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ZDRUŽENJA HOTELIRJEV
SLOVENIJE

letni zbor

8. december 2022
Hotel Mond, Resort &
Entertainment, Šentilj

Na dogodku bomo razpravljali o organiziranosti poslovanja podjetij v obdobju
kadrovskih in finančnih izzivov, predstavljene bodo organiziranost in aktivnosti
hrvaškega združenja hotelirjev, turistične borze in sejmi, ki jih organizira STO,
povezava igralništva in turizma ter primeri digitalizacije v gostinstvu.
Posebej opozarjamo na predstavitev povezav in možnosti sodelovanja z
letalskim prevoznikom Turkish Airlines, ki bo udeležencem zbora 

podaril dve vozovnici na liniji Ljubljana – Istanbul.

Poleg drugih vsebin si boste lahko ogledali tudi igralniško zabaviščni center.

Dodatne informacije s ponudbo možnosti nočitve -  T U K A J.

P R O G R A M P R I J A V A

https://tgzs.si/letni-zbor-zdruzenja-hotelirjev-slovenije-se-priblizuje/
https://tgzs.si/wp-content/uploads/Letni-zbor-ZHS-2022-1.pdf
http://eprijava-tgzs.plior.si/prijave


69. GOSTINSKO
TURISTIČNI ZBOR

SLOVENIJE

Thermana Laško

14. - 15. NOVEMBER

Dogodek je potekal v okviru Dnevov slovenskega turizma. 

Na prireditvi so se zaposleni v turistično gostinskih podjetjih ter
dijaki srednjih strokovnih šol za gostinstvo in turizem pomerili v
strokovnih tekmovanjih ter izmenjavali svoja znanje in izkušnje. 

Letošnja udeležba tekmovalcev, razstavljavcev in pokroviteljev
dogodka je bila bistveno višja od lanske. Preko 160 tekmovalcev
je zastopalo svoja podjetja, šole, izvedeno pa je bilo tudi
zaključno tekmovanje za Zlato kuhalnico (namenjeno učencem
osnovnih šol od 6. do 8. razreda). 

Odvijala so se nekatera tradicionalna in nova tekmovanja, kot
npr. priprava jedi pred gosti, postrežba pripravljene jedi,
priprava in postrežba kave, mešanje pijač, točenje piva,
tekmovanje hotelskih in velneških receptorjev ter sobaric.
Tekmovanje, ki je vzbudilo največ zanimanja, je bilo tekmovanje
v pripravi burgerjev, ki je bilo letos izvedeno drugič. Sponzor
tekmovanja Mercator je prvim trem podelil vrednostne bone.
Prvič je bilo na sporedu tekmovanje v pripravi jedi v BIG PAN
ponvi.

Najboljši trije v tekmovanju priprava jedi po naročilu so se med
seboj pomerili v finalu Tuševe zvezdne kuhinje in prejeli s strani
sponzorja vrednostne bone. 
Bogate nagrade za prve tri uvrščene pa je pripravil tudi sponzor
Pivovarna Laško Union d.o.o., ki je podprl tekmovanje o
poznavanju in točenju piva.
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, ki ga je letos obdržala Srednja
šola Izola. 

Uvrstitve tekmovalcev na Gostinsko turističnem zboru Slovenije
so navedene na povezavi www.gtzslovenije.si/rezultati/

http://www.gtzslovenije.si/rezultati/


PRIZNANJA TGZS

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 prejel Tomaž Repinc, predsednik uprave HIT d.d., predsednik Združenja igralništva Slovenije ter
član Predsedstva TGZS.

Ostali prejemniki priznanj so predstavljeni tukaj.

https://tgzs.si/9182-2/


Kreacije tekmovalcev

foto - arhiv

https://gtzslovenije.si/69-gtz-lasko/




FREE2MOVE 
SVET NOVE MOBILNOSTI

V Zbornici pozdravljamo novega člana - C Automobil Import d.o.o., ki je tudi član skupine Emil Frey.

Konec oktobra so lansirali novo platformo mobilnosti Free2move, ki ponuja edinstven nabor storitev
mobilnosti in je namenjena tako zasebnih kot poslovnim uporabnikom. Mobilna aplikacija in spletna
platforma Free2move omogočata uporabnikom, da na enem mestu dostopajo do storitev najema vozil,
souporabe vozil, storitev prevoza, vozil na zahtevo, rezervacij parkirnih mest, upravljanje električnih
polnilnih postaj, upravljanje in souporaba voznega parka za poslovne namene ter svetovanje na področju
e-mobilnosti. 

Do konca leta 2023 bo v voznem parku na voljo več kot 500 vozil na 50 agentskih mestih po Sloveniji. 

Mobilna aplikacija in spletna platforma Free2move v nekaj enostavnih korakih omogočata rezervacijo
vozila ter dostop do drugih storitev, ki jih bo v prihodnosti omogočal Free2move. 

https://www.free2move.com/sl-SI/
https://www.free2move.com/sl-SI/
https://www.free2move.com/sl-SI/


AKTIVNOSTI ZBORNICE

TGZS se še naprej aktivno vključuje v komunikacijo z vladnimi službami glede pomoči podjetjem zaradi
visoke rasti stroškov energentov. Na osnovi prve predstavitve novega zakona o pomoči podjetjem zaradi
energetske krize smo podali predloge sprememb, zlasti glede izhodiščnih podatkov o porabi električne
energije. 
Na naslednjih sestankih z vladno ekipo pričakujemo podrobnejše informacije o zakonu, ki naj bi veljal od 1. 1.
2023. 
O novih vsebinah vas bomo seveda obveščali.

Zbornica člane prav tako obvešča o možnostih prijav na razpise, namenjene turističnemu gospodarstvu.























sponzorjem, pokroviteljem in
razstavljavcem

HVALA




