarskih servisih in
drugo, gostom pa bomo odslej ponujali
tudi veliko promocijskega gradiva
povezanega s kolesarstvom, kot so
kolesarske poti, brezplačni kolesarski
zemljevidi,
paketi
aktivnosti
in
podobno.

MKC Maribor, HOSTEL PEKARNA
Ob železnici 16, 2000 Maribor, Slovenia
Tel +386 59 180 880 | hostelpekarna@mkc.si | www.hostelpekarna.eu

PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO
USPOSABLJANJE MENTORJEV
Prijavite se za 3-dnevno (24 pedagoških ur) pedagoško-andragoško
usposabljanje mentorjev v podjetju.
Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki sprejemajo vajence, dijake in študente
višjih strokovnih šol na praktično usposabljanje oziroma izobraževanje v podjetju.

Kotizacija in plačilo
Cena usposabljanja znaša 230,00 EUR + 22% DDV
Cena za člane Gospodarske zbornice Slovenija znaša 209,00 EUR + 22% DDV

17. - 27. maj 2021

8.30 - 15.00

PRIJAVA

www.mine-tour.eu

ZAŠČITITE SEBE IN LJUDI OKROG VAS

FagronLab
UVGI-80
s
pomočjo
ultravijolične svetlobe in kroženja zraka
učinkovito uničuje viruse, bakterije in glive
v zraku.
Učinkovit tudi pri COVID-19!
Zagotavlja varnost zraka in preprečuje
prenos kapljičnih okužb.
Deluje lahko ob prisotnosti ljudi.
Je tih, mobilen in potrebuje malo prostora.
Idealen za uporabo v zdravstvu, šolstvu,
gostinstvu, trgovinah, pisarnah, frizerskih
in kozmetičnih salonih ter tudi doma.

Več informacij:
prodaja@kemofarmacija.si
01 470 98 01

VARNI IN ZOPET POVEZANI Z MOČJO UV-C SVETLOBE!
www.kemofarmacija.si
www.fagronlab.com

PONUDBA NLB
V NLB Kontaktnem centru so našim strankam svetovalci na voljo 24 ur na dan, 7 dni
na teden, prek telefona, spletnega klepeta in video klica. Bančne opravke pa lahko
urejajo tudi prek spletne banke NLB Klik in mobilne banke Klikin, brez obiska bančne
poslovalnice. Novim strankam ponujamo akcijski popust pri bančnih paketih, ki že
vključujejo možnosti opravljanja storitev brez obiska bančne poslovalnice.
Za koriščenje popusta v poslovalnico ni treba prinesti letaka. Ponudba je časovno
omejena do 31.5. 2021.
Dodatne informacije v priponki.

TURISTIČNO GOSTINSKA
ZBORNICA SLOVENIJE

SPREMLJAJTE NAS!
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