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AKTIVNOSTI TGZS
Takoj po slabšanju epidemioloških razmer oktobra je TGZS na pristojne inštitucije naslovila predloge ukrepov
pomoči turističnemu gospodarstvu v naslednjem obdobju.

Možnost unovčevanja turističnih bonov je bila medtem že podaljšana (glede bonov 2020 se čaka še potrditev
Državnega zbora). Zaradi tega je TGZS na poslanske skupine naslovila dopis z razlago nujne potrebe po potrditvi
podaljšanja ukrepa.

Sicer pa so glavni predlogi Zbornice naslednji:
enkratni dodatek za turizem (ukrep je bil najavljen že marca 2021, se pa sprejetje očitno odmika v leto 2022;

zagotovil bi pomoč najbolj ogroženim družbam, ki so v primerjavi z letom 2019 utrpele najmanj 65% padec
prihodkov. Gre zlasti za turistične agencije, mestni in poslovni turizem ter del gostinstva, pa tudi vse ostale
turistične družbe z velikim padcem prihodkov);
ukrep skrajšanega delovnega časa (ukrep bi bil v veliko pomoč turističnim podjetjem v izvensezonskem

obdobju, do velike noči 2022, saj bo v veliki večini podjetij obseg poslovanja bistveno skrčen),
subvencioniranje letalskih linij na ljubljansko letališče (za okrevanje turizma je bistvena rast prihodov tujih

turistov, zato je potrebno spodbujati njihove prihode, sicer bo ogrožena mednarodna konkurenčnost Slovenije;
trenutna pomoč se zaključi z 31. 12. 2021);
subvencioniranje obstoječih stroškov energentov (zaradi zelo velike rasti stroškov energentov so podjetja v

še težjem položaju; delno subvencioniranje s strani države bi pomenilo dragoceno pomoč);
povečanje sredstev za prodajno - marketinške aktivnosti Slovenske turistične organizacije (v obdobju

okrepljenega boja na regionalnih trgih mora biti trženje slovenskega turizma okrepljeno, sicer bo težko
zagotavljati konkurenčnost proti drugim državam, ki v promocijo vlagajo bistveno večja sredstva kot Slovenija).

LETALSKE POVEZAVE Z LJUBLJANSKEGA
LETALIŠČA
V sredo, 8. decembra 2021, se je direktor Zbornice, g. Pobegajlo, sestal z vodstvom Fraporta
Slovenija, dr. Babett Stapel, poslovodno direktorico letališča in g. Janezom Krašnjo, vodjo
letaliških storitev.

Sogovorniki so se strinjali, da je potrebno nadaljevati s predlogi subvencioniranja letalskih prevoznikov, ki letijo
na ljubljansko letališče, saj bo le na ta način omogočena ponovna rast letalskega prometa in posledično
turističnega prometa. Veljavni ukrep namreč poteče s koncem tega leta, TGZS pa je skupaj s Fraportom
Slovenija in Združenjem za promet že večkrat predlagala podaljšanje ukrepa do konca leta 2022, s skupnimi
pozivi pa bomo nadaljevali tudi v bodoče.
Nov letališki terminal sicer predstavlja odlično infrastrukturo za potnike in omogoča visoko raven storitev.
Direktor Zbornice je vodstvo letališča
opozoril tudi na pričakovanja članov
Združenja rent a car, ki deluje pod
okriljem

TGZS,

glede

ohranjanja

popustov za najem poslovnih prostorov in
parkirnih površin na letališču v času
bistveno zmanjšanega obsega poslovanja
letališča, ki ga je povzročila epidemija

NAGRADA THE GASPART BONET
FOUNDATION
V ROKE PREDSEDNIKA TGZS, G. ANDREJA PREBILA
V četrtek, 2. decembra 2021 je predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije Andrej
Prebil v francoskem Lyonu prejel nagrado The Gaspart Bonet Foundation za poseben
prispevek Evropski turistični industriji, ki jo podeljujejo dvakrat letno.

Nagrada je namenjena priznavanju njegovega dragocenega delovanja v turistični panogi in prispevku k
pozicioniranju panoge kot strateške na nivoju države v zadnjih dveh desetletjih ter za neprecenljiv doprinos k
ublažitvi posledic covid-19 krize na turistično gospodarstvo. Nagrada se podeli za njegovo predanost in
prispevek k razvoju slovenskega turizma.
Nagrada velja za nekakšnega turističnega oskarja, oblikoval pa jo je Miquel Planas, znan umetnik in predsednik
Kiparskega oddelka likovne umetnosti na Univerzi Likovne umetnosti v Barceloni.
Andrej Prebil je predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije, predsednik uprave največje turistične
družbe v Sloveniji Save Turizem d.d. in dolgoletni član sveta Slovenske Turistične Organizacije.
V svoji 20-letni karieri si je s pretežnim
delovanjem v turističnem gospodarstvu v
največjih

uspešnih

turističnih

podjetjih

pridobil dragocene izkušnje in znanja s
področja kriznega managementa, celostnega
strateškega in operativnega managementa, s
področja nadzorovanja finančnih, revizorskih,
računovodskih,

pravnih,

nabavnih

in

kadrovskih procesov, upravljanja s tveganji in
znanja iz delovanja holdinškega upravljanja.
S predanostjo turizmu je Andrej Prebil v
Sloveniji zaslužen za napredek tako turistične
kot gostinske stroke, uvajanje standardov, dvig
kakovosti

storitev,

razvoj

kadrov,

razvoj

inovativnih produktov ter uvajanje in razvoj
trajnostnega koncepta v turistično panogo.
Njegove izkušnje v panogi segajo na vsa
področja turizma, od mestnega turizma, do
termalnega,

kongresnega,

alpskega,

medicinskega, glampinga in kampov.
Njegov moto je: Živimo turizem!

ZAŽIVELA JE NOVA APLIKACIJA
KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH
OBRATOV
V začetku oktobra 2021 je končno in v celoti zaživela nova aplikacija za izvedbo kategorizacije
nastanitvenih obratov, narejena v skladu s Pravilnikom o spremembah Pravilnika o kategorizaciji
nastanitvenih obratov, Uradni list RS štev. 182/2020 z dne 10. 12. 2020.

Konec lanskega leta so bile sprejete spremembe pravilnika, ki so prinesle tudi olajšave za nastanitvene obrate.
Turistično gostinska zbornica Slovenije je ponovno, z začetkom novembra, pridobila javno pooblastilo za
svetovanje nastanitvenim obratom pri izvedbi postopka kategorizacije.
Na Zbornici smo pripravili posodobitev Navodil za uporabo elektronskega sistema kategorizacije in začeli z
izvajanjem svetovalne službe prek e-naslova: info@tgzs.si in prek telefonskih številk:
01 58 98 280, 041 620 973 (Rebeka Mežan, tehnična podpora) in
01 58 98 223 (Snežana Škerbinc, vsebinska vprašanja gostinske zakonodaje).
Postopek kategorizacije je še vedno možno izvesti kot elektronsko samoocenitev, kar je popolnoma
brezplačno.
Če pa bi si želeli neodvisno strokovno oceno, še vedno lahko angažirate tudi uradne ocenjevalce, ki so
objavljeni na portalu kategorizacija, prek katerega tudi izvedete novo kategorizacijo.
Nekaterim nastanitvenim obratom (NO) so stare kategorizacije že potekle in morajo nujno izvesti nove.
Ali ste med njimi, preverite sami v svojih Poročilih o kategorizaciji.

Za lažjo preverbo v nadaljevanju navajamo veljavnost izvedenih kategorizacij:
Za hotele s štirimi zvezdicami Superior, s petimi zvezdicami in s petimi zvezdicami Superior TRI LETA,
Za hotele od ene do štirih zvezdic PET LET,
Za kampe od štirih do pet zvezdic PET LET,
Za ostale NO s štirimi zvezdicami oziroma štirimi jabolki PET LET,
Za vse druge NO (razen hotelov) do treh zvezdic oziroma jabolk DO SPREMEMBE KATEGORIJE.

KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ

nov član Turistično gostinske zbornice Slovenije
Znameniti hotel Palace, danes pet-zvezdični superior hotel Kempinski Palace Portorož,
elegantno postavljen v ambient zgodovinskega parka, sega v obdobje Avstro-Ogrskega imperija
iz leta 1910. Za njegovo veličastno habsburško fasado se skriva edinstven preplet tradicionalnega
in sodobnega stila. Hotel se ponaša z 182 vrhunskimi sobami in suitami, 1500 kvadratnimi metri
spa centra, šestimi konferenčnimi dvoranami z dnevno svetlobo in unikatno Kristalno dvorano.
Prav tako svojim gostom ponuja dve a la carte restavraciji; z Michelinovim krožnikom nagrajeno
restavracijo Sophia, in moderno restavracijo Fleur de Sel ter izbor barov; z gramofonsko glasbo
obarvano kavarno Forma viva v zgodovinskem parku in piano bar Palace club z živo glasbo.

APLIKACIJA BENCHMARKING
Združenje hotelirjev Slovenije, ki deluje v okviru Turistično gostinske zbornice Slovenije, je v
svojem desetletnem obstoju zelo aktivno in je doseglo nekatere bistvene spremembe v panogi.
Na tem mestu izpostavljamo uvedbo evropske kategorizacije nastanitvenih obratov
HotelStars.

Med bodočimi projekti, ki jih Združenje načrtuje v naslednjem letu, je vzpostavitev baze
podatkov o poslovanju (zasedenost kapacitet, ADR, RevPAR), ki bi hotelirjem omogočila

primerjavo kazalcev poslovanja svojega hotela s povprečnimi vrednostmi destinacije, kjer se hotel
nahaja ter Slovenije. Seveda bodo podatki posameznih hotelov nevidni ostalim hotelom.
V naslednji fazi, po vključenosti večjega števila hotelov, bodo mogoče tudi mednarodne
primerjave.
Program za vnos podatkov je razvilo slovensko podjetje MindTech v sodelovanju s POS
Elektrončkom, ki s ciljem podpore projekta prvih šest mesecev po pristopu hotela ne bo

zaračunavalo svojih storitev.
Projekt podpira Slovenska turistična organizacija, prav tako pa tudi Upravni odbor Turistično
gostinske zbornice Slovenije.
Vse hotele vabimo k pristopu k projektu, saj bo le na ta način mogoča kakovostna obdelava
podatkov. Hoteli bodo podatke sporočali v največji meri avtomatizirano, brez dodatnih ročnih
vnosov.
Dodatne informacije so na voljo na naslovu: info@mindtech.si

Na svoji spletni strani je Slovenska turistična organizacija objavila koristne informacije za tuje
goste, ki želijo brezskrbno potovati v Slovenijo.

Z enim klikom na povezavo turisti najdejo:
1. pogoje vstopa v Slovenijo
2. informacije za izstop iz Slovenije
3. lokacije testiranj
4. pogoje za obisk nastanitev, trgovin, restavracij, prireditev,…
5. pogoje za uporabo javnih prevozov
6. koristne informacije na aplikacijah in povezavah
7. higienske nasvete in priporočila
Na STO si prizadevajo, da so informacije osvežene že ob vsaki najmanjši spremembi.
Spletna stran je prevedena v 7 jezikov.

Ravnajmo odgovorno, varno in trajnostno.

Save the date
EXPO

2020

DUBAI

Obveščamo vas, da Turistično gostinska zbornica Slovenije, Združenje hotelirjev
Slovenije
ekskurzijo,

in

Skupnost
namenjeno

slovenskih
obisku

naravnih

svetovne

zdravilišč

razstave

organizirajo

EXPO

2020,

udeležbi

workshopu STO z lokalnimi partnerji ter ogledu novih hotelov v Dubaju.
Termin ekskurzije je 27. februar – 2. marec 2022.

Dodatne informacije sledijo po novem letu.

strokovno
na

