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» Tako kot val ne obstaja zase, ampak je vselej 
udeležen v gibanju oceana, ne moremo nikdar 
izkusiti življenja sami, ampak moramo vselej 
deliti izkušnjo življenja, ki deluje povsod okrog 
nas. «  Albert Scweitzer 
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Nagovor 
predsednika TGZS

Andrej Prebil, 
predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije

Leto v panogi turizma, gostinstva in hotelirstva se 
znova zaključuje z rabo presežnih besed. Neizpodbitno 
dejstvo, ki temu pritrjuje, je, da smo od januarja 
do zadnjega oktobra 2018 pozdravili že 5.027.001 
turistov, od tega je kar 75% tujih. Primerjava s 
predhodnim letom za isto časovno obdobje, ko je 
Slovenijo obiskalo 4.209.596 turistov, od tega 72 % 
tujcev, pokaže, da dosegamo nekaj manj kot 20% 
rast. Statistični urad Republike Slovenije beleži 
tudi nočitve gostov v Sloveniji, in sicer jih je bilo v 
letošnjem letu do zadnjega dne oktobra 13.699.135, 
v enakem obdobju lani pa 10.753.642, kar pomeni, 
da smo rezultat izboljšali za 27 %. 

Številke so impresivne, ne povedo pa kolikšna 
dodana vrednost je bila ustvarjena, kakšen nivo 
storitve smo v panogi zmožni gostu ponuditi ter 
nenazadnje koliko je ta gost tudi pripravljen plačati, 
zapraviti v Sloveniji. Ko govorimo o butični, 5 zvezdični 
destinaciji, je nadvse pomembno, da se zavedamo 
kdo ustvarja to dodano vrednost. Slovenija je 
prekrasna dežela z izjemnimi naravnimi danostmi. 
Ključni za doseganje butičnosti in vsakoletne rasti 
v turizmu, pa so ljudje. Natančneje vsak osmi, za 
delo sposobni posameznik opravlja delo v panogi 
turizma, posredno pa zagotovo še kakšen več. 

Panoga se v zadnjih letih sooča z upadom interesa 
za opravljanje dela v hotelirstvu, gostinstvu, drugih 
turističnih obratih. Za primer, poklic kuhar je tudi 
formalno uvrščen med deficitarne v Sloveniji. 
Sledijo pa mu tudi ostali poklici, sobarice, natakar, 
reševalec iz vode, hotelski sluga,… Turistično 
gostinska zbornica Slovenije je v letu 2018 aktivno 
sodelovala v pogajanjih za pripravo nove panožne 
kolektivne pogodbe, ki je bila s strani socialnih 
partnerjev uspešno podpisana 8. avgusta letos. S 
tem dejanjem so zaposleni v panogi na sistemski 
ravni pridobili številne ugodnosti, višje plačilo za 
svoje delo in obdržali vse dosedanje dodatke k plači.  

Področje, ki zagotavlja rast v turizmu, pa so raziskave 
in razvojne aktivnosti. V letu 2017 je bilo področje 
trajnostnega turizma uvrščeno kot eno izmed temeljih 
fokusnih področij Strategije pametne specializacije 
– S4. Gre za zgodovinski dogodek v panogi, saj smo 
s tem postali upravičeni do sofinanciranja razvojno 
– raziskovalnih RR projektov. 

Posledično turistična podjetja v Sloveniji že 
ustanavljajo svoje raziskovalne oddelke. Konec 
leta 2018 je konzorcij deležnikov iz panoge skupaj 
s TGZS že prijavil prvi tovrstni projekt, ki se bo 
ukvarjal z razvojem pilotov in izvedbo demonstracij 
v turizmu, na javni poziv. Prav fokus v vlaganje v 
razvoj znanj zaposlenih za dvig kakovosti v turizmu 
ter v raziskave in razvoj v panogi, so tista pravilna 
pot, ki bo rezultirala ne samo v doseganju višjih 
številk, ampak tudi v doseganju višje dodane 
vrednost, ki bo ustvarila boljše pogoje za delovanje 
celotne panoge. 

Končam naj z mislijo, da v panogi turizem rastemo 
občutno hitreje od povprečja. Naše delo pa mora 
biti  usmerjeno v to, da bomo v času morebitne 
krize tudi padali počasneje od povprečja. 
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AKTUALNO NA TURISTIČNO GOSTINSKI 
ZBORNICI SLOVENIJE
Dosežen pomemben socialni sporazum - Pdpisana nova kolektivna pogodba
Aktivnosti združenja kampov Sloevnije
Novi katalog kampov, glampinga in postajališč za avtodome
Novosti za organizatorje potovanj
Novosti za turistične vodnike
Tradicionalni slovenski zajtrk
Gault & Millau
Robot ali receptor? 
V lanskem letu si je počitnice privoščilo največ Slovencev
Mura med Biosferna območja
Let je odpovedan – kaj lahko naredimo?
Ste v tujini in plačujete s karticami?
Nepogrešljive aplikacije za na potovanje
V lanskem letu si je počitnice privoščilo največ Slovencev
V juliju 2018 skoraj 2,5 milijona turističnih prenočitev

STROKOVNI ČLANKI
Slovenija bo nosila naziv Evropska gastronomska regija!
ETC obeležuje 70 let obstoja, Slovenija 25 let članstva
Slovenija med sedmerico za potovanja najvarnejšimi državami v letu 2019
Očistimo Slovenijo 2018
Novi trendi v turizmu
Pogovor z Aleksandro Pivec, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Klasični kras naj bi bil do leta 2020 vpisan na Unescov seznam
Hotel, ki ga po novem upravlja največja veriga v Evropi

DOGAJALO SE JE
V Portorožu se je odvil 65. Turistično - gostinski zbor Slovenije
Delavnica SRIPT: Digitalne transformacije v turizmu

VOŠČILO

Vsebina



AKTUALNO NA
TURISTIČNO 
GOSTINSKI
ZBORNICI
SLOVENIJE



7

DOSEŽEN POMEMBEN SOCIALNI SPORAZUM
- PODPISANA NOVA KOLEKTIVNA POGODBA

Socialna partnerja – Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS) in Združenje delodajalcev 
Slovenije (ZDS) – sekcija gostinstva in turizma sta s Sindikatom gostinstva in turizma po večmesečnem 
usklajevanju, od oktobra 2017, dosegla socialni sporazum, katerega rezultat je nova kolektivna 
pogodba za našo panogo, ki bo veljala do konca leta 2022. Kolektivna pogodba za dejavnosti 
GiT je objavljena v Uradnem listu RS št. 56/2018 in je začela veljati s 1.9.2018. Hkrati s kolektivno 
pogodbo je bil podpisan tudi Dogovor o zagotavljanju tedenskega in dnevnega počitka, ki rešuje 
kočljivo problematiko pomanjkanja kadra v viških sezone.

DOSEŽENA JE IZJEMA ZA ODPRTE TRGOVINE V 
KAMPIH OB NEDELJAH

Na pobudo Združenja kampov Slovenije pri Turistično gostinski zbornici Slovenije so po novem 
omogočene izjeme iz omejitev za delo na nedelje in praznike v trgovinah znotraj kampov.
Tovrstne omejitve se po novem ne bodo več nanašale na delavce, ki zagotavljajo 
oskrbo gostov znotraj kampov. To področje sicer ureja Kolektivna pogodba 
dejavnosti trgovine, podpisane 16.7.2018 in objavljene v Uradnem listu RS št. 52/2018. 
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AKTIVNOSTI ZDRUŽENJA 
KAMPOV SLOVENIJE
V začetku oktobra je Turistično gostinska zbornica 
realizirala redno sejo Združenja kampov Slovenije, 
ki je tokrat bila v Eko kampu Koren v Kobaridu, 
edinem eko kampu v Sloveniji po kriterijih nemškega 
združenja Eco Camping Association.  Seja je bila 
mednarodno naravnana: poleg gosta iz Nemčije, 
ki je predstavil pridobitev oznake EKO kampa, 
se je seje udeležila  tudi  gostja iz Latvije, ki je 
predstavila delovanje Združenja latvijskih kampov 
v okviru sodelovanja slovenskega združenja z 
EFCO-Evropskim združenjem nacionalnih kamp 
organizacij. 

NOVI 
KATALOG KAMPOV, 
GLAMPINGA 
IN POSTAJALIŠČ ZA 
AVTODOME
Po šestih letih je Turistično gostinska  zbornica 
Slovenije v sodelovanju in s finančno pomočjo 
Slovenske turistične organizacije pripravila novi 
Katalog kampov, glampinga in postajališč za 
avtodome, v katerem se je predstavilo približno 
petdeset različnih ponudnikov. Katalog je 
popolnoma prenovljen in v šestih jezikovnih 
različicah (slovenščina, angleščina, italijanščina, 
nemščina, francoščina in nizozemščina). S to 
publikacijo se bodo kampi predstavljali na 
turističnih sejmih in borzah v tujini.

NOVOSTI ZA TURISTIČNE 
VODNIKE
V januarju bodo turistični vodniki kot vsako leto 
podaljševali letne registracije za vodenje skupin 
turistov doma in v tujini. Tokrat je pomembna 
novost, da bodo vodniki po dvajsetih letih 
zamenjali svoje vodniške izkaznice v skladu z 
novim turističnim zakonom. Prosimo vse turistične 
agencije, da na to obveznost spomnijo svoje 
vodnike, saj je po novem turističnem zakonu 
nošenje vodniške izkaznice pri izvedbi potovanja 
obvezno.
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NOVOSTI 
ZA ORGANIZATORJE 
POTOVANJ
Vse turistične agencije bodo morale s 1. januarjem 
2019 na novo urediti svoja zavarovanja oziroma 
jamstva zaradi likvidnostnih težav v skladu s 
spremenjeno turistično zakonodajo v letu 2018. 
Dosedanja garantna pisma za nesolventnost 
s 1. januarjem 2019 ne veljajo več! Uredba o 
jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja 
potovanja in podjetja, ki omogoča povezane 
potovalne aranžmaje, Uradni list RS štev. 52/2018, 
navaja naslednje oblike jamstva: zavarovanja pri 
zavarovalnici, namenski bančni depozit, bančne 
garancije in vključitve v jamstveno shemo. Žal pa 
bodo zneski najnižje višine zahtevanega jamstva 
dosti višji kot doslej in morajo zagotavljati kritje 
v višini najmanj 10 odstotkov letnega prometa 
organizatorja potovanj. Izjema je le vključitev v 
jamstveno shemo, ki kot najnižjo višino zahtevanega 
jamstva navaja dva odstotka skupnega letnega 
prometa vseh organizatorjev potovanj, vključenih 
v jamstveno shemo. V prehodnem obdobju petih 
letih so najnižje višine zahtevanega jamstva znižane, 
in sicer: v letu 2019 v višini 15 % zahtevanega 
jamstva, v letu 2020 v višini 30%, v letu 2021 v 
višini 50% in v letu 2022 v višini 75%. Jamstveno 
shemo je ustanovilo ZTAS-Združenje turističnih 
agencij Slovenije in se za morebitno vključitev 
v jamstveno shemo turistične agencije lahko 
obrnete nanje. 

TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK
Turistično gostinska zbornica Slovenije je v 
sodelovanju z Zbornico kmetijskih in živilskih 
podjetij pri GZS in podjetjem Prestige Catering
v petek, 16. novembra 2018, že sedmič zapovrstjo 
obeležila Dan slovenske hrane, ki je namenjen 
spodbujanju uživanja kakovostne hrane iz lokalnega 
okolja. S tem se izkazuje podporo slovenskim 
pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbuja 
lokalna samooskrba.

Ena izmed aktivnosti Dneva slovenske hrane je 
tudi Tradicionalni slovenski zajtrk, ki vsako leto 
poteka v šolah, vrtcih in drugih javnih ustanovah, 
mnogih podjetjih in tudi na GZS. Postregli so s 
slovenskim kruhom, mlekom, maslom, medom 
in jabolki ter drugimi tradicionalnimi jedmi.

GAULT & MILLAU
20. novembra je v Ljubljani potekal eleganten 
večer Gault & Millau, večer prepleten z izbranimi 
okusi vina, vrhunsko kulinariko, živo operno 
glasbo in s podelitvijo nazivov kot so Chef leta, 
najboljši natakar, nagrada mlademu talentu...
Dogodek sta vodila kuharski mojster Bine Volčič in 
Alma Kochavy, priznanja pa podeljevala direktorica 
Turistično gostinske zbornice Slovenije Klavdija 
Perger.

Vinska strokovnjakinja Mira Šemić je zaslužna, da 
je vodnik sploh dosegel Slovenijo. Poudarila je, 
kako pomemben je za slovensko kulinariko. “Danes 
smo se zbrali, da naredimo poklon slovenski hrani 
in slovenskemu vinu, ker imamo kaj pokazati, 
kaj pokusiti in si je Slovenija zaslužila eno tako 
knjigo. Slovenija je s tem vodnikom dobila rumeni 
potni list za svet gastronomije.”
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MURA MED BIOSFERNA 
OBMOČJA
UNESCO je območje reke Mure razglasil za Biosferno 
območje, ki obsega skoraj 30.000 hektarjev 
ozemlja, kar Muro uvršča na globalni zemljevid 
najpomembnejših območij narave.

Biosferno območje Mura je del čezmejnega 
področja Mura-Drava-Donava in prvo tovrstno 
petdržavno biosferno območje na svetu. Zajema 
skupno milijon hektarjev v državah Slovenija, 
Avstrija, Madžarska, Srbija in Hrvaška.

Biosferna območja je UNESCO oblikoval kot 
koncept za uresničitev trajnostnega ravnovesja 
med nasprotujočimi si cilji ohranjanja biološke 
pestrosti in spodbujanja razvoja človeških virov 
s kulturnimi vrednotami. 

Fotografija: www.slovenia.info
Avtor: Janez Tolar

ROBOT ALI RECEPTOR? 
Si predstavljate, da pridete v hotel in vas na 
recepciji pozdravi robot, namesto receptorja ali 
receptorke?

• V nekaterih evropskih hotelih so za sprejem 
gostov na recepciji začeli uporabljati pametne 
robote, ki naj bi pospešili postopek registracije. 
Poleg tega roboti odgovarjajo na vprašanja 
o hotelu in vprašanja tudi analizirajo, kar 
daje lastnikom vpogled v najpogostejša 
gostova vprašanja ter lahko na tak način 
lažje in učinkoviteje odpravijo morebitne 
pomanjkljivosti v hotelu.

• Zagonsko podjetje, ki je izdelalo pametnega 
robota, se ukvarja tudi s prenosom hotelskih 
storitev na pametni telefon. Gre za spletno 
stran, ki deluje kot aplikacija, vendar se 
uporabnikom ni treba prijaviti oziroma ustvariti 
računa. Gostom omogoča, da lahko v različnih 
jezikih naročijo čiščenje sobe, rezervirajo 
mizo v restavraciji ali naročijo taksi.
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LET JE ODPOVEDAN – KAJ 
LAHKO NAREDIMO?
V zadnjem času se dogajajo množične odpovedi in 
zamude letov, predvsem zaradi stavk zaposlenih 
v letalskem prometu. Strokovnjaki napovedujejo, 
da je to prihodnost in da se bo potrebno na 
tovrstne odpovedi navaditi.

Katere pravice imajo letalski potniki v primeru 
odpovedi letov ali zamud?

• Potniki imajo, v primeru, da ima letalo več kot 
dve uri zamudi, pravico do obroka hrane in 
osvežilnega napitka. Prav tako imajo pravico 
do dveh brezplačnih klicev ali elektronskih 
sporočil. V primeru, da ima letalo takšno 
zamudo, da vzleti šele naslednji dan, so potniki 
upravičeni do brezplačne namestitve v hotelu 
ter prevoza do hotela in nazaj na letališče.

• Če letalski prevoznik odpove let, mora 
potnikom ponuditi možnost, da se odločijo 
za prekinitev potovanja in povrnitev denarja, 
ali za nadaljevanje poti po spremenjeni poti 

• Potniki lahko zahtevajo tudi odškodnino, a NE 
v primerih, ko letalski prevoznik o odpovedi 
leta obvesti vsaj dva tedna pred odhodom ali 
pa je manj kot dva in več kot en teden pred 
odhodom ponudil tako spremembo poti, ki 
potniku omogoča odhod največ 2 uri prej in 
prihod na cilj manj kot 4 ure kasneje, kot po 
prvotnem voznem redu.

• Potniki so zaščiteni tudi v primeru zamude 
ali poškodbe prtljage. Za zamudo prtljage v 
kraju, kjer potnik nima urejenega stalnega 
prebivališča, je upravičen do povrnitve stroškov 
za najnujnejše nakupe do prihoda prtljage, 
tako da prevozniku predloži originalne račune 
nakupljenih izdelkov.
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STE V TUJINI IN PLAČUJETE 
S KARTICAMI?
Ste na oddihu v tujini in plačujete z debetnimi 
oziroma kreditnimi karticami? Za vas smo preverili, 
kje je potrebno biti previden pri tovrstnem 
plačevanju.

• Pred odhodom v tujino preverite, na katerih 
bankomatih je provizija ob dvigu gotovine 
najnižja oziroma koliko znaša nadomestilo 
za dvig gotovine. V evroobmočju vam banka 
sicer za dvig na bankomatu druge banke 
ne sme zaračunati več kot doma, lahko pa 
se zgodi, da vam dodatno zaračuna lastnik 
bankomata. Pred dvigom pozorno preverite 
informacije o dodatnih stroških dviga na 
določenem bankomatu.

• Kadar potujete v države, ki za valuto nimajo 
evrov, vedno pri plačevanju ali dvigovanju, 
izberite lokalno valuto, saj boste tako skoraj 
zagotovo plačali manj. Pretvorba iz lokalne 
valute v evre je opravljena po menjalnem 
tečaju vašega bančnega ponudnika. Kadar 
pa v takih primerih plačamo z evri, takrat je 
pretvorba opravljena po tečaju lokalne banke, 
ki ima praviloma slabši tečaj kot vaša banka.

• Pred odhodom v tujino ne pozabite pravočasno, 
vsaj 2 tedna pred odhodom, preveriti veljavnosti 
plačilne kartice in tudi razpoložljivega limita 
na njej.

• Pomembno je tudi poznati številke klicnega 
centra vaše banke, saj lahko tako, v primeru 
kraje plačilne kartice, preprečite najhujše in 
kartico hitro blokirate.
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NEPOGREŠLJIVE 
APLIKACIJE ZA NA 
POTOVANJE 

Pametni telefoni in vedno bolj pametne aplikacije 
nam lahko na potovanjih olajšajo marsikatero 
stvar. Za vas smo poiskali nekaj aplikacij, ki vam 
bodo prav prišle med potepanji. 

Na prvo mesto smo postavili aplikacijo Maps.me, 
ki omogoča uporabo zemljevida brez internetne 
povezave. Pred potovanjem si preprosto naložite 
zemljevid, označite kraje, ki jih boste obiskali, in 
navodila za pot se vam bodo narisala tudi brez 
povezave.

Pred odhodom na potovanje nam največkrat 
stres predstavlja pakiranje in misel, da bi pozabili 
kaj pomembnega. Aplikacija PackPoint generira 
seznam stvari, ki jih je potrebno spakirati na 
podlagi destinacije, kamor se odpravljamo. Na 
podlagi vnesenih podatkov aplikacija oblikuje 
listo oblačil, osnovnih stvari in pripomočkov, ki 
jih moramo vzeti s seboj.

Potujete v skupini in imate vedno težave s 
plačevanjem ali z deljenjem stroškov? Naložite 
si brezplačno aplikacijo Splitwise, ki omogoča 
preprosto in pregledno deljenje stroškov.

Naš zadnji predlog je aplikacija XE Currency. 
Tuje valute in vso pretvarjanje v evre lahko hitro 
povzroči pravo zmešnjavo. XE Currency omogoča 
hitro in zanesljivo pretvarjanje valut in deluje tudi 
brez povezave. Preprosto si naložimo vse valute, 
ki jih potrebujemo, in tako aplikacija deluje tudi 
brez interneta.

STROKOVNI ČL

ANKI

Fotografija:, www.facebook.com

PROJEKT KUHNAPATO
Oktobra 2018 je bil projekt Kuhnapato izbran 
za enega izmed 10 najboljših praks na področju 
spodbujanja k zdravemu in trajnostnemu življenju 
otrok in vseh ostalih. Projekt je bil 22. in 23. 
novembra predstavljen na mednarodni konferenci 
»People's Food – People's Health – Towards healthy 
and sustainable European food system« na Dunaju. 
Na konferenci je bilo predstavljeno osemletno 
delo skupaj s cilji in rezultati predstavnikom 
evropskih ministrstev za zdravje in institucijam 
ter organizacijam, povezanih na isto temo, torej 
trajnostni način življenja in dolgoročno zdravje 
na področju Evropske Unije.
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STROKOVNI ČLANKI
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V LANSKEM LETU SI JE 
POČITNICE PRIVOŠČILO 
NAJVEČ SLOVENCEV
Slovenski statistični urad (SURS) je objavil 
nekaj zanimivih podatkov. V letu 2017 se je na 
enotedenske počitnice odpravilo dve tretjini 
prebivalcev Slovenije, natančneje 72 % vseh 
gospodinjstev, kar je največji odstotek, odkar na 
SURS-u merijo ta podatek (od leta 2015).

Največ gospodinjstev, ki si je lahko privoščilo 
počitnice, je iz osrednjeslovenske regije, najmanj 
pa iz koroške statistične regije.

Slovenci še vedno najraje počitnikujemo na 
Hrvaškem – kar 64 % ljudi si je za končno 
destinacijo izbralo našo južno sosedo. Sledijo 
Italija, Bosna in Hercegovina in Avstrija.

V JULIJU 2018 SKORAJ 2,5 
MILIJONA TURISTIČNIH 
PRENOČITEV
V juliju 2018 smo našteli več kot 825.000 prihodov 
turistov in skoraj 2,5 milijona njihovih prenočitev. 
Več kot 77 % vseh turističnih prenočitev so ustvarili 
tuji turisti, med temi pa največ nemški turisti.

Tuji turisti ustvarili več kot 1.9 milijona prenočitev

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v juliju 
2018 zabeleženih več kot 825.000 prihodov turistov 
in skoraj 2,5 milijona njihovih prenočitev. Prihodov 
tujih turistov je bilo skoraj 678.000, njihovih 
prenočitev pa več kot 1,9 milijona. Prihodov 
domačih turistov je bilo skoraj 148.000, njihovih 
prenočitev pa več kot 566.000. Tuji turisti so v juliju 
ustvarili več kot 77 % vseh prenočitev turistov.

Največkrat prenočili nemški turisti

Ključni trgi, od koder so k nam prihajali tuji 
turisti, ki so med tujimi turisti ustvarili v juliju 
2018 pri nas največ prenočitev, so bili Nemčija 
(13 % ali več kot 251.000), Nizozemska (10 %), 
Belgija (7 %), Češka republika (7 %), Italija (6 %) 
ter Avstrija (6 %).

Največ prenočitev v juliju v hotelih in kampih

Več kot 923.000 ali 37 % vseh prenočitev turistov 
v juliju 2018 je bilo ustvarjenih v hotelih, 21 % 
v kampih, 18 % v apartmajskih in počitniških 
naseljih, 6 % v zasebnih sobah, apartmajih in 
hišah ter 5 % v mladinskih hotelih.

Najbolj obiskane so bile gorske občine

Z vidika vrst turističnih občin pa je bilo v juliju 2018 
ustvarjenih največ prenočitev turistov v gorskih 
občinah (35 % ali skoraj 868.000), v obmorskih 
občinah (23 %), zdraviliških občinah (16 %) in v 
občini Ljubljana (13 %). 

Fotografija:, www.freepik.com
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SLOVENIJA BO NOSILA 
NAZIV EVROPSKA 
GASTRONOMSKA REGIJA!
Mednarodna strokovna komisija je Slovenijo 
izbrala za Evropsko gastronomsko regijo za 
leto 2021, kar je veliko priznanje za domače 
gastronomike, ki se trudijo Slovenijo postaviti 
na svetovni kulinarični zemljevid!

Strokovna komisija se je v naši deželi ustavila 
v najboljših restavracijah – Dvor Jezeršek, Vila 
Podvin, Gostišče Grič in Restavracija Strelec. 
Vinsko ponudbo jim je predstavila Mira Šemič, 
vinska akademičarka in direktorica kulinaričnega 
vodnika Gault & Millau Slovenija. Pot jih je zanesla 
tudi na Bled, kjer so se seznanili s pripravo 
potice, si ogledali turistično kmetijo Mulej ter 
njihove dobrote, in se navdušili še nad trajnostno 
usmerjeno ponudbo Garden Villagea Bled, prvega 
glampinga na svetu.

V Lukovici so obiskali Čebelarski center Slovenije, 
v Mariboru pa Višjo šolo za gostinstvo in turizem, 
kjer so jim pripravili prigrizke z mesno slanino 
avtohtonega krško poljskega prašiča. V Planici 
nad Framom so spoznali ponudbo iz domače 
kuhinje Barbare Štern, na turistični kmetiji Pri 
Kovačniku, v vinski kleti Zlati grič v Slovenskih 
Konjicah pa pokusili vrhunska slovenska vina. 
Strokovna komisija je obisk zaključila v Ljubljani, 
kjer so si ogledali trgovinico Dobrote Dolenjske 
in obiskali tržnico s prireditvijo Odprta kuhna.

Častni pokrovitelj projekta Slovenija Evropska 
gastronomska regija 2021 je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. Ambasadorji so vrhunski 
slovenski gastronomiki: Janez Bogataj, Ana Roš, 
Mira Šemić in Luka Košir.

Vir: https://www.facebook.com/tgzslovenije/photos/a.392627710884310/1080
318542115220/?type=3&eid=ARARXZ7b7mwUiNbhY7UsUplWFet8f8h4q-lN6UXb5
sl45FI13CWqUKfOs5wbKNvMKojI8CtZOe_fSEE8&__tn__=EHH-R

ETC OBELEŽUJE 70 LET 
OBSTOJA, SLOVENIJA 25 
LET ČLANSTVA 
70 let je minilo odkar je bila leta 1948 ustanovljena 
Evropska potovalna komisija (European Travel 
Commission – ETC) s strani 19 evropskih nacionalnih 
turističnih organizacij. Primarni cilj je povečati 
zavedanje pomena turizma pri oblikovanju 
gospodarstva v Evropi po vojni.

Evropska potovalna komisija ima danes 33 članic, 
Slovenija je postala član komisije leta 1993. Eden 
izmed glavnih ciljev institucije je promocija 
Evropske unije kot turistično destinacijo na tujih 
trgih in povezovanje ter sodelovanje vseh članic 
ETC. Izmenjava strokovnega znanja, podatkov ter 
krepitev trajnostnega razvoja turizma v Evropi so 
ključne aktivnosti. Vrsta marketinških kampanj, 
ki so se vrstile od ustanovitve, so predstavljale 
Evropo kot destinacijo vredno obiska. Okrogli 
jubilej je potekal letos v Belgiji v Antwerpnu, 
kjer je direktorica STO, mag. Maja Pak, izpostavila 
oblikovanje konkretnih ukrepov na področju 
pospeševanja trajnostnega turizma kot ene od 
prioritet ETC in predstavila idejo o oblikovanju 
Evropske zelene sheme (European Green Tourism 
Scheme - EGTS).

Predlog temelji na izkušnjah oblikovanja in 
implementacije Zelene sheme slovenskega turizma 
(ZSST), nacionalnem certifikacijskem programu, ki 
temelji na mednarodnih kriterijih trajnosti in ki je 
zgolj v treh letih kar 64 turističnim destinacijam, 
ponudnikom, agencijam in atrakcijam podelil 
znak Slovenia Green. Slovenija je bila s trajnostno 
zavezo in njeno uspešno implementacijo z ZSST 
v zadnjih letih deležna posebne pozornosti 
mednarodne strokovne in splošne javnosti.

64 turističnih destinacij, ponudnikov, turističnih 
agencij in mnoge atrakcije so v le treh letih prejele 
znak Slovenia Green na podlagi Zelene sheme 
slovenskega turizma (ZSST) na kateri temelji 
predlog oblikovanja Evropske zelene sheme.

Vir: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/8966-etc-

obelezuje-70-let-obstoja-slovenija-25-let-clanstva
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ŠE ENO REKORDNO LETO 
SLOVENSKEGA TURIZMA

Po podatkih SURS smo v obdobju od januarja do 
vključno oktobra v slovenskem turizmu zabeležili 
več kot 5 milijonov prihodov in več kot 13,6 
milijonov prenočitev. Do konca oktobra smo tako 
zabeležili več prenočitev kot lani do konca leta, 
kar kaže na še eno rekordno leto slovenskega 
turizma.

Glede na deleže prenočitev se v vrhu lestvice 
tujih trgov nahajajo Nemčija, Italija, Avstrija, 
Nizozemska, Združeno kraljestvo, Madžarska in 
Hrvaška, sledijo jim Češka, Srbija in Belgija.  

Glede na oceno bomo letošnje leto zaključili z 
več kot 5,6 milijonov skupnih prihodov in več 
kot 15,2 milijonov skupnih prenočitev. Po ocenah 
pričakujemo, da bo število tujih gostov v letošnjem 
letu preseglo 4,2 milijona, njihove prenočitve pa 
blizu 11 milijonov.

Vrednost izvoza potovanj od januarja do vključno 
septembra znaša 2,12 milijardi evrov, kar je za 11,6 
% več kot v enakem obdobju lani.

Evropska potovalna komisija ETC je v poročilu za 
tretji kvartal izpostavila Slovenijo kot  najhitreje 
rastočo evropsko destinacijo v letošnjem letu s 
23,5% rastjo prihodov in 32% rastjo prenočitev. 
Glede na napovedi in pričakovanja bo Slovenija 
tako zabeležila še eno rekordno leto svojega 
turizma. K temu je vsekakor pripomogla tudi 
njegova trajnostna usmeritev, ki jo udejanja tudi 
prek Zelene sheme slovenskega turizma. Ta je 
bila na 96. generalni skupščini ETC v Antwerpnu 
izpostavljena kot odličen primer oblikovanja 
konkretnih ukrepov na področju pospeševanja 
trajnostnega turizma in model za oblikovanje 
Evropske zelene sheme turizma.
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SLOVENIJA   MED 
SEDMERICO ZA 
POTOVANJA 
NAJVARNEJŠIMI 
DRŽAVAMI V LETU 2019

Control Risks in International SOS sta mednarodni 
organizaciji, ki sta objavili zemljevid držav za leto 
2019, kje so tveganja za potovanje največja ter s 
tistimi, ki turistom omogočajo varne počitnice.“

Najvarnejše države za potovanje so Finska, 
Danska, Norveška, Švica, Islandija, Luksemburg 
in pa Slovenija.

Zemljevid prikazuje stopnjo tveganja potovanja 
za popotnika v določenem delu sveta v določeni 
državi. Namen stvaritve interaktivnega zemljevida 
je bil razumevanje tveganja v državah in na        
trgih, kjer organizacije poslujejo in potujejo.

Za Kanado, Združene države Amerike, Avstralijo 
in preostali del Zahodne Evrope naj bi veljalo, 
da je tveganje pri potovanju nizko. Sirija, Libija, 
Somalija in Afganistan pa so se uvrstile na seznam 
najmanj varnih držav za potovanje. Tveganje pa 
naj bi bil neznatno pri najvarnejših sedem.

Poleg ocene stopnje tveganja zemljevid predstavlja 
tudi prometne varnosti v državi ter stopnjo 
tveganja za zdravje. Slovenija je na seznamu držav 
z nizko stopnjo tveganja za zdravje, na področju 
prometne varnosti pa je nekoliko slabše uvrščena.
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/8963-slovenija-

med-sedmerico-za-potovanja-najvarnejsimi-drzavami-v-letu-2019

OČISTIMO SLOVENIJO 2018
Akcija Očistimo Slovenijo 2018 je bila letos 15. 
septembra. V enem dnevu se je združilo več kot 
370 milijonov ljudi iz 150 držav sveta. 

Poudarek akcije je tokrat bil na ozaveščanju ljudi 
o  preprečevanju kopičenja odpadkov tako pred 
akcijo kot tudi po njej. Spomladanska akcija, ki 
je bila izpeljana s partnerjem Mojareka.si je že 
bila izpeljana, a so kljub temu podprli svetovno 
pobudo Ekologov brez meja in ta dan izkoristili  
za aktivnosti za naše skupno dobro. Pobuda 
je lahko tudi priložnost za dodaten poudarek 
dolgoletnega prizadevanja za čistejše in lepše 
okolje.

Vir: http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=434
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NOVI TRENDI V TURIZMU
Turizem ne samo, da velja za eno najhitreje 
rastočih gospodarskih panog, saj je v svetovnem 
merilu zelo v porastu, velja tudi za eno ključnih 
gonil socialno-ekonomskega napredka države.

Kot dejavnost se lahko turizem po obsegu primerja 
z izvozom nafte, pridelavo prehrambnih izdelkov 
ali proizvodnjo avtomobilov. Postal je eden 
ključnih dejavnikov v mednarodni menjavi in 
predstavlja enega glavnih virov dohodka v mnogih 
razvijajočih se državah.

Turizem predstavlja 10 % svetovnega BDP, 6 % 
svetovnega izvoza ter 1 od 11 vseh svetovnih 
delovnih mest.

Kreativno razmišljanje o novostih na področju 
turistične ponudbe je bistveno za uspeh posamezne 
turistične organizacije. Najpomembnejši trendi 
v turizmu trenutno obsegajo več segmentov, saj 
si sodoben turist želi pestre in pristne ponudbe. 
Glavni trendi, ki jim moramo za uspeh v turizmu 
slediti, so:

• emocionalna doživetja. Sodoben turist se 
ne zadovolji več samo z ogledi (»videti« 
in »spoznati«), ampak si želi »doživeti« in 
»začutiti«.

• Doživetje lokalnih posebnosti, kot so zgodbe, 
jedi, ljudje, navade, običaji, je za turista na 
njegovem potovanju ključno. O tem nato 
lahko izčrpno poroča družini in prijateljem.

• Skrb za telo, ki obsega nudenje storitev 
za dobro počutje, npr. rekreacija, aktivno 
preživljanje prostega časa, zdrava prehrana, 
wellness, spa …

• Gastronomija, ki vključuje tako gastronomske 
ture, obiske vinskih kleti, tematske kulinarične 
večere, kulinarične delavnice …

• Potrošniška doba, ki smo ji priča, se odraža tudi 
na področju turizma. Tako je tudi nakupovanje 
eden ključnih trendov, saj je za turista 
pomembna dobra ponudba trgovin, tako 
luksuznih in butičnih kot tudi manjših, kjer se 
lahko kupi tipične lokalne izdelke in pridelke.

• Beg iz vsakdanjika. Turistu pomeni dopust 
beg iz vsakdanjega, doživeti želi nekaj novega, 
drugačnega od rutine. Zmeraj več turistov 
se odloča za beg iz gneče v mirnejše okolje.

Pri promociji zmeraj večjo vlogo igrajo socialna 
omrežja.

Splet in socialna omrežja postajajo ključni 
komunikacijski kanali za promocijo destinacije 
in vsega, kar ta  ponuja. Spletna stran 
socialbrands100.com je leta 2013 analizirala 100 
v socialnih medijih najbolje stoječih blagovnih 
znamk in med njimi je 15 % turističnih znamk, 
ki so uvrščene zelo visoko, kot npr.: Thomson 
Holidays, Thomas Cook UK , American Airlines 
(AA) in Lufthansa.

Vir: https://www.fakulteta.doba.si/doba-znanja/novi-trendi-v-turizmu
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POGOVOR Z 
ALEKSANDRO 
PIVEC, MINISTRICO 
ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN 
PREHRANO

Dr. Aleksandra Pivec pravi, da je nizka samooskrba 
s hrano pogosto poudarjena problematika vendar 
je uvoz hrane še zmeraj skoraj še enkrat tolikšen 
kot količina, ki jo pridelamo sami.

Glede na razpoložljive kmetijske površine in njihovo 
strukturo ni tako zelo enostavno povečati tega 
odstotka. Dejavnik, ki prav tako otežuje pogoje 
za dvig samooskrbe, so spremembe podnebja, 
ki se zadnje čase nenadzorovano dogajajo in 
vplivajo zlasti na področjih, ki so razmeroma 
nizka v samooskrbi: zelenjadarstvo, sadjarstvo in  
čebelarstvo. Vsi ti dejavniki morajo biti upoštevani 
v prihodnosti pri načrtovanju ukrepov.

»Mlade bi bilo dobro usmerjati v sodobnejše 
pristope – k uvajanju inovativnih tehnologij – in 
spodbujati k preusmeritvi v ekološko kmetovanje.«, 
meni gospa Pivec.

Zaradi velikega števila ljudi, ki so na pragu revščine, 
zlasti ženske, je bila omenjena tudi ponovna 
uvedba državnih pokojnin, ki naj bi znašale vsaj 
okoli 400 eur.

Dve stvari morata biti vodilo pri načrtovanju 
ukrepov v prihodnjem proračunskem obdobju: 
struktura kmetijskih zemljišč in posestev v 
Sloveniji na območjih z omejenimi dejavniki, 
ki kar kliče k ekološkemu kmetovanju, ter 
povečevanje povpraševanja po ekoloških izdelkih 
na trgu. Slovenija ni sposobna zadovoljiti tega 
povpraševanja, zato večino izdelkov uvaža. 
Ekološko kmetovanje je odgovor na številne 
težave kmetijstva, vendar je preusmerjanje vanj 
zelo počasno. 

Kot je razvidno iz javno mnenjskih raziskav dajejo 
Slovenci prednost še vedno hrani slovenskega 
porekla ampak je pri nakupu še vedno v ospredju 
cena.

Zavedanje se spreminja počasi in tudi družbene 
razmere ljudi prepričujejo, da mora biti hrana 
poceni. 

Vedno več je ljudi, ki vedo kako pomembna 
je lokalno pridelana hrana in s tem se zvišuje 
število tistih, ki so zanjo pripravljeni odšteti več 
denarja. Družbene razmere ljudi prepričajo, da 
mora biti hrana cenovno ugodna, zavedanje pa 
se počasi spreminja.

Letos je bila v tradicionalni slovenski zajtrk 
vključena tudi Turistično-gostinska zbornica 
Slovenije. V gostinstvu bodo poskušali vzpodbuditi 
več zanimanja za slovensko hrano. Vedno več je 
zavedanja pomena lokalne hrane. Vložen pa bo še 
večji trud, ker bo leta 2021 Slovenija gastronomska 
regija Evrope. 

Kot se že dogaja na področju vinarstva se bo 
v bodoče bolje izkoristila tudi povezava med 
turizmom in kmetijstvom. Potrebno je spodbuditi 
gostince, da bi pričeli uveljavljati več lokalne hrane.

Fotografija:, Jože Suhadolnik, delo
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KLASIČEN KRAS NAJ BI 
BIL DO LETA 2020 VPISAN 
NA UNESCOV SEZNAM
Januarja 2019 bo Slovenija oddala nominacijo 
za vpis klasičnega krasa na seznam Unescove 
naravne dediščine. ovrednotenje naj bi nato 
trajalo do maja 2020, junija pa bo znano, ali bo 
klasični kras vpisan na Unescov seznam. V okviru 
priprave Kandidature za vpis, so danes podpisali 
sporazum o upravljanju klasičnega krasa.

Koordinator projekta je Park Škocjanske jame, 
poteka od leta 2010, nastal pa je na pobudo 
Slovenije po večkratnih pozivih Mednarodne 
zveze za ohranitev narave (IUCN), da naj države 
z Dinarskim krasom pripravijo skupni predlog 
za Unesco. Od začetnega navdušenja zaradi 
nesodelovanja Hrvaške ter Bosne in Hercegovine 
ni bilo nič, zato se je leta 2015 Slovenija odločila 
za samostojno kandidaturo.

Kandidatura zajema 25.000 hektarov veliko 
območje, ki zajema šest občin: Logatec, Cerknica, 
Postojna, Loška dolina, Pivka in Bloke. Glavna 
značilnost tega območja so kraška polja ter nanje 
navezujoča se speleološka in hidrološka mreža, 

pomembne pa so tudi speleobiologija in zgodovina 
krasoslovja. Sporazum pa je podpisalo tudi deset 
organizacij, ki so tako ali drugače povezane z 
upravljanjem klasičnega krasa v Sloveniji.

»Za Slovenijo bi to pomenilo peti vpis in tretji vpis 
s področja narave. Ta vpis na Unescov seznam bi 
pomenil veliko priznanje Sloveniji kot državi, se 
pravi priznanje krasoslovnim strokovnjakom na 
eni strani, da so skozi stoletja uspeli dokazati, 
da ima tukaj krasoslovje svojo zibelko. Po drugi 
strani pa je to priznanje domačinom, ki so s 
tem območjem živeli in ga trajnostno upravljali 
že takrat, ko o trajnostnem razvoju nismo niti 
govorili,« je po podpisu sporazuma povedala 
koordinatorka priprave nominacije klasični kras 
Rosana Cerkvenik.

Fotografija:, Škocjanske jame
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SVETOVNO KULINARIČNO 
PRVENSTVO 
VILLEROY & BOCH
Med 24. in 28. novembrom 2018 se je v Luksemburgu 
odvijalo Svetovno kulinarično prvenstvo Villeroy 
& Boch, na katerem je nastopila tudi slovenska 
nacionalna kuharska reprezentanca.
Svetovno kulinarično prvenstvo je tekmovanje z 
več kot 40-letno tradicijo in je eno izmed največjih 
tovrstnih tekmovanj na svetu sploh. Letos so 
organizatorji našteli več kot 3000 tekmovalcev 
in vsaj 50 tisoč obiskovalcev. Tudi tokrat so bili 
med nastopajočimi predstavniki Slovenije. Poleg 
ekipe Slovenske vojske, ki tekmuje v kategoriji 
kateringa, je v elitnem razredu državnih ekip 
nastopila slovenska kuharska reprezentanca. 
Upravičeno smo lahko ponosni, da ima Slovenija 
svojega predstavnika, saj je na svetovnem 
prvenstvu prostora le za 30 najboljših moštev. 
Ključ za izbor so pretekli dosežki na podobnih 
tekmovanjih, zato so seveda konkurenca vse 
svetovne kulinarične velesile.

Nacionalne ekipe se pomerijo v dveh kategorijah 
– hladni razstavi in pa kuhanju menija. Obe se 
ocenjujeta ločeno, nato pa na podlagi kombinacije 
obeh rezultatov razglasijo najboljše. V hladni 
razstavi mora ekipa pripraviti štiri različne 
finger food jedi za šest oseb, svečano ploščo 
za osem oseb, tri različne predjedi, trihodni 
vegetarijanski meni, pethodni svečani meni, štiri 
sladice, sladko ploščo ter slaščičarsko skulpturo. 
Ta del tekmovanja so naši kuharji opravili zelo 
dobro in bili za svoje delo nagrajeni z bronastim 
priznanjem, pri kuhanju trihodnega menija za 
110 oseb, ki se nato postreže gostom v sejemski 
restavraciji – dodajmo, da so organizatorji vseh 
3300 menijev prodali v rekordnih nekaj urah, pa 
so začeli sicer z odliko, a naredili nekaj manjših 
napak in bili ocenjeni z diplomo, ki jih je postavilo 
na skupno 25. mesto. 
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Potrebno je še poudariti, da slovenska odprava 
operira z neprimerno manj finančnimi resursi 
v primerjavi s konkurenco, ter ima veliko manj 
časa za priprav. Vseeno so fantje Slovenijo tudi 
na svetovnem kulinaričnem prvenstvu postavili 
na kulinarični zemljevid.

Slovensko ekipo je na podlagi rezultatov na 
domačih in svetovnih kuharskih tekmovanj sicer 
sestavil izkušeni Janez Dolšak (Grand Hotel Union 
Ljubljana), ki je že vrsto let vodja reprezentance. 
Ekipo so sestavljali še Grega Rozman (JGZ Brdo), 
Martin Blejec (InterContinental Ljubljana), Tadej 
Jug (IZC Perla Nova Gorica), Stanislav Ramšak 
(Hotel Evropa Celje) in slaščičar Erik Črnigoj (IZC 
Perla Nova Gorica), čokoladno skulpturo pa je 
pripravil Davor Družinec (OŠ Železniki). Podporno 
osebje ekipe so bili pomočniki Alen Arbi Miloševič 
(IZC Perla Nova Gorica), Tilen Župevec (Hotel 
Belvedere, Restavracija Kamin), Janko Kržišnik 
(SŠGT Radovljica) in Jan Dolšak (VSŠGT Bled), v 
spremstvu pa sta še predsednik društva Tomaž 
Vozelj in sekretar Staš Zorzo.

Slovenska reprezentanca sicer deluje v okviru 
Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, društvu 
pa strokovno podporo zagotavlja Turistično 
gostinska zbornica Slovenije, ki vsem nastopajočim 
izreka iskrene čestitke. Naslednji veliki projekt 
reprezentance bo udeležba na kulinarični olimpijadi 
leta 2020 v Stuttgartu. Udeležba na svetovnem 
prvenstvu v Luksemburgu sicer predstavlja vrh 
dvoletnega obdobja priprav, ki se je pričelo 
takoj po zaključku zadnje kuharske olimpijade 
v Erfurtu leta 2016. Letos so fantje v začetku 
leta tako nastopili na tekmovanju v kuhanju 
menija v Riminiju, kjer so prvič preizkusili svoje 
načrtovane kreacije v topli kuhinji, ki so jih nato 
nadgrajevali na treningih in kulinaričnih večerih. 
Hladno razstavo so letos predstavili oktobra na 
Gostinsko turističnem zboru v Portorožu, pred 
mesecem dni pa še na mednarodnem tekmovanju 
v Sarajevu. 
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PRENOVLJEN 
HOTEL ROGLA

Zreško Pohorje je pred dnevi dobilo novo 
pomembno hotelsko pridobitev – po temeljiti 
prenovi in posodobitvi je bil javnosti predstavljen 
prenovljen Hotel Rogla, ki se po novem ponaša 
s kategorijo 3* superior. 

Nastanitveni obrat z več kot 30-letno tradicijo je 
tako osvežen v tradicionalnem pohorskem slogu 
s pri dodanimi sodobnimi elementi, zaznamujeta 
ga les in kamen, ki sta osvetljena s toplimi 
bakrenimi lučmi, s čimer je bivanje v njem še 
bolj udobno in prijetno, kot je bilo do sedaj. 
Investicija podjetja Unitur d.o.o., ki je vključeno 
tudi v Turistično gostinsko zbornico Slovenije, 
sicer znaša 3,2 milijona evrov, prenova pa je 
bila končana v samo 123 dneh. Podjetju ob novi 
pridobitvi iskreno čestitamo, veselimo se tudi 
njihovega za prihajajoče poletje pričakovanega 
projekta »Pot med krošnjami«, v okviru katerega 
bodo s partnerji 4,5 milijona evrov investirali 
v kilometer dolg in od 20 do 35 metrov visoko 
dvignjeno leseno sprehajališče z razgledi na vse 
strani Pohorja.
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HOTEL, KI GA PO NOVEM 
UPRAVLJA NAJVEČJA 
VERIGA V EVROPI

Upravljanje nekdanjega Hotela Park na Taboru je 
pred kratkim prevzela hotelska veriga, ki je vodilna  
in hkrati tudi najhitreje rastoča v Evropi, B & B 
Hotels Group. » Prevzem ne vpliva na poslovanje 
in ponudbo hotela, še vedno ostajamo prvi zeleni 
hotel v prestolnici,« pravi Urša Malovrh, direktorica 
B & B Hotela Ljubljana Park. Trizvezdični hotel 
bo v letih, ki prihajajo, postopno prenovljen in 
imel izboljšano raven storitev. V skupini je 460 
hotelov, največji del v Franciji s kar 268 hoteli, 116 
v Nemčiji, hoteli pa so tudi v Španiji, Italiji, Švici 
in na Poljskem. Upravljajo tudi hotele v Belgiji, 
Braziliji, Češkem, kmalu pa se bodo vključili še 
na avstrijski trg. Želja po širitvi je predvsem na 
trg vzhodne in srednje Evrope, po prihodu na 
slovenski trg pa sledi tudi Hrvaška, Madžarska, 
Češka, Slovaška in Bolgarija.

Letni prihodek, okoli pol milijarde evrov, priča o 
velikosti hotelske verige. Hotel Park na Taboru 
se zdaj po prevzemu, ki se je zgodil na začetku 
meseca, imenuje B & B Hotel Ljubljana Park. 
»Prevzem ne vpliva na strategijo hotela, poslovanje 
in ponudba ter storitve ostajajo enake, še naprej 
ostajamo trizvezdični hotel. Najpomembneje je, 
da smo zavezani trajnostnemu poslovanju, saj smo 
prvi zeleni hotel v prestolnici,« je pojasnila Urša 
Malovrh, direktorica B & B Hotela Ljubljana Park.

Družba Tabor Ljubljana je preteklih dvanajst 
let upravljala Hotel Park in po pregledu javno 
dostopnih podatkov je ugotovljeno, da je družba 
lani imela nekaj več kot 178.000 evrov čistega 
dobička, skupaj pa je ustvarila štiri milijone 
prihodkov. Presoja tujih hotelirjev je bila očitno, 
da je pametno vložiti v ljubljanski hotel.

Prihodnje leto na začetku bodo začeli s postopno 
prenovo, ki naj bi se končala do konca leta. 
»Načrtovana je celotna prenova 88 hotelskih 
sob, menjava kartičnega sistema za dostop v 
sobe, posodobitev dvigal, gradnja dodatnega 
dvigala, sanacija fasade, ureditev strehe,« pravi 
Malovrhova. Delali bodo na večji promociji in 
s tem tudi na večji prepoznavnosti. »Največje 
spremembe bodo prinesle prenove, gostom bomo 
zagotovili večje udobje in kakovostnejše storitve. 
Vsekakor je prihod te hotelske verige pozitiven 
tudi za Ljubljano kot turistično destinacijo,« 
ocenjuje Malovrhova.
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 DOGAJALO SE JE



27



28

V PORTOROŽU SE JE 
ODVIL 65. GOSTINSKO 
TURISTIČNI ZBOR
Letos sta si zbor ogledala kar dva ministra –Zdravko 
Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in dr. Aleksandra Pivec, ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Portorož, 09. oktober 2018 – Letošnji Gostinsko 
turistični zbor Slovenije je potekal v Grand Hotelu 
Bernardin in tako v dveh dneh postregel z 28 
tekmovanji, predavanji, okroglimi mizami in 
različnimi turistično-gostinskimi nagradami za 
dobro opravljeno delo v preteklosti.

Gostinsko turistični zbor ima 65. letno tradicijo in 
je kot gostinsko-hotelirski dogodek: tekmovanje z 
najdaljšim stažem v Sloveniji. Idejo zanj so ustvarili 
v Sindikatu delavcev in uslužbencev gostinsko-
turistične stroke Jugoslavije – Republiški odbor 
za Slovenijo. Na vroči poletni dan, 7. avgusta 1953, 
je sindikat sklenil, da bo 1. gostinsko-turistični 
zbor sredi oktobra na Bledu. Od takrat prireditev 
neprekinjeno poteka vsako jesen. 

Letos se je pomerilo 280 tekmovalcev iz Slovenije 
in tujine v 28 tekmovanjih. Pomerili so se v dveh 
sklopih: gostinstvo (kuhanju menijev, sladic, 
kave, postrežbe vin, piva, priprava mize, itd.) in v 
hotelirstvu (priprava sobe, hotelskih receptorjev, 
pokal kakovosti, …). 

Po besedah Klavdije Perger direktorice Turistično 
gostinske zbornice Slovenije: »Namen tekmovanja 
in organizacije dogodka je omogočiti udeležencem 
– tekmovalcem prikaz lastnega strokovnega 
znanja, primerjavo s kolegi iz stroke ter predvsem 
izmenjavo praks in izkušenj, s ciljem: danes 
prikazano – jutri v praksi uporabljeno. Spremljanje 
strokovnih tekmovanj v živo je prava učna ura, 
saj lahko obiskovalci preverijo svoje znanje ter 
se spoznajo tudi z novostmi in trendi v stroki. 
Tekmovanja niso samo klasična tekmovanja, 
temveč so nadgradnja znanja, iskanje nečesa 
novega. Največji izziv je biti inovativen, upoštevati 
trende, biti pred drugimi in to prenesti v delovni 
vsakdanjik, z željo izboljšanja kakovosti storitve.« 

Na pozdravu prireditvi, ki je tradicionalna otvoritev 
zbora, so se zvrstili številni častni gostje, uvodoma 
je pozdravil gostitelj g. Andrej Prebil, predsednik 
Turistično gostinske zbornice Slovenije: 

»Zavedati se moramo, da se je Slovenija šele komaj 
z osamosvojitvijo pozicionirala v evropskem in 
globalnem delu. V 28. letih smo skorajda iz ničle 
dosegli rezultate, ki jih kot zgodbo o uspehu 
pišemo visoko profilirane turistične države s 
tradicijo. Turizem se vzpenja visoko in vsako 
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leto še višje. Turizem prispeva 3,3% BDP in 12,8% 
zaposlitev v celotni Sloveniji.« dr. Aleksandra 
Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je poudarila: »Pomemben delež zavzema 
strategija promocije kmetijskih in živilskih izdelkov 
v odnosu do Horeca.  Dejstvo je, da so gostilne, 
restavracije in hoteli pomembna tržna pot do 
promocije slovenskih izdelkov do slovenskih 
in tujih porabnikov tudi z vidika pospeševanja 
prodaje.« Minister za gospodarstvo in tehnologijo, 
Zdravko Počivalšek pa poudarja: »Če kje potem je 
v turizmu sodelovanje in povezovanje izjemnega 
pomena, še posebej to velja za promocijo, kakovost 
gastronomije, saj le ta briše meje med kulinariko, 
kulturo, umetnostjo, briše tudi gostom nevidne 
geografske meje. 

Pomembno je povezovanje med lokalnim, 
regionalnim, državnim in širše. Pozabiti je potrebno 
na meje, ki jih gostje ne vidijo.«

Na samem pozdravu prireditve je Turistično 
gostinska zbornica podelila posebna priznanja 
za dosežke in izjemno delo v preteklem letu. 
Tako so podelili:

• Priznanje za izjemen prispevek k razvoju 
hotelirske dejavnost - Fedja Pobegajlo.

• Priznanje za izjemen doprinos k promociji 
Slovenije - Valery Arakelov.

• Priznanje za razvoj turizma prihodnosti – 
Turizem 4.0  - Arctur d.o.o.

• Priznanje za 20. Letno podporo Gostinsko 
turističnemu zboru - Pos elektronček d.o.o.

• Priznanja za investicije, pestrost ponudbe 
in dvig kakovosti storitve ter za oblikovanje 
inovativnih turističnih produktov – nagrajencem: 
Terme Olimia d.d., Rikli balance hotel Sava 
turizem d.d, Hoteli Bernardin d.d., Kompas 
d.d., Hit Alpinea d.o.o., Terme 3000 Moravske 
toplice Sava turizem d.d., kamp Šobec Šobec 
d.o.o.

• Priznanje za posebne dosežke pri delu 
in doprinos k dvigu kakovosti storitev – 
nagrajencem: Ksenija Dvorščak, Marija Zupančič 
Falak, Erik Gomezel, Biljana Bofulin, Blaž Sok 
in Gregor Žibert.

Priznanja za obletnice:

Priznanje za 60 let prejme Srednja šola za 
gostinstvo in turizem Maribor in Šolski center 
Velenje, priznanje za 30 let prejme kamp Kamne, 
Ana Voga s.p.

Priznanje za 25 let delovanja prejme Igralniško-
zabaviščni center Perla, casino & hotel. Priznanje 

za 20 let delovanja prejme Višja strokovna šola 
za gostinstvo in turizem Maribor in priznanje 
za 200 let delovanja in razveseljevanja svojih 
obiskovalcev prejme Postojnska jama d.d.

Gostinsko turistični zbor Slovenije se je zaključil 
z najprestižnejšim delom tekmovanja Kuharskim 
dvobojem v živo, kjer so morali kuharji skuhati 
jedi s tremi obveznimi sestavinami. Mladinci in 
člani so se tako neposredno pred obiskovalci 
pomerili v finalu, gledalci  pa so lahko napet 
kuharski dvoboj spremljali preko prenosa V finale 
se je uvrstil tudi letošnji zmagovalec MasterChef 
Slovenije – Jaka Mankoč, ki si je prikuhal bronasto 
medaljo v Tuševi zvezdni kuhinji. Prireditev je 
zaključil predsednik Turistično gostinske zbornice 
Slovenije Andrej Prebil z besedami: »Iskreno se  
zahvaljujem, da ste se udeležili in soustvarjali 
največji turistični dogodek v Sloveniji. Prav vi 
zboru vedno znova s svojo  udeležbo dajete 
oznako tradicionalno, s strokovnim znanjem 
in veščinam pa mu zagotavljate spoštovanje. 
Turizem je panoga, ki zahteva stalne spremembe 
in prilagajanja. Temu sledi tudi organizacija 
Gostinsko-turističnega zbora, ki je bila letos 
izvedena z oceno odlično. Z velikim zadovoljstvom 
sem ta dva dneva v Portorožu opazoval kako 
stroka napreduje, sledi sodobnim smernicam v 
turizmu. In če je bilo tekom zbora večkrat slišati 
zavidljive številke v turizmu, potem sta ravno 
vaše strokovno delo in razvoj v koraku s časom 
zaslužna za to.«
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DELAVNICA 
SRIPT: DIGITALNE 
TRANSFORMACIJE V 
TURIZMU
V četrtek, 15. 11. 2018, smo v okviru Strateško 
razvojnega inovacijskega partnerstva na področju 
trajnostnega turizma v Sloveniji (SRIPT) v 
sodelovanju z našim največjim članom zbornice 
in pomembnim podpornikom SRIP trajnostni 
turizem, podjetjem Hit d. d. v Novi Gorici, ki poleg 
primarne igralniške dejavnosti ponuja tudi izvrstno 
infrastrukturo za izvajanje konferenc, delavnic, 
srečanj, izvedli delavnico Digitalne transformacije 
v turizmu. Predstavniki 30-ih podjetij v panogi 
turizma, hotelirstva in gostinstva smo prisluhnili 
in aktivno participirali v delavnici, pri čemer se 
je partnerstvo trajnostni turizem horizontalno 
povezalo s SRIP IKT. Predavatelji, strokovnjaki 
iz področja digitalizacije, turizma in pametnih 
rešitev, so predstavili aktualne teme na področju 
Strategije pametne specializacije S4. 

Ugotovili smo na kakšen način lahko uporabimo 
spletne podatke v raziskovalne namene, katera 
spletna orodja so na voljo za uporabo in zakaj 
je Big Data orodje ključno za dolgotrajni razvoj 
podjetja ter kako ga implementirati v poslovanje. 
Na področju naprednih digitalnih storitev v 
zdraviliškem turizmu je bil predstavljen krog 
sestavljen iz zdravja, turizma in digitalnih rešitev, 
ki nudijo preventivo in nadalje seveda tudi 
sistemsko obravnavo pacienta. Spoznali smo 
tudi potek zdravstvene storitve na daljavo, ki je 
še posebej aktualna za starajočo se populacijo. 
Zaključna ugotovitev delavnice je, da digitalne 
inovacije vsekakor dvigujejo dodano vrednost v 
panogi turizem. 

Strokovnjaki, ki so predstavili posamezne vsebine, 
so bili: Simon Mokorel (Arctur d.o.o.), dr. Ljubica 
Knežević Cvelbar (Ekonomska Fakulteta Ljubljana), 
Damjan Vavpotič (Fakulteta za računalništvo in 
informatiko Ljubljana), Branka Kofol (HIT d.d.), 
Suzana Pavlin (Hit d.d.), Igor Maravič (AdriaData, 
d.o.o.) in Bojan Jurca (Telekom Slovenije, d.d.). 
Gradivo iz delavnice je dostopno na spletni strani 
projekta SRIPT, http://sript.si, kjer bodo objavljene 
vsebine tudi za leto 2019. Vabljeni k razvojnemu 
sodelovanju in aktivni udeležbi. 

Vodilni partner projekta SRIP Trajnostni turizem 
je Turistično gostinska zbornica Slovenije. 
Projekt se delno financira iz Evropske unije iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj pod okriljem 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. 
Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 
1.2.»Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in 
inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij 
med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter 
visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti 
s spodbujanjem naložb na področju razvoja 
izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih 
in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, 
spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov 
in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter 
podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, 
pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje 
izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti 
in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih 
spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij 
za splošno rabo«.
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