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Po zaključku poletne turistične sezone si Zbornica prizadeva za pomoč turističnim
podjetjem tudi pri zagotavljanju večjega obiska tujih gostov. Skupaj s Fraportom Slovenija
in Združenjem za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije je na pristojne službe naslovila
predlog subvencioniranja letalskih prevoznikov, ki goste v Slovenijo vozijo preko
ljubljanskega letališča, do konca prihodnjega leta. Število potnikov na letališču se sicer
povečuje (z lanskih 290.000 potnikov na letos pričakovanih 400.000), vendar pa še bistveno
zaostaja za številom iz leta 2019 (1.700.000). Upamo, da bo predlog sprejet.
Pričakujemo razpis za enkratni dodatek za turizem, ki ga pripravlja Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Razpis bo omogočil pomoč turističnim družbam z
največjim izpadom prihodkov. 
Zbornica je bila povabljena tudi v delovno skupino, ki se bo ukvarjala s kadrovskimi
vprašanji v turizmu. Kot vemo, predstavlja zagotavljanje ustreznih kadrov velik izziv, ki mu
bodo posvečene aktivnosti TGZS v prihodnjem obdobju.
Poleg tega Zbornica skupaj s turističnimi podjetji pripravlja predlog ukrepov za prebroditev
izvensezonskega obdobja.
O vseh novostih na področju ukrepov, pomoči, razpisov in podobno vas bomo seveda
tekoče obveščali.

Aktivnosti TGZS



Dogodek je potekal ob boku Dnevov slovenskega turizma. Pomembnost obeh dogodkov je
za turistično gostinsko stroko izjemna.
Letos smo se organizatorji odločili za hibridno obliko - na eni strani smo omogočili
turističnim in gostinskim delavcem, da pokažejo nova pridobljena znanja in izkušnje, na
drugi strani pa smo omogočili ogled vseh tekmovanj za večje občinstvo, saj so lahko tudi
preko spleta spremljali tekmovanja v živo
Kljub zahtevnim časom v turistični in gostinski panogi smo v letošnjem letu zadovoljni z
več kot 120 prijavljenimi tekmovalci, ki so se pomerili v kategoriji turističnih podjetij in
tekmovanj srednjih šol za gostinstvo in turizem. Potekalo je tudi zaključno tekmovanje za
Zlato kuhalnico, namenjeno učencem višjih razredov osnovnih šol.
Najboljši trije v tekmovanju priprava jedi po naročilu so se med seboj pomerili v finalu
Tuševe zvezdne kuhinje. V kategorijah strežbe, kuharstva in turizma, so tekmovali dijaki
srednjih šol za gostinstvo in turizem, ki se v skupnem seštevku potegujejo za Prehodni
pokal GTZ. Letos si ga je v svoje roke prikuhala Srednja šola Izola. V pisnem in praktičnem
delu so tekmovalci skušali osvojiti najvišja mesta v kategorijah hotelskih in velneških
receptorjev. Dijaki srednjih živilskih šol pa so svoje spretnosti preizkusili v pripravi
vanilijeve in čokoladne kreme.
V sklopu Gostinsko turističnega zbora Slovenije so bila podeljena priznanja najbolj zavzetim
zaposlenim v turizmu ter podjetjem za nove investicije, obletnice poslovanja in partnersko
sodelovanje s ponudniki storitev. Najvišje priznanje Turistično gostinske zbornice, za
izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma, je prejela Lidija Koren, ki že 30 let
uspešno vodi Kamp Koren v Kobaridu.
Turistično gostinska zbornica je že na Gostinsko turističnem zboru leta 2019 sprejela
Kodeks o zmanjševanju porabe plastičnega jedilnega pribora v gostinski dejavnosti. Ideja o
omejevanju uporabe plastike se je v zadnjem obdobju razširila, zato so številne inštitucije,
med drugim tudi Turistično gostinska zbornica, v turizmu na letošnjih Dnevih slovenskega
turizma podpisale zavezo za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma.
Organizatorje veseli, da so letošnji Gostinsko turistični zbor podprli številni sponzorji in
pokrovitelji ter s tem omogočili izvedbo uspešnega dogodka. Posebna zahvala pa gre
letošnjemu gostitelju Postojnska jama d.d.
Gostinsko turistični zbor bo leta 2022 potekal v Thermani Laško.

68. GTZ
13. - 14. oktober 2021

V POSTOJNI USPEŠNO ZAKLJUČEN ŽE 68. GOSTINSKO TURISTIČNI ZBOR
SLOVENIJE



CELOTNA GALERIJA FOTOGRAFIJ DOSTOPNA TUKAJ.

https://gtzslovenije.si/68-gtz-pozdrav-prireditvi/


med jesenskimi dogodki, ki jih organiziramo, vas vljudno vabimo na naslednjega: Letni
zbor Združenja hotelirjev Slovenije, ki bo 11. novembra v Atlantida Boutique Hotelu
Rogaška Slatina.
Številne zanimive teme (pregled aktualnega stanja v slovenskem hotelirstvu, prednosti
vključevanja hotelov v Zeleno shemo slovenskega turizma, predstavitev ponudbe mobilnih
hišic kot dodatne ponudbe nastanitvenih kapacitet, pogled arhitektov na investicije v
slovenskem hotelirstvu, razvoj mestnega turizma v prihodnosti itd.) ter predavatelji so
zadosten motiv za obisk dogodka.

Na dogodek se lahko prijavite preko povezave do 8. novembra 2021

11. november 2021

LETNI ZBOR

Združenja hotelirjev Slovenije

PROGRAM DOGODKA

https://tgzs.si/wp-content/uploads/Letni-zbor-ZHS-2021-11.-november-2021-002.pdf
http://eprijava-tgzs.plior.si/
https://tgzs.si/wp-content/uploads/Letni-zbor-ZHS-2021-11.-november-2021-002.pdf


V petek, 1. oktobra 2021 je Turistično gostinska zbornica Slovenije za člane Združenja
kampov Slovenije organizirala obisk podjetja Adria Dom d.o.o. v Kanižarici. Čez trideset
udeležencev si je ogledalo proizvodni program in produkte tega zelo uspešnega slovenskega
podjetja. Skupina Adria izdeluje namreč poleg različnih vrst avtodomov tudi mobilne hiške,
modularne hiše, butične hiše, hiše na vodi ter glamping šotore, dvonadstropne safari šotore
z galerijami ipd. Gre za atraktivne produkte, ki jih ponujajo kampi in glampingi po celi
Evropi in na drugih celinah.
Po obisku tovarne v Kanižarici je Združenje kampov imelo tudi redno sejo v kampu Bela
krajina**** v Podzemlju, na kateri se je seznanilo s finančnimi kazalniki poslovanja v
preteklem letu. Gostiteljica seje je bila družba GTM d.o.o. iz Metlike. Gre za uspešno
podjetje, ki ima med drugim v svoji ponudbi hotel in kamp Bela krajina ter več kot 20
zaposlenih. Udeleženci so si ogledali tudi prenovljen kamp Bela krajina**** in njegovo
enkratno ponudbo ob reki Kolpi, ki pod krošnjami prelepih visokih dreves ponuja poleg
atraktivnih kampirnih mest tudi namestitve v mobilnih hiškah in glamping keltskih hiškah s
savno.

obiskalo podjetje Adria Dom in
kamp Bela krajina****

ZDRUŽENJE KAMPOV SLOVENIJE

avtor fotografije: Jošt Gantar, vir: slovenia.info

https://adria-home.com/
https://www.slovenia.info/sl/mediateka/fotografije?q=Jo%C5%A1t%20Gantar


V sredo, 20. 10. 2021, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekala redna seja
Združenja rent a car. 

Člani Združenja so opozorili na glavne izzive pri svojem poslovanju, kot so npr. akutne
težave pri dobavi avtomobilov na svetovnem trgu, velik upad letalskega potniškega prometa
na ljubljanskem letališču kljub povečanju terminala in njegovi generalni prenovi, ter 
 izmenjali aktualne informacije o uvedbi novih cestninskih vinjet, vprašanja najema
parkirišč na letališču itd. 

Strokovni kader Turistično gostinske zbornice Slovenije je udeležencem predstavil
predvidene ukrepe državne pomoči turizmu in pregled Analize finančnih kazalnikov
poslovanja gospodarskih družb dejavnosti gostinstva in turizma s poudarkom na dejavnosti
rent a car v letu 2020.

seja Združenja Rent a car

https://tgzs.si/zrc/
https://tgzs.si/zrc/


Turistično gostinska zbornica Slovenije že osmo leto zapored sponzorira in tako podpira
tekmovanje TZS za mladega turističnega vodnika, ki je letos potekalo v torek, 19. oktobra
v Portorožu in Piranu. Mladi kandidati so pokazali zelo velik obseg znanja in govornih
spretnosti.
Najboljšim trem tekmovalkam, dijakinjam slovenskih srednjih šol za gostinstvo in turizem,
Maji Šmon, Sari Milanović in Lini Ovnik, je predstavnica Zbornice, mag. Snežana
Škerbinc, podelila nagradne kupone v vrednosti 1.000,00 € za gratis udeležbo na tečaju za
turistične vodnike, zmagovalki pa še nagradni kupon za brezplačno opravljanje izpita za
turistične vodnike, ki ju že 22. let izvaja naša Zbornica.

Podelitve nagrad na tekmovanju
Turistične zveze Slovenije

avtor fotografije: Jaka Jeraša, vir: slovenia.info

https://www.slovenia.info/sl/mediateka/fotografije?q=Jo%C5%A1t%20Gantar


V petek, 22. 10. 2021, je potekala strokovna ekskurzija Združenja hotelirjev Slovenije.
Udeležencem so bile predstavljene nekatere novosti v hotelski ponudbi Slovenije.
Organizatorji so se za predstavitev domačih kapacitet odločili iz dveh razlogov: zaradi
potovalnih omejitev, zlasti pa zaradi velikega števila nove hotelske ponudbe v Sloveniji.
Prav v času COVID krize so se številni investitorji odločili za vlaganje v turizem, kar nas
vse navdaja z optimizmom v obdobju postopnega okrevanja panoge.
S tem pripomorejo k dvigu konkurenčnosti slovenskega turizma, večji dodani vrednosti in
postavljanju novih trendov v turizmu.
Udeleženci so si lahko ogledali le del novosti, in sicer prenovljena hotela Four Points by
Sheraton Ljubljana Mons in Hotel Jama v Postojni, pred kratkim odprti Hotel
Maestoso v Lipici, butični Hotel Villa Majda v Ospu ter zadnjo pridobitev slovenske
Obale – Hotel Grand Koper. 
Predsednik Združenja hotelirjev Slovenije, g. Gregor Jamnik, je poudaril pomen investicij
še posebej v kriznem času ter izrazil zadovoljstvo nad novo ponudbo slovenskega
hotelirstva. V bodoče si želi še več investicij v hotelirstvu, saj so le-te pogoj za mednarodno
konkurenčnost slovenskega turizma.

Strokovna ekskurzija 
Združenja hotelirjev Slovenije
22. oktober 2021
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https://tgzs.si/strokovna-ekskurzija-zdruzenja-hotelirjev-slovenije/


Spoštovani gostinci, hotelirji, turistični delavci,

vabimo vas k sodelovanju v raziskavi na temo potrošnje in dobave mesa v turistično
gostinski panogi v Sloveniji. Raziskavo izvajamo v tržno-raziskovalni agenciji Aragon
d.o.o.
Ker cenimo vaše mnenje in vaš čas bomo vsako v celoti izpolnjeno anketo nagradili z
vrednostnim bonom za nakup v eni izmed trgovskih verig. Sodelujte v anketi in si prislužite
nagrado. Izpolnjevanje vam bo vzelo približno 10 minut časa. 
Za dostop do ankete v spletni brskalnik vpišite https://anketa.aragon.si
Vaši odgovori, ki bodo ponudnikom mesa posredovani v sumarni obliki in ne kot odgovori
vsakega posameznika izmed vas, bodo v pomoč pri pripravi ponudbe, ki bo sledila vašim
željam in potrebam. 

Raziskava
PORABA MESA MED GOSTINCI

Aragon d.o.o.
Ulica 28. maja 49

1000 Ljubljana
 

T: +386 (0)1 547 17 08
www.aragon.si

https://anketa.aragon.si/
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