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Program dela Turistično gostinske zbornice Slovenije je usmerjen 
v izboljšanje poslovnega okolja članic, njihovi strokovni podpori 
in razvoju ter utrditvi položaja panoge turizma, hotelirstva in 
gostinstva.  
V izbranem obdobju bomo še dodatno okrepili svojo vlogo 
močnega, proaktivnega in razvojno naravnanega sogovornika 
pri zastopanju interesov članov napram državnim organom in 
institucijam. 

Lastnost TGZ je, da smo neumorni borci za pravice svojih članov, 
za ustvarjanje dobrega imena članov, prepoznavanje zaslug na 
področju turizma, hotelirstva in gostinstva pri odločevalcih ter 
širše v družbi. Zavest vsakega člana mora biti, da smo samo 
skupaj, ob dobri medsebojni povezanosti med seboj, nepogrešljiv 
in močan člen v verigi nosilcev razvoja turistične dejavnosti v 
Republiki Sloveniji. To je tudi sicer eden izmed največjih izzivov, 
s katerimi se bo panoga v prihodnjih letih srečala. 

TGZ Slovenije bo krovna strokovna organizacija v panogi 
turizma, hotelirstva in gostinstva v Sloveniji, referenčno 

središče za člane in strokovno javnost, ki zastopa 
interese turističnega gospodarstva ter si prizadeva za 

razvoj, dvig kakovosti storitev in kadrov.

V praksi to preprosto pomeni, da bo zbornica sposobna v zelo 
kratkem času postaviti s svojimi člani določen izziv, uveljaviti 
skupna stališča in kreirati politike v panogi. Nadalje bo TGZ 
sposobna se v vsakem trenutku strokovno odzvati v imenu svojih 
članov ter jih usmerjati v skladu s trendi in uvajati inovacije na 
področju njihovega strokovnega in kadrovskega razvoja. 

Pravica in tudi dolžnost vsakega člana je, da se glede na lasten 
interes in resurse vključuje v nove razvojne projekte, ki bodo 
širše vodili v uresničevanje skupne vizije, obenem pa bo vsak 
član izboljšal svoje poslovno okolje in rezultate. 

Zbornica si bo prizadevala sestaviti in uspešno koordinirati 
številčno partnerstvo, konzorcij, tako za zastopanje, kot za prijave 
razvojnih idej v razvojnih spodbudah EU in resornih ministrstev.
Rezultati obdobja delovanja zbornice bodo povsem merljivi, 
saj od nas to pričakujete vi, naši člani. Ne nazadnje ste naše 
ogledalo učinkovitosti in uspešnosti. Refleksijo dela, ki ga 
opravljamo, potrebujemo tudi mi, zaposleni v TGZS, da bomo 
rastli skupaj z Vami.

Zato bomo sodelavci zbornice sledili načelom povezovanja, 
pozitivizma, usmerjenosti v iskanje optimalnih rešitev, 
kreativnosti in iskanja rešitev izven ustaljenih okvirjev. Vodilo 
dela zbornice v prihodnjem obdobju  je strokovnost, razvoj in 
skupinsko delo.

Zastavljeno sodelovanje, posodobljena organizacija dela in 
učinkovita komunikacija iz zadnjega leta, se bo nadgrajevala 
in brez dvoma rezultirala v še bolj uspešnem, učinkovitem in 
razvojno naravnanem poslovnem okolju v panogi. 

Vsak član Turistično gostinske zbornice Slovenije (v nadaljevanju 
TGZ) predstavlja pomemben del naše skupne zgodbe, usmerjene 
v trajnostni razvoj turizma.

Pri delu bo naše vodilo kakovost, transparentnost in učinkovitost 
sodelovanja s člani, kar bo zagotavljalo pridobivanje novih 
uporabnikov storitev, izboljšanje ugleda partnerskih organizacij 
in konkurenčnih prednosti ter družbi in okolju prijaznem 
poslovanju. Želimo nadaljevati tradicijo dobrega partnerskega 
sodelovanja z ministrstvi, direktorati in službami vseh področij 
za oblikovanje razvojnih aktivnosti in vzpostavljanjem boljših 
pogojev za delovanje dejavnosti turizma v RS z namenom 
doseganja naših ciljev v panogi, ki smo si jih zastavili.

TGZ združuje, povezuje in zastopa 250 članov – podjetij in 
podjetnikov dejavnosti turizma, hotelirstva in gostinstva v 
odnosu do državnih organov in evropskih panožnih združenj. 
Primarne naloge TGZ so oblikovanje stališč in politik do socialnih 
partnerjev, pospeševanje razvoja dejavnosti ter pretok znanja, 
idej ter prenos dobrih praks iz nacionalnega in tudi čezmejnega 
okolja. Zagotavljamo strokovno pomoč v obliki identificiranja in 
reševanja skupnih problemov, svetovanja itd. 

Turistično gostinska zbornica Slovenije bo tudi v letu 2019 v vlogi 
strokovnega in podpornega partnerja povezovala in spodbujala 
delovanje ter razvoj naših članov, na nacionalni in mednarodni 
ravni, ki predstavljajo večinski delež slovenskega turističnega 
gospodarstva tako po številu zaposlenih kot po ustvarjenih 
prihodkih iz dejavnosti.

UVOD
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Vrednote TGZ so na primarni ravni zavzemanje za svoje člane. 
Obstoj naše zbornice je pogojen z delovanjem v zagotavljanje 
blaginje in razvoj naših članov. Osnovna kultura zbornice so 
povezovalnost, pozitivnost, usmerjenost v iskanje optimalnih 
rešitev, kreativnost in iskanje rešitev izven ustaljenih okvirjev. 
Globlji kompas, ki nas usmerja, je odkritost, zavzetost k 
spoštovanju dogovorov in bojevanje za pravice naših članov. 
Zaposleni v zbornici verjamemo, da se je vredno bojevati za 
naše člane in smo zavezani k doseganju skupnih ciljev.

Ključno poslanstvo, namen obstoja Turistično gostinske zbornice 
Slovenije, je zastopanje interesov članov, prizadevanja za njihovo 
strokovno podporo ter povezovanje v najširšem smislu.

Vizija dela zbornice je ostati referenčna zbornica, kamor bodo 
člani in druge institucije prihajali po nasvete, prošnje za 
zastopanje in se bodo aktivno vključevali v razvojne projekte. 
Prizadevali si bomo ostati kompetenten partner podjetjem iz 
panoge gostinstva in turizma, ki nam izkazujejo zaupanje s svojim 
članstvom, obenem pa si prizadevali postati dovolj strokovni in 
zanimivi, da bodo našo dodatno vrednost in pomen prepoznala 
tudi druga podjetja, ki še niso včlanjena. Ob tem ne bomo 
zanemarili strokovnega povezovanja z drugimi gospodarskimi, 
razvojnimi, izobraževalnimi združenji ter ostalimi institucijami.

Svojo zavzetost bomo usmerili v krepitev odnosov z deležniki 
s področja turističnega gospodarstva, državnih in drugih 
negospodarskih institucij, raziskovalne in izobraževalne 
dejavnosti ter nevladne in druge strokovne organizacije. 
Pomemben del našega prizadevanja bo tudi področje stikov z 
javnostmi, saj si želimo pozitivnega odziva v medijih o našem 
delu in tudi delu ter dosežkih naših članov.

Vse to z namenom zadostiti pričakovanjem članov in njihovim 
potrebam pri razvoju konkurenčnih, okolju in družbi prijaznih, 
tehnološko podprtih storitev z visoko dodano vrednostjo v 
turizmu ter reševanju problematike na področju kadrov.

VREDNOTE, POSLANSTVO 
IN VIZIJA TGZS
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SWOT ANALIZA DELA 
TURISTIČNO GOSTINSKE ZBORNICE SLOVENIJA 
V LETU 2019

KLJUČNE PREDNOSTI (notranje) KLJUČNE SLABOSTI (notranje)

Izkušen kader, zaposleni in stalni zunanji sodelavci TGZS, ki so 
nacionalno in mednarodno priznani strokovnjaki.

Financiranje TGZS je odvisno v cca. 40% od uspešnosti na 
javnih pozivih in razpisih.

Visoka stopnja odzivnosti na nove priložnosti v okolju 
(takojšnje reagiranje).

Dolgotrajno iskanje kadra, kompetentnih strokovnjakov za 
zaposlitev v TGZS.

Zmožnost stalnega prilagajanja razmeram v panogi zaradi 
izkušenosti zaposlenih.

Kompetitivnost članov med seboj (ne uvidijo širše slike v 
skupno dobro, kjer se to zmore uresničiti).

Zmožnost oblikovanja večjih konzorcijev in njihovo 
koordiniranje.

Nedoseganje ciljev posameznega člana (TGZS je močan toliko 
kot njegov najšibkejši člen) – skrb za vsakega člana posebej.

Številno članstvo in uspešno pridobivanje novih članov. Neodzivnost članov, slabo prepoznavanje razvojnih priložnosti 
s strani članov.

Člani prihajajo iz vseh makro destinacij-raznolikost članstva 
(velikost podjetja, usmerjenost v produkte, ciljne skupine 
gostov, …), kar daje številne možnosti razvojnih in vsebinskih 
področij TGZS.

Nezaupanje članov v delo TGZS ali med seboj.

KLJUČNE PRILOŽNOSTI (okolje) KLJUČNE NEVARNOSTI (okolje)

Tradicija TGZS, prepoznavnost v panogi in širše. Spremembe v politiki, menjava kadra in zakonodaje, ki ne 
bo usmerjena v krepitev panoge turizem in gostinstvo (višje 
dajatve državi, ukinitev subvencij,…).

Vključenost v mednarodne krovne organizacije na področju 
turizma (ECTAA, EFCO, HOTREC, WACS, …) 
Stalen prenos dobrih praks in inovacij.

Nedoseganje rezultatov sofinanciranih projektov zaradi 
zunanjih dejavnikov partnerskih organizacij (neodzivnost, 
menjava kadra, neizkušenost,…).

Kredibilnost in ustvarjeno dobro ime TGZS. Neuspešnost pri pridobivanju EU sredstev.

Še boljši odnosi s politiko (več sestankov, skupnih projektov, 
vplivanja na postavljanje smernic in novih standardov v panogi 
turizem in gostinstvo).

Slovenija ne bo sledila inovacijam in smernicam na področju 
turizma na EU in svetovni ravni- prepozno reagiranje, 
prilagajanje in uvajanje sprememb.

Priložnosti v še večjem povezovanju med sektorji. Premalo šolanega kadra za krepitev panoge in doseganja 
zastavljenih ciljev – beg možganov iz Slovenije.

Vodenje SRIPT – možnost kreiranja politik, pogajanja v korist 
članov TGZS.

Nizka stopnja varnosti v EU v prihodnosti, kar zaustavlja rast 
v turizmu.

Valorizacija projektnih rezultatov.

Vizija in poslanstvo TGZS sledita načelom EU politik – 
priložnosti za številna EU financiranja.

Slovenija je zanimiva za tuje vlagatelje, TGZS je vmesni člen 
med podjetji v RS in tujimi vlagatelji, poznanstva v tujini.

Slovenija vsakoletno pridobiva nove laskave titule (Evropska 
gastronomska regija 2021, …) in ima prepoznavne ambasadorje 
iz različnih področij (kulinarika, šport,…) – priložnost za razcvet 
turizma.

Tabela 1: SWOT analiza delovanja TGZS v letu 2019
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KLJUČNA 4 PRIORITETNA 
PODROČJA DELA 

1.1 Delo usmerjeno v podporo članov zbornice:

• Ustvarjanje pozitivnega okolja za kreativni dialog s 
članicami in povezovanje med njimi.
• Sledenje temeljnemu načelu TGZ: vključevanje.
• Povezovanje med članicami in koordinacija skupnih 
aktivnosti.
• Prizadevanja v smeri ostati referenčna zbornica, saj 
že sedaj na letni ravni podamo več kot 5.000 strokovnih 
nasvetov zainteresiranim deležnikom (članom, podjetnikom, 
novinarjem, idr.), predvsem na področju zakonodaje GIT in 
poslovnega svetovanja

POSLOVNO OKOLJE: TGZS STROKOVNI IN PODPORNI PARTNER ČLANOM, 
ZASTOPNIK INTERESOV PRI DRŽAVNIH ORGANIH IN V EVROPSKI KOMISIJI EU

Učinkovito poslovno okolje je temelj vsake organizacije, tako same 
Turistično gostinske zbornice Slovenije kot tudi njenih članov. 
Primarni cilj zbornice je stalna strokovna podpora članom, ki bo 
dosežena s stalnim izobraževanjem in proaktivnostjo sodelavcev 
TGZ. 
Na tem mestu velja omeniti, da je pomemben cilj zbornice pridobiti 
izobražen in izkušen kader strokovnjakov, ki bodo delovali v korist 
delovanja zbornice in njenih članov (priprava kvalitetnih analiz, 
predhodne mednarodne izkušnje, široka mreža partnerstev,...). Le s 
takšnim delom in človeškimi viri bomo dosegli pričakovani rezultat, 
zadovoljne člane, ki bodo zaupali v delo TGZ. 

Z aktivnim izvajanjem podpornih dejavnosti bodo zagotovo 
prepoznani učinki tudi širše v panogi, kar bo rezultiralo v krepitvi 
delovanja in povečanju števila članov zbornice. 

Redne aktivnosti se bodo aktualizirale glede na dane okoliščine in 
potrebe članov.

Za naše delo je najpomembnejša zavest, da so člani informirani o 
strokovni podpori, ki jo lahko nudimo v vsakem trenutku in se bodo 
na nas obračali z vprašanji, prošnjami za podporo in zastopanje. 

Področja dela učinkovitega poslovnega okolja sledijo poslanstvu, 
viziji ter letnemu načrtu TGZ. Pri vsakem tematskem področju 
bomo zato izpostavili zgolj najbolj pomembne oz. tiste, ki bodo v 
strateškem obdobju izvajanja deležne največjih sprememb.
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1.2 Vpliv na zakonodajo

• Ob pobudah članov, strokovnih združenj, vodstva ter na 
lastno pobudo z vsemi pristojnimi ministrstvi in institucijami, 
na vseh nivojih po posameznih resorjih za skupno angažiranje, 
pripravo ukrepov in aktivnosti za spodbujanje razvoja panoge 
turizma, hotelirstva in gostinstva.
• Zakon o gostinstvu (novela zakona), s katerim bomo 
poenostavili pogoje delovanja in poslovanja v gostinskem 
gospodarstvu.
• Implementacija Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih 
obratov v Sloveniji.
• Delovnopravna in druga zakonodaja, ki vpliva na poslovanje 
članov.
• Pridobivanje stališč naših članic in dajanje skupnih 
pobud ob pripravi ustrezne zakonodaje in drugih predpisov, 
ki bodo olajšali poslovanje članom, npr.: Zakon o davku na 
nepremičnine, Zakon o gostinstvu, Zakon o igralništvu, itd.

V prihodnjem letu se bo nadaljevala implementacija nove 
Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma (za člane in 
z razširjeno veljavnostjo tudi za nečlane zbornice), pri čemer bo 
TGZ vodila aktivni socialni dialog, ki bo temeljil na predhodno 
pridobljenih stališčih članic zbornice. Poglavitne aktivnosti bodo:

• Predlog sprememb glede na realne potrebe članov;
• pojasnjevanje določil KP GiT na povpraševanje članov;
• sodelovanje v komisiji za razlago kolektivne pogodbe.

1.3 Aktivno ukrepanje za omilitev kadrovske 
problematike v panogi GIT

• Celosten pristop k reševanju problematike s podjetji, 
resornimi ministrstvi, sindikati, zaposlenimi, izobraževalnimi 
institucijami ter drugimi panožnimi zbornicami.
• Sodelovanje v Komisiji za odpravo kadrovske problematike 
MGRT (direktorica je članica komisije).
• Omilitev in odprava kadrovske problematike v panogi 
turizma, hotelirstva in gostinstva. 
• Prizadevanje za umestitev poklicev NATAKAR, SOBARICA, 
RECEPTOR med deficitarne.
• Olajšanje in odprava birokratskih ovir pri zaposlovanju 
tujcev.
• Aktivnosti za promocijo poklicev in ustvarjanju pozitivnega 
javnega mnenja o poklicih.

Predlog članov TGZS je, da se v letu 2019 vzpostavi trdnejše 
sodelovanje z Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 
notranje zadeve, MIZŠ, MDDSZ, idr. Predlaga se, da se izdela 
strategija sodelovanja z relevantnimi institucijami iz držav na 
Balkanu. Cilj sodelovanja je analizirati realne potrebe po delavcih 
ter šolanje posameznikov, ki imajo slovenske korenine. Slednjim 
bi bilo potrebno omogočiti hitrejšo možnost pridobivanja 
dokumentov (sodelovanje z MNZ), omogočiti šolanje in bivanje v 
Sloveniji. Še posebej bi to veljalo za deficitarne poklice v panogi 
turizem, gostinstvo in hotelirstvo.

1.4 Krepitev vezi s člani TGZ in povečanje članstva 
v letu 2019

• Zbornica je na dan 17. 12. 2018 štela 239 članic.
• Ustvarjanje pozitivnega okolja za kreativni dialog s člani. 
• Sledenje temeljnemu načelu TGZ: vključevanje.
• Povezovanje med člani in koordinacija skupnih aktivnosti. 
• Nadaljnje povečanje članstva v TGZ.
• Redni obiski na terenu članov.
• Skrb za stalno komunikacijo s člani in povezovanje med 
njimi.
• Redno informiranje članstva o aktualnih zadevah (E-novice, 
spletne strani, elektronska pošta).
• Svetovanje članom.

STROKOVNA PODPORA ČLANOM - CILJI 2019

• število izdelanih letnih analiz (min 4)
• število obiskov članov na terenu (min 50)
• število podanih nasvetov iz različnih področij (min 200)
• število podanih pobud za nove razpise (min 10)
• število skupnih projektov s člani (min 3)
• uspešna uvedba Kategorizacije nastanitvenih objektov, 
Hotelstars v obdobju 2019, ocenjevanje na terenu 100 
nastanitvenih objektov
• uspešna implementacija ciljev iz Strategije trajnostne rasti 
slovenskega turizma 2017-2021 
• realizacija aktivnosti Strategije pametne specializacije za 
področje trajnostnega turizma
• stalno zastopanje interesov v organih na ravni EU in 
svetovni ravni (min 5 srečanj), vključevanje v nove organe, ki 
postavljajo smernice na področju turizma in gostinstva
• stalna in uspešna pogajanja za vsebine KP GiT z odločevalci 
(vlada, resorna ministrstva, ostale institucije), pravočasno 
reagiranje na spremembe, ki bi škodile članom 

Tabela 2: Strokovna podpora članom
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Izstopi iz TGZS 2016 – 2018
V obdobju 2016 – 2018 je iz zbornice izstopilo skupaj 57 podjetij. 

Vir: www.slovenia.info
Avtor slike: Aleš Frelih

02 KREPITEV VLOGE TGZ KOT STROKOVNEGA PARTNERJA V DEJAVNOSTI TURIZMA IN 
GOSTINSTVA

2.1 Pregled članstva v obdobju 2016 – 2018 

Graf 1: Gibanje članstva v TGZS v obdobju 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018 Graf 2: Izstopi iz članstva TGZS 2016 - 2018

Na prvi dan leta 2016 je TGZS štela 262 članic, leto kasneje, 2017 že 23 manj, 227 članic. Leto 2018 pa smo zaključili z 239 članicami. 
Leta 2016 je bilo iz TGZS izključenih 31 članic, od tega kar 25 zaradi neplačevanja članarine, ostali iz lastnih razlogov.

Največ podjetij je izstopilo v letu 2016 in 2017, 51 članov, od tega jih je bilo kar 29 izbrisanih zaradi neporavnavanja obveznosti iz 
naslova letne članarine.
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Boštjan Hace s.p. Brigita Fingust s.p. Marina Andrašić s.p. Grandovec Vider 
Brigitte s.p.

Marko Gracer s.p.

Nedžad Karabegović s.p. Viktor Oblak s.p. Vera Podgornik s.p. Avioborza d.o.o. BCS D.O.O., 

Bela d.o.o. Četara d.o.o. Dasi d.o.o. Direkt in 4 d.o.o. Encijan INC. d.o.o.

Gegi d.o.o. Golf Arboretum d.o.o. Inglič d.o.o. Jazz club d.o.o. Kepca Korošec&Zalar 
gostinstvo d.n.o

Kompas Krško d.o.o. Magis d.o.o. NTM d.o.o. Pance TOP d.o.o. Pohorska vila d.o.o.

Primc Novo mesto d.o.o. Slamič d.o.o. STILBI d.o.o. Športni center Areh 
d.o.o.

VILI d.o.o

Zlato Sidro d.o.o. Alenkas d.o.o. AVSTRAL - AZIJA d.o.o. Aleatorium d.o.o. Amon d.o.o.

Celeia d.o.o. Daj - dam d.d. FUX D.O.O. Goopti d.o.o. Hoteli Manzato d.o.o.

Hotel Ana d.o.o. Jezero d.o.o. Leur d.o.o. Ribičija D.O.O. RudiTURS d.o.o.

Bonus Sergeja Zubkov 
s.p.

Breg Majda s.p. Bar "VUK" Milorad 
Vuksanović s.p.

DARTURING Darja 
Marega Mencin s.p.

Lenard Biljana s.p.

Mihalič Hvanita s.p. KOD Tolmin d.o.o. Kalvo d.o.o. Potočki Blaženka s.p. Janez Eržen s.p.

Dnevni Bar Pinki Bojan 
Vučko s.p.

Kava bar "Roxy" Dorjana 
Beržan s.p.

 Tabela 3: Seznam izstopnih podjetij iz TGZS 2016 - 2018

Tabela 4: Članstvo glede na pravno obliko v obdobju 2016 – 2018 in plan 2019 

Članstvo zbornice sestavljajo v največji meri cca 65 % 
gospodarske družbe, katerih število je skozi leta sicer nihalo, 
predvsem zaradi nespoštovanja obveznosti iz naslova plačevanja 
letnih članarin. V letu 2018 smo pridobili nove članice: 

Union hoteli d.d., Krajc hoteli d.o.o., Terme Resort d.o.o. (Rimske 
terme), Thermana d.d., Unitur d.o.o. (Terme Zreče in Rogla), 
Bavarski stolp d.o.o. (Intercontinental), Al-Faris travel d.o.o., 
Družba za odličnost d.o.o., MM-turist d.o.o., Europe travel 
agency d.o.o., Triple bridge d.o.o. 

Sledijo samostojni podjetniki, katerih članstvo se skozi leta ne 
spreminja bistveno, v letu 2018 so 4 podjetja izstopila iz članstva 
(Potočki Blaženka s.p., Janez Eržen s.p., Dnevni Bar Pinki Bojan 
Vučko s.p.. Kava bar »Roxy« Dorjana Beržan s.p.), ravno toliko  
jih je pristopilo (Andrej Jakolič s.p., Alen Premerl s.p., Alenka 
Mrzdovnik s.p., Monika Vrbnjak s.p.). 

TGZS je v letu 2018 pridobilo novo članico iz področja 
izobraževanja, in sicer Višjo strokovno šolo za gostinstvo, 
velnes in turizem Bled. Pristopila pa sta javna zavoda Turistično 
društvo Bohinj in Javni zavod za kulturo Kočevje. V letu 2018 
smo pridobili skupaj 12 novih članov, za leto 2019 pa načrtujemo 
nadaljnjo krepitev članstva, in sicer za najmanj 5 % na postavki 
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, izobraževalnih 
ustanov, drugih subjektov (zavodi, zveze, inštituti). 

2.2 Članstvo 2018

TGZS je na prvi dan leta 2018 štela 227 članic, leto pa zaključujemo 
s 239 članicami. Od tega je 224 gospodarskih družb, 15 pa 
negospodarskih. 

Nominalno gledano največji delež v članstvu, kar 63,5 %, 
predstavljajo mikro podjetja (max 10 zaposlenih, čisti prihodki 
v poslovnem letu, max 700.000 EUR, aktiva max 350.00 EUR). Z 
20,9 % sledijo majhna podjetja, ki ima največ 50 zaposlenih, čisti 
prihodki od prodaje pa niso presegali 8.000.000 EUR in aktiva ni 
presegla 4.000.000 EUR v posameznem poslovnem letu. 

Srednja podjetja predstavlja 17 podjetij, in sicer po merilih, da 
povprečno število delavcev ne presega 250, čisti prihodki od 
prodaje pa ne presegajo 40.000.000 EUR ter vrednost aktive v 
poslovnem letu ni bila višja od 20.000.000 EUR. 

Velika podjetja imajo v TGZS 12 predstavnikov oz. članov. 

Izobraževalne ustanove so vključene preko 8 predstavnikov. 

Graf 3: Članstvo glede na velikost podjetja
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PALMA, d.o.o., Celje HIT LARIX D.D. TABOR LJUBLJANA, D.O.O. NEBESA d.o.o. 

PROSPERA PLUS D.O.O., 
LJUBLJANA 

HOTEL KRANJSKA GORA 
d.o.o. 

PETRE d.o.o. TERME SNOVIK - KAMNIK, 
D.O.O. 

TORSO D.O.O., LJUBLJANA STAVA, D.O.O. FIRAL I. D.O.O. PORTING, d.o.o. 

CMT POTOVALNA AGENCIJA 
D.O.O. 

GTM D.O.O. METLIKA AGENCIJA OSKAR, d.o.o. PROMET T & T D.O.O. 

STAL D.O.O. MIVAX D.O.O. NOVA GORICA XI HU D.O.O. LOVENJAKOV DVOR d.o.o. 

VIVO D.O.O. IKA D.O.O. KOPER KUHTA D.O.O. VODICE PODHOSTNIK D.O.O. 

AIRPASS d.o.o. KOMPAS CELJE d.d., Celje SKIPASS TRAVEL d.o.o. PAC, d.o.o. 

ŠOBEC, d.o.o., Lesce ARS LONGA, d.o.o. KOMPAS NOVO MESTO 
D.O.O. 

O-TURS D.O.O. 

ICAR D.O.O. LUKA KOPER PRISTAN d.o.o., 
Koper 

NIKAL d.o.o. VG MANIA d.o.o. 

KLOPČIČ D.O.O. MIMARA d.o.o. KUČI, D.O.O., VODICE LUŠINA, D.O.O., ŽELEZNIKI 

CANYON 4 d.o.o. JOŽE DODIG S.P. MAONA D.O.O. PIRAN METLIŠKI HRAM D.O.O. 

GOSTILNA PETERNEL d.o.o. KOMPAS POSTOJNA, d.o.o. KOREN & CO, D.N.O. 
LJUBLJANA 

PEKING D.O.O. 

REKREACIJA GAJ D.O.O. AVIOBORZA D.O.O. HELIA, D.O.O. JARH D.O.O., LJUBLJANA 

KOMPAS BLED d.d., Bled MARKA D.O.O. ROGATEC MISI d.o.o. PARMA D.O.O. 

RESTAVRACIJA ARBORETUM 
D.O.O. 

ADRIA POTOVANJA d.o.o. MOBY DICK D.O.O. POTOVANJE D.O.O. 

PRISTOV & CO. D.O.O. ROŽLE G & M, d.o.o. SI SPORT D.O.O. TGP, Lesce, d.o.o. 

TOUR AS D.O.O. TUNGO d.o.o. VZOR D.O.O. KAMP MENINA d.o.o. 

KOREN LIDIJA S.P. KREATUR D.O.O. L.T.K. d.o.o. LIDIJA ŠTURM S.P. 

QUO VADIS D.O.O. ŠKERJANEC JANEZ 
ŠKERJANEC S.P. 

TURISTIČNI CENTER 
SORIŠKA PLANINA D.O.O. 

VUČINA, D.O.O. 

WES'M d.o.o. Bovec 5 START d.o.o. ALEKSANDER MAJERIČ S.P. AMITA, D.O.O. 

CASTANEA D.O.O. EUROPA PARTNER D.O.O. FREETIME D.O.O. IZOLA GOSTINSTVO OVIJAČ K.D. 

JANJA SPETIČ S.P. MILLENNIUM TRAVEL D.O.O. MOVIA VESNA KRISTANČIČ 
S.P. 

PASAT, D.O.O., LJUBLJANA 

PINESTA, d.o.o. STOJAN STEPANČIČ; S.P. TAROL D.O.O. AJDOVŠČINA TUINTAM d.o.o. 

"TIM BAR" SAMO ŠERCER S.P. AGENCIJA VANDROVČEK, 
ILONA STERMECKI S.P. 

ALEKSANDER REBERŠEK 
S.P. 

ALENKA STIBILJ S.P. 

ANA VOGA S.P. ARKADE TURIZEM SILVA 
CIGOJ S.P. 

ATRIUM D.O.O. KAMNIK BRANKO GOMBOC S.P. 

DARIJA KUKEC S.P. EMILIJANA LIPOVŠEK EPRA, d.o.o., Ljubljana FONTUS d.o.o. 

GOR TURIZEM, d.o.o. GTB D.O.O. HUBERTUS CLUB D.O.O. IRENA JEROT FIJAVŽ S.P. 

MOJCA ZUPAN, S.P. OKARINA, D.O.O. PANDA BAR KATICA NOVAK 
S.P. 

PTUJSKE VEDUTE d.o.o. 

RENATA MILAVEC S.P. ROSSANA D.O.O. SUB-NET D.O.O. TINE & CO. d.o.o. Radenci 

TITANIK.D DANICA 
RAZBORŠEK S.P. 

TWIN TURISTIČNA AGENCIJA 
- ROBERT UREKAR S.P. 

TZ RADGONA Gornja Radgona 
z.b.o. 

VANADIS d.o.o. 

VEZJAK-COMP d.o.o. VIDOVIČ TATJANA S.P. - BAR 
OSKRBA 

ATLANTICA TURISTIČNA 
AGENCIJA TOMISLAV JANŽIČ 
S.P. 

ATRIS D.O.O. LJUBLJANA 

BANDELJ & CO., D.N.O. BAR PR RIHTARJU, DORNIK 
SIMON S.P. 

BAR, DARINKA POIŠKRUH 
S.P. 

BARBARA JAKOPIČ S.P. 

Tabela 5: Članstvo v TGZS v letu 2018 glede na leto pristopa
 a) Pristop leta 2011 oz. prenos članstva ob ustanovitvi samostojnega pravnega subjekta TGZS

 b) Pristopi leta 2012

 c) Pristopi leta 2014

 d) Nove članice v letu 2015

 e) Novo članstvo 2016

 f) Pristopi 2017

 g) Pristopit 2018

HOTEL MONS D.O.O. HOTEL MARINA D.O.O. HOT-TEN d.o.o. SAJKO TURIZEM, d.o.o.

STIL INŽENIRING D.O.O. KAMP NADIŽA d.o.o. SIRENA, ZANA MIFTARI, S.P. LAGUNA MESTNA PLAŽA d.o.o.

MOVIS d.o.o. DARJA POVŠE s.p. ADRIA D.O.O. KOMPAS HOTELI BLED, D.D.

ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

CASINO BLED, d.d. MARWIN d.o.o. IRENA POTOČAR S.P.

ZAVOD HEDA ZAVOD TI CASINO Portorož, d.d.

STROJTRG d.o.o., PE HOSTEL SONCE BERNARD KEKEC S.P.

INŠTITUT PROSPERO SEGRAP D.O.O., LJUTOMER

BIC LJUBLJANA GRM NOVO MESTO

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje SŠ IZOLA - SM ISOLA

SŠGT MB VSGT Maribor

ŠC SLOVENJ GRADEC

Birokrat Turizem d.o.o. DENDRON BOJANA CURK S.P.

FORTUNA TRAVEL BRANKO URBANIJA S.P. INGRID SAKSIDA

NAVIS, Valentina Božič s.p.

HOTEL MANAGEMENT 
d.o.o.(Austria trend hotel)

HOTEL CUBO d.o.o. EPIDOS D.O.O. KAMP LAZAR EDI LAZAR S.P.

AVAILPRO podružnica 
Ljubljana

Dimitrij Piciga, s.p. POLONA VIRNIK KARNIČAR 
- NOSILKA DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI

REM AGENCIJA D.O.O., PE 
LJUBLJANA

M & M TURIST d.o.o. Ljubljana BAVARSKI STOLP, d.o.o. DRUŽBA ZA ODLIČNOST, d.o.o.

AL-FARIS TRAVEL d.o.o. Alan Premerl s.p. Alenka Mrzdovnik s.p.

Andrej Jakolič s.p. EUROPE TRAVEL AGENCY d.o.o. KUKERLI, Monika Vrbnjak s.p.

TRIPLE BRIDGE d.o.o. TERME RESORT d.o.o. Krajc Hoteli d.o.o.

UNITUR d.o.o. UNION HOTELI d.d. THERMANA D.D.

Zavod Kočevsko TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ VSŠ Bled
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2.3 Financiranje TGZS 
Letna članarina v TGZS se izračuna na podlagi števila zaposlenih, objavljenih v zadnjem dostopnem letnem poročilu AJPES, in sicer 
znaša 5 € na mesec za posamezni poslovni subjekt ter 1,6 € na mesec za vsakega zaposlenega v poslovnem subjektu. Ta izračun velja 
za gospodarske subjekte, samostojne podjetnike in druge subjekte.

Izobraževalne institucije pa poravnavajo članarino v višini 60 EUR na leto. 

2.4 ZBORNICA V LETU 2019
Prihodnost zbornice bo zagotovo namenjena strokovni in 
kadrovski krepitvi ter posledično tudi večji podpori članom TGZ 
Slovenije. Članstvo v TGZS temelji na obojestranskih dogovorih 
med samo zbornico in članicami, zato smo v letu 2018 izvajali 
redne obiske na terenu, sestanke na sedežu TGZS in članice 
vključevali v vse aktivnosti zbornice, kar bomo nadaljevali tudi 
v letu 2019.

V letu 2019 si nadejamo za vsaj 5 % pristopov novih članic in za 
10.000 EUR več članarin. 

Zbornica je bila še v letu 2017 v zelo slabi finančni kondiciji, 
deloma tudi zaradi nizkega deleža članarin v celotnem obsegu 
financiranja. 

Izpostaviti gre, da širjenje področij dela zbornice nujno 
zahteva kadrovsko okrepitev, kar bomo dosegli delno tudi s 
sofinanciranjem iz projektnega dela (opis EU projekti). 

Tabela 6: Prihodki iz naslova članarin v obdobju 2016 - 2018

Prihodki iz naslova članarin so bili najvišji leta 2016, ko je bilo 
plačanih nekaj manj kot 150.000,00 EUR. Leta 2018 smo na dan, 
1. 12. 2018, v računovodskih izkazih zabeležili za 145.045,46 EUR 
plačil. Nekatera pa še čakamo do konca leta 2018 oz. v začetku 
leta 2019. V letu 2017 smo odpisali za 8.317,40 EUR članarin, kar 
dodatno obrazloži tudi padec članstva, saj smo ob tem zaradi 
neplačevanja obveznosti članarine izbrisali 4 podjetja, leto 
poprej pa 25 članic. 

Članstvo v TGZS temelji na obojestranskih dogovorih med samo 
zbornico in članicami, zato smo v letu 2018 izvajali redne obiske 
na terenu, sestanke na sedežu TGZS in članice vključevali v vse 
aktivnosti zbornice. V letu 2019 si nadejamo za vsaj 5 % pristopov 
novih članic in za 10.000 EUR več članarin. 

Dejavnost TGZS se trenutno financira iz:
• Članarin članov TGZS (v letu 2017 je znesla 25,11% vseh 
prihodkov),
• Sredstva na podlagi javnih pooblastil (v letu 2017 je znesla 
13,90 % vseh prihodkov),
• Razvojnih projektov (v letu 2017 je znesla 36,92% vseh 
prihodkov),
• Tržna dejavnost (organizacije seminarjev, izobraževanj 
ipd.) je v letu 2017 znesla 24,07 %.

KREPITEV VLOGE TGZ KOT STROKOVNEGA PARTNERJA V
DEJAVNOSTI TURIZMA IN GOSTINSTVA

03

3.1 Strokovna vloga TGZ

• Odprava birokratskih ovir, ki otežujejo poslovanje in 
zaposlovanje gospodarskim subjektom v panogi.
• S 1. 10. 2018 je pričel veljati Pravilnik o kategorizaciji 
nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018), ki vsebuje 
kriterije za ocenjevanje nastanitvenih obratov po kriterijih 
Hotelstars in velja za nastanitvene obrate, razvrščene v 
naslednje skupine: hoteli, moteli, penzioni in gostišča, kampi, 
apartmaji počitniška stanovanja in počitniške hiše, sobe, 
kmetij z nastanitvijo, marine). 

Skozi celotno leto 2019 bo potekala implementacija sistema 
kakovosti Hotelstars – s sodelovanjem in podporo MGRT, 
postopna uvedba sistema Kategorizacije nastanitvenih objektov 
po vzoru mednarodno priznanega sistema kakovosti Hotelstars. 
TGZ je bilo poverjeno upravljanje z registrom kategoriziranih 
obratov, posodobitve aplikacije, svetovanje strankam glede 
izvedbe samega elektronskega postopka, skrb za kakovostno 
elektronsko zbirko, tekoče ažuriranje baze e-kategorizacije, 
tedensko povezovanje s posodobljenimi šifranti AJPES-a, 
podajanje odgovorov na vprašanja javnosti, obveščanje 
obratov o poteku kategorizacije, sporočanje pozabljenih 
uporabniških imen in gesel, pomoč naročniku pri vsebinskih 
vprašanjih, sodelovanje pri pripravi implementacije Pravilnika o 
kategorizaciji.

Preko aktivnosti ZHS sestava komisije in vzpostavitev komisije 
za preverjanje kakovosti izvajanja samoocenitve kategorizacije 
nastanitvenih obratov na terenu (100 v letu 2019). Naloga 
komisije, kot svetovalnega organa je  pomoč nosilcem dejavnosti 
na terenu. Po obisku in pregledu nastanitvenega obrata komisija 
pripravi in poda poročilo, ki ga posreduje na MGRT, Direktorat za 
turizem.

TGZ ima javno pooblastilo, podano s strani MGRT, za svetovanje 
in vodenje registra NO, članarino v HOTRECU, ki je zelo visoka, saj 
znaša na letni ravni 24.000 € trenutno na podlagi tripartitnega 
dogovora med MGRT, TGZ in STO, plačuje STO, saj gre za članstvo 
nacionalnega pomena.

V kratkem bi morali sprejeti odločitev, na kakšen način in pod 
katerimi pogoji bi lahko realizirali predlog ZHS, saj s seboj ne 
prinese le strokovne krepitve, temveč večje finančne obveznosti 
in dodatno kadrovsko podporo (vsaj 3 nove zaposlitve). 

Trenutno čakamo pisni predlog MGRT o možnostih implementacije 
in prevzema teh nalog. Pričakujemo tri možnosti, za nas pa bi bila 
najugodnejša sprememba Zakona o gostinstvu in posledično 
dano javno pooblastilo TGZ za izvajanje 

celotne kategorizacije NO, skrb za razvoj idr. Združenje hotelirjev 
Slovenije podpira prevzem celotne kategorizacije pod okrilje 
TGZS ter predlaga, da je ocenjevanje za ponudnike nastanitvenih 
objektov neobvezujoče.

Zanemariti pa ne gre tudi zmeraj glasnejših predlogov članov 
Združenja hotelirjev Slovenije, da TGZ Slovenije po vzoru tujih 
držav EU (Švica, Avstrija,…) postane odgovorna institucija, nosilka 
ter tudi izvajalka vzpostavitve sistema za spremljanje ravni 
kakovosti v nastanitvenih obratih v Sloveniji, v skladu s kriteriji 
Hotelstars. Odločitev prinaša prevzem skrbništva nad celotnim 
sistemom, poleg zgoraj navedenega še oblikovanje predlogov 
pravilnikov, usposabljanje ocenjevalcev, nadzor ocenjevanj in 
podeljevanje kategorij NO.

• Izvajanje aktivnosti v programu Zelena shema: integracija 
Green Destinations standarda v certifikacijsko shemo 
Slovenia Green.
• Uresničevanje ciljev Strategije trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017-2021 in priprava vsebinskih predlogov 
trajnostnega razvoja ter odprave birokratskih ovir za prihodnjo 
finančno perspektivo.
• Izvajanje aktivnosti Strategije pametne specializacije 
za področje trajnostnega turizma, izboljšanje pogojev 
poslovanja turističnega gospodarstva, dvig kakovosti storitev, 
novi produkti, inovacije, tehnološki dosežki, promocija in 
trženje, nova delovna mesta.
• Proaktivno sodelovanje in zastopanje stališč članov TGZ 
ob spremembah zakonodaje v letu 2019, ki bodo izboljšale 
pogoje delovanja turističnega gospodarstva.

3.2 Pravno svetovanje članom

TGZ na mesečni ravni beleži zmeraj več zaprosil naših članov 
po najrazličnejših strokovnih pojasnilih in obrazložitvah, ki 
zahtevajo temeljito poznavanje zahtevnih pravnih znanj in 
pravnih praks na področju delovno-pravne zakonodaje. 
V kolektivu TGZ Slovenije nihče izmed zaposlenih ne poseduje 
teh znanj, zato je podajanje tovrstnih pojasnil in oblikovanje 
pravnih stališč za nas precejšnja odgovornost. 
V prihodnje bi bilo smotrno  razmisliti o ustreznem reševanju 
tega področja. Nekatere izmed možnosti so:

• Sklenitev Pogodbe o sodelovanju s pravno službo GZS, kar 
posledično bremeni TGZS za dodatne finančne obveznosti.
• Sklenitev Pogodbe o zagotavljanju pravnih storitev pravnika, 
ki odlično pozna področje delovno-pravne zakonodaje. Izbor 
se opravi na podlagi priporočil članov. 



2120 Letni program dela 2019

3.3 Analitične dejavnosti

Interes in potreba članov TGZ po dodatnih analizah iz področja 
delovanja panoge turizma nam narekujeta, da bi bilo potrebno 
okrepiti to strokovno podporo članom.

S trenutno kadrovsko strukturo tega dela ne moremo izpolnjevati 
v večjem obsegu, obstaja pa možnost poziva za izvedbo te 
storitve na STO (nacionalni interes in financiranje).

Druga možnost je seveda naročanje zunanjih storitev pri 
strokovnjakih, ki se ukvarjajo s tovrstnimi analizami, a bi morali 
tovrstna naročila članom dodatno zaračunati.

Vsakič znova naletimo na težavo pridobivanja mednarodno 
primerljivih podatkov v RS z ostalimi državami EU. Predlog 
TGZ Slovenije je, da ob podpori MGRT poskušamo pri podjetjih 
iz panoge turizma, gostinstva in hotelirstva doseči uporabo 
sistema USALI. Za to bodo potrebne številne aktivnosti, a 
menimo, da bomo s tovrstnimi prizadevanji storili pomemben 
korak v primerljivosti dela in rezultatov podjetij iz naše panoge.
Zakaj potrebujemo USALI, smo povzeli po knjigi Uran Maravić 
in Ivanković (2017). Turistični subjekti, še zlasti hoteli, morajo 
nenehno napredovati, da lahko zagotavljajo uspešnost in 
konkurenčnost na trgu.

Pri tem jim je v pomoč zelo učinkovito orodje – benchmarking, ki 
omogoča prepoznavanje najboljše prakse v določeni dejavnosti. 
Zlasti je uporaben, kot podlaga za odločanje, konkurenčni 
benchmarking, s katerim se hoteli primerjajo s primerljivimi 
neposrednimi konkurenti in tako ugotavljajo, na katerih 
področjih so konkurenčni, na katerih pa morajo svoje poslovne 
dosežke še izboljšati. Uporaba benchmarkinga v hotelirstvu ima 
v svetu zelo dolgo tradicijo. PFK Hospitality research (PFK-HR) 
izdaja mesečne, četrtletne, polletne in letne analize trendov, 
v katerih prikazuje poslovne izide in napovedi: Smith Travel 
Research (STR), STAR (Smith Travel Accomamodation Report), 
F&B STAR, STAR ADD Ons, Spa STAR, Hotel Survey, Corporate 
Reports, Destinantion Reports, Pipeline Reports,…
Ernest and Young (EY): Global Hospitality Insight, Hotel 
Benchmark Survey, Horwath Consulting: letne in mesečne 
raziskave uspešnosti poslovanja v hotelirstvu po kontinentih, 
državah in mestih; CrossBench projekt (2015)  – Benchmarking 
slovenskega in hrvaškega hotelirstva, …. )

Za kakršnekoli primerjave je predpogoj uporaba mednarodnih 
standardov poročanja v hotelirstvu USALI, ki enotno opredeljuje 
denarne in nekatere nedenarne kategorije poslovanja, ne 
glede na geografsko lokacijo hotelov in različne nacionalne 
računovodske standarde. Le na ta način so omogočene 
primerjave stopnje zasedenosti sob (occ.), povprečne cene 
sobe (ADR), prihodkov na razpoložljivo sobo (RevPAR), celotnih 
prihodkov na razpoložljivo sobo (TRevPAR), kazalniki deleža 
posameznih stroškov v prihodkih poslovnih oddelkov hotelov, 
pa tudi upoštevanja stroškov pri izračunu deleža bruto dobička 
hotela v prihodkih (% GOP) in bruto dobička na sobo (GOPPAR). 
Če bolj natančno povemo, obstaja samo ena »ad hoc« študija 
primerjave stroškov poslovanja med Slovenijo in Avstrijo. 
Večina hotelov v Sloveniji še ni vpeljala USALI – mednarodnega 
računovodskega sistema za hotelirstvo in se z tujimi hoteli 
ne morejo primerjati po osnovnih mednarodnih parametrih 
uspešnosti poslovanja kot so ADR, REVPAR, letna zasedenost 
zmogljivosti,… 

Stališče TGZ je, da brez osnovnih podatkov za primerjavo, ni 
mogoče konkurenčno poslovati. Še težje je brez primerljivih 
podatkov o poslovanju optimalno poslovati in investirati v 
programe kakovosti in dvig dodane vrednosti. Ker USALI-ja v 
Sloveniji nismo implementirali, nimamo:

• pravočasnih in ustreznih informacij za poslovno odločanje 
na kratek rok v samih hotelskih podjetjih,
• nacionalnih in mednarodnih primerjav poslovnih dosežkov 
v hotelski industriji, da bi prepoznali lastne prednosti in 
slabosti,
• povezave med dosežki posameznih poslovodij in 
nagrajevanjem (vpeljava računovodstva odgovornosti),
• podlag za oblikovanje turističnih strategij in odločanje na 
nacionalni ravni.  

TGZ kljub temu določen del svojih resoursov usmerja v:
• Izdelavo rednih letnih analiz, ki bodo uporabne za strateške 
odločitve in primerjave:
• pripravo analize finančnih kazalnikov dejavnosti GiT: 
prihodki družb, EBITDA, EBIT, neto čisti dobiček/izguba, kazalniki 
celotne gospodarnosti, ROA, ROE, stopnja samofinanciranja, 
kratkoročni koeficient, koeficient zadolženosti, prihodki in 
odhodki na zaposlenega, dodana vrednost, stroški dela, 
neto čisti dobiček/ izguba itd.
• pripravo specifičnih sektorskih analiz dejavnosti GiT: 
dejavnost hotelov, avtokampov, restavracij, strežbe pijač, 
potovalnih agencij, igralnic itd.

TGZ Slovenije naloge, ki izhajajo iz javnih pooblastil MGRT, izvaja 
že iz obdobja, ko še nismo bili pravno samostojni. Dosedanje 
izvajanje je bistveno pripomoglo k prepoznavnosti in strokovni 
krepitvi naše zbornice ter pomembno prispeva k dvigu našega 
ugleda v strokovni javnosti in prepoznavnosti TGZS v širšem 
slovenskem in mednarodnem prostoru. Do zadnjih let, ko smo 
pričeli bolj uspešno črpati EU sredstva, je izvajanje javnih 
pooblastil celo zagotavljalo delovanje in finančno stabilnost 
zbornice. 

S podelitvijo javnih pooblastil država izkazuje svoje zaupanje v 
naše strokovno delo in podpira obstoj ter delovanje TGZ, zato 
si tudi v prihajajočem letu želimo ohraniti vsa dosedanja javna 
pooblastila. 

Sedanja javna pooblastila ali javne naloge, ki jih TGZ izvaja 
namesto države in v imenu države:
  I. Podeljevanje licenc za turistične agencije in vodenje registra 
izdanih licenc.
  II. Opravljanje državnih izpitov za turistične vodnike in vodenje 
registra vodnikov z vsakoletnim podaljševanjem letnih registracij  
ter izdelovanje vodniških izkaznic. 
  III. Upravljanje z aplikacijo Kategorizacije nastanitvenih obratov 
in svetovanje strankam pri izvedbi tega postopka.
 IV. Vzpostavitev Komisije za spremljanje nivoja kakovosti 
izvedenih kategorizacij v nastanitvenih obratih, s poudarkom na 
hotelirstvu. 

Podrobneje so naloge razmejene po sklopih nalog:
• podelitev slovenskih licenc za turistične agencije (za 
organiziranje in za prodajo turističnih aranžmajev),
• vodenje slovenskega registra licenciranih turističnih 
agencij,
• izvajanje slovenskih državnih izpitov za turistične vodnike,
• vodenje registra slovenskih licenciranih oseb za turistično 
vodenje in vsakoletno podaljševanje registracij,
• izdelovanje slovenskih vodniških izkaznic za turistične 
vodnike,
• uradno poročanje državam članicam EU o vseh nosilcih 
licenc in vodniških izpitov prek elektronskega sistema IMI,
• upravljanje s slovenskim registrom kategoriziranih 
nastanitvenih obratov,
• svetovanje vsem nastanitvenim obratom na področju 
izvedbe postopkov slovenske elektronske kategorizacije,
• vzpostavitev slovenskega sistema nadzora kakovosti nad 
kategoriziranimi nastanitvenimi obrati.

Pri načrtovanju novih javnih pooblastil si prizadevamo za:
• Odločitev države, da bi se KP (kolektivne pogodbe) z 
razširjeno veljavnostjo ovrednotile kot opravljeno delo v 
javnem interesu in bi vsa podjetja, za katere te KP veljajo 
in niso članice zbornice, morale plačevati letni prispevek 
tistim zbornicam, ki so se pogajale za njihovo sklenitev (TGZ 
je panožno reprezentativna zbornica za dejavnosti GIT). Pri 
tem že imamo podporo sindikatov, OZS, GZS itd. S tem bi se 
vsem panožnim reprezentativnim zbornicam za pogajanja v 
državi javno priznalo družbeno koristno delo na vzpostavitvi 
socialnega dialoga in bi se finančno okrepile. 

Podeljevanje licenc za turistične agencije in vodenje registra 
izdanih licenc:

• Redni sestanki komisije, vodenje upravnih postopkov 
za dodelitev licenc za organiziranje in prodajo turističnih 
aranžmajev turističnim agencijam, podaljševanje zavarovanj 
in izdaja pregledov dokazil o izpolnjevanju pogojev, vodenje 
arhiva izdanih licenc, vodenje registra in kataloga turističnih 
agencij Slovenije (nove poslovalnice, obratovalni časi, 
kontakti), priprava letnega poročila o podeljenih 
licencah turističnim agencijam, spremljanje problematike 
turističnih agencij, sodelovanje z Direktoratom za turizem pri 
MGRT, sodelovanje v EU projektu IMI.

Opravljanje državnih izpitov za turistične vodnike in vodenje 
registra vodnikov, izdajanje vodniških izkaznic, obravnavanje 
pritožb in vodenje upravnih postopkov:

• redne seje izpitnega odbora, vsakomesečna organizacija 
in izvajanje teoretičnih ter praktičnih izpitov za turistične 
vodnike, vodenje registra turističnih vodnikov, izdaja 
dvojezičnih izkaznic v skladu z zakonom, podaljševanje letnih 
registracij za turistične vodnike, spremljanje problematike 
turističnega vodenja in sodelovanje pri odpravi težav v 
drugih državah z državnimi organi in organi EU, priprava 
letnega poročila o opravljanju izpitov, servisiranje sistema IMI 
(Internal Market Information System) za Slovenijo v okviru EU.

IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL 04
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PROMOCIJA DEJAVNOSTI ZBORNICE IN NJENIH ČLANOV05
Delovanje in dosežki TGZ in njenih članic so ovrednoteni toliko 
kot je nivo prepoznavnosti v družbi. TGZ se zaveda, da je v 
sodobnem svetu promocija lastnega dela in aktivnosti izjemno 
pomemben del delovanja. 

V letu 2018 smo pričeli z usmerjenim, sistematičnim in 
kontinuiranim komuniciranjem z javnostjo. Sporočila za javnost 
bodo tudi v letu 2019 jasna, podkrepljena s konkretnimi primeri, 
usklajena s stališči članov ter kontinuirana. 

Uporabljena bodo sodobna orodja komuniciranja, ki bodo naše 
delo približala širši ciljni skupini uporabnikov. Zavzemali si 
bomo za:

• Krepitev prepoznavnosti TGZ kot najmočnejšega 
strokovnega združenja turističnega gospodarstva na 
nacionalni, regionalnih in lokalnih ravneh.
• Krepitev pozitivnega mnenja deležnikov (partnerji v 

projektih, odločevalci, članice, širša  zainteresirana javnost) o 
delovanju združenja.
• Prepoznavnost dela TGZ in ustvarjanje pozitivnega mnenja 
v javnosti z uporabo kreativnih, inovativnih komunikacijskih 
orodij.
• Še naprej si bomo prizadevali ostati referenčna zbornica 
na področju turizma.
• Aktivno sodelovanje na večjih dogodkih članov in tistih, ki 
so v interesu članov.
• Organizacija strokovnih dogodkov, panelnih razprav in 
konferenc za potrebe članov ter trajnostni razvoj panoge. 
• Organizacija in izvajanje aktualnih strokovnih usposabljanj, 
tečajev, delavnic in seminarjev v dejavnosti gostinstva in 
turizma (za člane in nečlane) z namenom krepitve panoge.
• Kontinuirane izjave in intervjuji za medije.
• Promocija deficitarnih poklicev v dejavnosti in prizadevanje 
za rešitev te žgoče problematike.

• promovirali dejavnosti zbornice, pri čemer bomo stremeli k temu, da bo TGZS prepoznana kot najmočnejše strokovno 
združenje turističnega gospodarstva na nacionalni, regionalni in lokalnih ravni. Deležniki bodo imeli o delovanju našega 
združenja pozitivno mnenje, za kar bomo poskrbeli s stalno moralno držo, iskrenostjo in sledenjem moralnih družbenih načel. 
Pripravili bomo tudi strategijo komuniciranja z javnostjo. Z našimi člani bomo vzdrževali zaupen in iskren odnos, ki bo še 
poglobil medsebojno zaupanje.

• promovirali poklice, saj si želimo, da bi bili med mladimi bolj privlačni, da bi jih družba bolj spoštovala. TGZS bo svoje 
moči usmerila v še večje povezovanje s šolami in fakultetami ter organizirala tekmovanja, mlade vključevala v razvojne 
projekte ter tudi prepoznavala in nagrajevala najboljše med njimi. Prednost za člane je seveda ustvarjanje novega kadra ter 
povezovanje mladih z delodajalci.

• promocija aktivnosti za omilitev kadrovske problematike v panogi, saj je zavedamo, da je potreben celosten pristop k 
reševanju problematike s podjetji, resornimi ministrstvi, sindikati, zaposlenimi, izobraževalnimi institucijami ter drugimi 
panožnimi zbornicami. Prizadevali si bomo za odpravo birokratskih ovir, poenostavitev zaposlovanja tujcev. 
Določene poklice bomo uspeli uvrstiti med deficitarne, kar se bo odražalo v dodeljevanju subvencij in ostale podpore soc. 
sklada za zaposlovanje (natakar, sobarica, receptor). Povezali se bomo z institucijami v državah bivše Jugoslavije in nudili 
svetovanje ter podporo članom pri pridobivanju kompetentnih kadrov.

• organizirali bomo dogodke, kjer bomo promovirali člane in panogo, spodbujali konkurenčnost in kakovost turizma in 
gostinstva: Konferenca ZDRUŽENJA HOTELIRJEV SLOVENIJE in dogodki drugih strokovnih odborov TGZS, organizacija in izvedba 
vsakoletnega Gostinsko turističnega zbora Slovenije, so-organizacija vsakoletnih Dnevov slovenskega turizma, organizacija 
drugih tematskih konferenc, panelnih razprav in strokovnih predavanj, …Sodelovanje pri organizaciji skupnih dogodkov v 
panogi turizma in gostinstva.
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66. GOSTINSKO TURISTIČNI ZBOR 2019 

Gostinsko turistični zbor (GTZ) ima izreden pomen na področju 
gostinstva in turizma na slovenskem, saj gre za dogodek z zares 
dolgoletno tradicijo. GTZ je skupek tekmovanj mladine, študentov 
v in zaposlenih, ki se prepletajo s predstavitvami, strokovnimi 
dogodki in podjetji iz panoge GIT na drugi strani.

Prireditev je izjemno pomembna tudi iz pogleda strokovnega 
izobraževanja, saj se predstavijo zaposleni, dijaki in študentje, 
ki s svojim visokim strokovnim znanjem na področju gostinstva, 
hotelirstva in turizma, izmenjavo izkušenj, prenosom znanj med 
generacijami prispevajo k višji kakovosti storitev v prihodnosti. 
Sama prireditev pa seveda prispeva k razpoznavnosti poklicev 
v stroki.

V letu 2019 bomo organizirali in izvedli že 66. Gostinsko turistični 
zbor Slovenije v Ljubljani. Gostitelji bodo GH UNION, in sicer od 
11. 11. 2019 do 13. 11. 2019. 

Evalvacija GTZ-jev preteklih nekaj let je podala jasno zahtevo po 
ponovni uvedbi treh dneh aktivnosti, saj se s tem doseže več 
časa za strokovne vsebine in s tem pozitivno vplivamo na večjo 
strokovno prepoznavnost in tudi na širšo udeležbo.

V letu 2019 bo tako potekala celovita prenova programa. 
Podana izhodišča s strani sodelujočih so, da je preveliko število 
podeljenih priznanj za sodelovanje, premajhna atraktivnost, 
prevelika razpršenost vrst tekmovanj, prešibak nagradni sklad, 
slaba udeležba sponzorjev in številne druge pomanjkljivosti,...

V ta namen že v letu 2018 aktivno poteka formiranje STROKOVNEGA 
TEAMA, ki bo sestavljen iz strokovnjakov iz panoge z nalogo 
priprave nove podlage za 66. GTZ, ki bo v letu 2019. Glavne naloge 
teama bodo:

• posodobitev organizacije in izvedbe projekta 66. GTZ z 
dodanimi novimi vsebinami,
• vodenje organizacije in izvedbe zbora v pristojnosti 
strokovnega teama in vodstva TGZ,
• proaktivno sodelovanje z družbo gostiteljico zbora,
• posodobitev programsko/organizacijskega odbora in 
ocenjevalnih komisij za strokovna tekmovanja,
• posodobitev strokovnih tekmovanj v skladu s predlogi 
članov in stroke ter sodobnimi trendi v gastronomiji,
• posodobitev vsebin za strokovna tekmovanja in predavanja,
• posodobitev kategorij in vsebin pravilnikov strokovnih 
tekmovanj in kriterijev ocenjevanj,
• posodobitev pogojev in načina privabljanja razstavljavcev 
in sponzorjev,
• vzpostavitev nagradnega sklada za spodbudo tekmovalcev,
• sodelovanje pri izvedbi Dnevov slovenskega turizma s 
partnerskimi institucijami.

Organizacija 9. dnevov slovenskega turizma v letu 2019 bo v 
istem terminu kot 66. GTZ z namenom  dviga pomena turizma v 
slovenskem in mednarodnem gospodarstvu, prispevka k dvigu 
konkurenčnosti, prepoznavnosti in kakovosti. Sodelovanje pri 
organizaciji prireditve poteka v sodelovanju z STO in TZS ter 
OPZS – sekcijo GIT;

• projekt Slovenije - evropske gastronomske regije 2021,
• konference, kongresi, delavnice, itd.
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POMEMBNEJŠI PROGRAMI V 
LETU 2019 IN SODELOVANJE 
Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI

IMPLEMENTACIJA STRATEŠKO RAZVOJNIH INOVACIJSKIH PARTNERSTEV 
TRAJNOSTNEGA TURIZMA V SLOVENIJI 

2.1 Vodenje in koordinacija projekta SRIP 
trajnostni turizem

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo za turizem bo v letu 
2019 aktivno izvajalo II. fazo razvojnega partnerstva s poudarkom 
na razvoju dejavnosti, ki jih narekuje gospodarstvo panoge 
gostinstva in turizma.

Nadaljevali bomo s krepitvijo razvojno inovacijskih in 
raziskovalnih odnosov deležnikov s področja turističnega 
gospodarstva, z namenom razvoja konkurenčnih, okolju in 
družbi prijaznih, tehnološko  podprtih proizvodov v turizmu ter 
usposabljanju kakovostnega kadra na področju turizma. 

Cilji, ki so skladni s Strategijo razvoja turizma v Sloveniji do leta 
2021 in bodo delno doseženi tudi v letu 2019: 

• - povečati število nočitev in turistov; 
• - povečati priliv iz naslova izvoza potovanj;
• - podaljšati povprečno dolžino bivanja;  
• - povečati število novih sob;  
• - povečati število zaposlenih v turizmu;

Skladno s Strategijo pametne specializacije so specifični cilji: 
• zvišati  dodano vrednost v turizmu za 15%; 
• povečati energetsko učinkovitost v turističnih objektih za 20%;
• dvigniti raven znanja in kakovosti v slovenskem turizmu; 
• povečati število hitro rastočih podjetij v turizmu z 29 v letu 
2015 na 50 v letu 2021.

02

CILJI PROJEKTA SRIPT:

• prispevati k trajnostnemu razvoju Slovenije, vključno z zdravjem in družbeno blaginjo,
• povezati turistične ponudnike z namenom oblikovanja skupnih inovativnih in globalno konkurenčnih produktov na področju 
turizma,
• izboljšati znanja in kompetence zaposlenih na področju turizma,
• doprinesti k boljši valorizaciji primarne turistične ponudbe,
• upoštevati pričakovanja vseh interesnih skupin in njihovih deležnikov,
• delovati v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami delovanja,
• integrirati se v novo nastala partnerstva SRIP (npr. SRIP hrana, SRIP medicina, SRIP krožno gospodarstvo, SRIP pametna 
mesta idr.)

Strategija SRIPT je delovanje na petih prioritetnih fokusnih 
področjih, ki so identificirana v SP4 in s strani turističnega 
gospodarstva ter bodo pripomogla h konkurenčnejšemu 
nastopu na globalnem trgu:

• nformacijsko podprto trženje in mreženje z oblikovanjem 
inovativnih, celovitih in trajnostnih turističnih proizvodov 
in storitev skladno s prihajajočimi potrebami. Turistična in 
gostinska podjetja se bodo v tej verigi vrednosti povezovala 
s ponudniki IKT storitev, izobraževalnimi in raziskovalnimi 
inštitucijami ter nevladnimi in drugimi strokovnimi 
organizacijami.

Tri ključna področja razvoja so: 
1) digitalne rešitve v komunikaciji s turisti;
2) digitalizacija turističnih proizvodov;
3) IKT rešitve za optimizacijo poslovanja.

• Znanje za dvig kakovosti storitev – delovanje na področjih: 
storitveno oblikovanje, inovativno upravljanje, procesne 
inovacije, znamčenje osnovnih (gostinstvo) in tematskih 
turističnih proizvodov ob upoštevanju mednarodno 
uveljavljenih znamk ter usposabljanje. 
Turistična podjetja in gostinska podjetja se bodo povezovala z 
izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami ter nevladnimi 
in drugimi strokovnimi institucijami, ponudniki trženjskih 
raziskav, arhitekti, oblikovalci prostora, oblikovalci storitev, 
ponudniki  IKT rešitev, trženjskimi agencijami ipd.

Vsi predlogi projektnih idej in aktivnosti članov SRIPT so zajeti 
v naslednjih področjih: 

1) Interni sistem kakovosti storitev, 
2) Turistični inovacijski center in Klinika za turistične storitve,  
3) GT akademija, 
4) Platforma znanj in kompetenc in 
5) Znak kakovosti turizma.
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• Tehnološke rešitve za trajnostno rabo virov v nastanitvenih 
zmogljivostih – v povezavi z aktivnostmi na področju 
pametnih zgradb. V sklopu tega področja se bodo turistična 
podjetja povezovala s ponudniki proizvodov in storitev, ki 
omogočajo trajno rabo virov v širšem smislu z raziskovalnimi 
inštitucijami. Vključeni bodo tudi arhitekti in snovalci 
pametnih in trajnostno naravnanih gradenj, snovalci rešitev 
mobilnosti, deležniki na področju varnosti in drugi ponudniki 
proizvodov in storitev, ki omogočajo trajnostni in družbeno 
odgovorni razvoj sektorja turizem. Projektni predlogi oz. 
področja za zagotavljanje trajnostne rabe virov so: 

1) trajnostna raba virov, 
2) upravljanje z odpadki, 
3) tehnološke rešitve za e-mobilnost, 
4) tehnološke rešitve in varnost, 
5) tehnološke rešitve v pametnih zgradbah.

• Zelena shema slovenskega turizma – sistematični 
pristop pri povezovanju, usmerjanju in razvoju trajnostnega 
turizma. Na tem področju se bodo turistična in gostinska 
podjetja povezovala s svetovalci, nosilci certifikacijskih 
shem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami, 
nevladnimi in drugimi strokovnimi organizacijami, ponudniki 
trženjskih raziskav, trženjskimi agencijami, z dobavitelji 
lokalnih in ekoloških živil, z razvijalci in nosilci avtentičnih 
zelenih turističnih doživetij z namenom, da se v turistično-
gostinskih obratih uvedejo procesi trajnostnega poslovanja in 
povezovanja, s čimer se izboljšuje stanje trajnosti ter povečuje 
povpraševanje, posledično ponudba in samozadostnost. 
Ključni procesi razvoja trajnostnega turizma so: 

1) upravljanje naravnih vrednot in kulturne dediščine, 
2) razvoj inovativne trajnostne ponudbe in pametno 
upravljanje, 
3) razvoj zelenih in odgovornih turističnih proizvodov. 

• Področje raziskav in razvoja v panogi turizem, gostinstvo in 
hotelirstvo – oblikovanje RR oddelkov v podjetjih, kontinuirano 
vlaganje v raziskave in razvoj v panogi, povezovanje članov 
SRIPT v konzorcije in izvajanje skupnih aktivnosti, valorizacija 
projektnih dosežkov širše v panogi. 

Obenem se bo SRIPT aktivno vključeval v internacionalizacijo - 
intenzivno povezoval na mednarodni ravni ter tudi na ta način 
izvajal razvojne aktivnosti Strategije pametne specializacije za 
področje trajnostnega turizma, izboljšanje pogojev poslovanja 
turističnega gospodarstva, dviga kakovosti storitev, razvoja 
novih produktov, inovacij, tehnoloških dosežkov …

V sklopu projekta SRIP trajnostni turizem pa v okviru dejavnosti 
»Vsebinska in strokovna pomoč pri ustanavljanju raziskovalnih 
organizacij pri turističnih podjetjih« nudimo podporo članom 
pri vpisu raziskovalnih organizacij in raziskovalne dejavnosti 
v bazo pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije. 

Strokovnjaki TGZ bomo tudi v letu 2019 nadaljevali s :
• pregledom in analizo zakonskih podlag in navodil ARRS,
• pripravo gradiv in navodil za turistična podjetja,
• pripravo osnutkov internih pravnih aktov za ustanovitev in 
organizacijo RR dejavnosti v podjetju,
• nudenje strokovne pomoči pri pripravi vloge za vpis, obiski 
na terenu, korespondenca po telefonu ali po elektronski pošti,
• pomoč pri vsebinski presoji vlaganja v RR,
• pomoč pri opredelitvi RR-ja v podjetjih,
• pomoč pri opredelitvi področja RR-ja, 
• pomoč pri oblikovanju raziskovalnih skupin,
• pomoč pri oblikovanju internih aktov za RR dejavnost.

V letu 2019 načrtujemo še vsaj 5 novih podjetij, ki bodo registriralo 
svojo raziskovalno dejavnost pri ARRS, saj je to predpogoj za 
prijavo na nekatera javno razpisana sredstva. 

Projekt SRIPT je bil izbran kot eden izmed štirih ostalih SRIP-ov, 
ki bo v letu 2019 s strani SVRK prestal metodološko testiranje z 
namenom oblikovanja skupnih kazalnikov uspešnosti. Spomladi 
2019 bodo tako predstavljeni prvi dosežki SRIPT-a v skladu z 

novo nastalo skupno metodologijo.

V letu 2019 bodo potekale aktivne priprave na razpis 2020 III. 
Faza. 

Skupaj z ostalimi SRIP-i se bomo povezali  mednarodne grozde z 
namenom krepitve zmogljivosti in odličnosti ter medsektorskega 
povezovanja. Načrtujemo skupno prijavo v program COSME, 
kjer bomo pridobili vsaj delna sredstva za nadaljnje izvajanje 
projekta SRIP trajnostni turizem.

Pridobili bomo tudi znak odličnosti mreže na EU ravni, ECEI - 
Bronze Label of the European Cluster Excellence (primerjalno 
vrednotenje odličnosti grozdov/mrež na EU ravni).
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TABELA ZASTAVLJENIH KAZALNIKOV OPERACIJE UPRAVIČENCA V OKVIRU OPERACIJE SRIP TURIZEM – II. faza
obdobje: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Področje delovanja SRIPT: Tehnologije (dr. Boštjan Brumen), Znanje za dvig kakovosti (dr. Maja Maravič Uran), IKT podprto 
trženje in mreženje (dr. Ljubica Knežević Cvelbar), Zelena shema slovenskega turizma (dr. Emil Juvan), Razvoj in raziskave

Zap. št. NAZIV KAZALNIKA OSNOVNA 
VREDNOST 

NAČRTOVANA 
VREDNOST 

ŠT. UDELEŽENCEV 

1 Izvedba skupnih konferenc za člane SRIPT 

IKT podprto trženje in mreženje  
- Konferenca Arctur, Bled 

konferenca 1 

1 

 

2 Izvedba delavnic za posamezno področje delovanja SRIPT 
Tehnologije 
Znanje za dvig kakovosti (letna konferenca združenja hotelirjev) 
IKT podprto trženje in mreženje 
Zelena shema slovenskega turizma 

- Delavnica na temo dinamične interpretacije N in K dediščine 

delavnica 4 
1 
1 
1 
1 

165 
 
100 
15 
50  

3 Izvedba usposabljanj za posamezno fokusno področje za člane SRIPT 
IKT podprto trženje in mreženje 
Zelena shema slovenskega turizma 

- Oblikovanje butičnih, dinamičnih turističnih doživetij 

usposabljanje 2 
1 
1 

45 
15 
30 

4 Povezovanje z mednarodnimi mrežami na področju razvoja turizma 
- Tehnologije (NECSTouR) 

EU Industry day 2019, Digitalization and Safety in Tourism), 5.2.-
8.2.2019, Bruselj 

- S4 Steering Committee – Industrial modernization, april 2019 
- Platforma Digitalization and Safety for Tourism, maj 2019, 

oktober/november 2019 
IKT podprto trženje in mreženje 
AIEST najstarejša mreža na področju akademije v turizmu) 

povezovanje v 
mednarodne 
mreže 

4 
1  
1 
1 
 
1 

 

5 Izvedba predavanj slovenskih ali tujih strokovnjakov s področja turizma za 
člane SRIPT 
Znanje za dvig kakovosti (letna konferenca združenja hotelirjev) 
IKT podprto trženje in mreženje 
Zelena shema slovenskega turizma 

- Komuniciranje »zelenega vedenja«, Interpretacijski centri za dvig 
doživljajskega potenciala in stopnje odgovornega vključevanja 
dediščine v turizem. 

predavanja 5 

1 

3 

1 

150 

 

100 

 

50 

6 Obisk mednarodnih turističnih podjetij ali destinacij z namenom 
opazovanja dobrih praks v turizmu 
Tehnologije 

- Hospitality Day 2019, september 2019, Dublin 
 
Zelena shema slovenskega turizma 

- Obisk ICjev na Škotskem. 

ogledi dobrih 
praks 

2 
 
1 
 
1 

12 
 
2 
 
10  

7 Udeležba na mednarodnih konferencah na področju turizma 
- Udeležba na mednarodnem ekonomskem forumu 2019 , St. 

Petersbrug 
Tehnologije 

- European Tourism Forum 2019, oktober 2019, Helsinki 
IKT podprto trženje in mreženje 
Zelena shema slovenskega turizma 

- ICHRIE (Hong Kong)  

konferenca 5 
1 
 
1 
2 
 
1 

7 
3 
 
2 
1 
 
1 

8 Povezovanje z ostalimi SRIP-i  
IKT podprto trženje in mreženje 
Zelena shema slovenskega turizma 
Hrana – zagotavljanje zelene kulinarične izkušnje 

dogodek 3 
2 
1 

55 
5 
50 

9 Ostalo  6 10 

 Tabela 7: Zastavljeni kazalniki operacije upravičenca v okviru operacije SRIP turizem II. faza

2.2 Turizem 4.0

Prvič v zgodovini Slovenije turistična panoga dobiva svojo vlogo 
tudi na raziskovalno-razvojni ravni. TGZ Slovenije sodeluje v 
projektu Turizem 4.0 v vlogi pridruženega partnerja in nosilca 
SRIP trajnostni turizem. Vodilni partner je podjetje Arctur, ki 
je tudi član SRIPT, soudeleženci pa so tudi vodilni slovenski 
strokovnjaki na področju turizma in visokih tehnologij treh 
slovenskih univerz. Strnili bodo znanje in definirali osnove ter 
izvedli raziskave, ki bodo podlaga za razvoj osnovnih IKT orodij 
in ekosistema v panogi. 

Ta bo omogočal nov način sodelovanja med ključnimi deležniki 
v turizmu ter posledično nove poslovne modele. T.i. oblačna 
sodelovalna platforma, ki skupaj s ključnimi elementi (npr. 
kriptiran žeton in osebna digitalna turistična izkaznica) omogoča 
učinkovito, varno in transparentno povezovanje povpraševanja 
in ponudbe za učinkovitejše poslovne procese in obogateno 
turistično izkušnjo.

Z drugimi besedami: preskok, ki so ga visoke tehnologije iz 
Industrije 4.0 (HPC, HPDA, Blockchain, AI, BigData ipd) omogočile 
na ravni proizvodov, želimo narediti tudi s turističnimi storitvami 
in postati konkurenčni, če ne vodilni, in to na globalni ravni.

Implementacija Turizma 4.0 v poslovanje članic, aktivno 
partnerstvo v projektu »Demo piloti II« skupaj s člani TGZS:

• Big data.
• Razvoj inovativnih produktov z visoko dodano vrednostjo 
za potrebe turističnega gospodarstva. Racionalizacija 
postopkov, operacij dela in mednarodna primerljivost.
• Povezovanje z IT horizontalnimi mrežami in drugimi 
institucijami ob iskanju rešitev.
• Krepitev razvojno inovacijskih in raziskovalnih odnosov 
deležnikov s področja turističnega gospodarstva, z namenom 
razvoja konkurenčnih, okolju in družbi prijaznih, tehnološko 
podprtih proizvodov v turizmu ter usposabljanju kakovostnega 
kadra na področju turizma.

2.3 Projekt “Demo Piloti II”

Koncepte iz raziskovalnega projekta Turizem 4.0 in SRIP trajnostni 
turizem bomo v sklopu projekta “Demo Piloti II” nadgradili in 
v realnem okolju ter na realnih potrebah in izzivih razvili in 
demonstrirali nove turistične storitve z višjo dodano vrednostjo. 
Razvoj bo usmerjen v posamezne razvojne stebre, v katerih se 
bodo partnerji združili v pilotih.

Na ta način bomo turiste, ponudnike turističnih storitev, lokalne 
skupnosti in državo povezali v sodelovalne verige vrednosti. Le-
te bodo omogočale personificiran pristop k gostu, brez vdiranja v 
njegovo zasebnost a z dovolj uporabnimi informacijami za lažje 
in učinkovitejše poslovno odločanje v turističnih podjetjih in 
javnem sektorju.

Argumenti za sodelovanje TGZ Slovenije v projektu: 
1. Dostop do znanja vodilnega razvojno-raziskovalnega (R&D) 
projekta na temo turizma in visokih tehnologij v Sloveniji, kar 
bo omogočalo tudi podjetjem, članom TGZS, ki nimajo svojih 
razvojnih oddelkov, podporo za preboj z novimi storitvami in 
optimizacijo poslovnih procesov.

2. Dostop do visokotehnološke platforme, ki je osnovana na 
tehnologijah kot so blockchain, umetna inteligenca, HPC ipd. in 
omogoča inovativno nadgradnjo storitvam, ki se vključijo vanjo.
3. Finančna podpora za razvoj in demonstracijo produktov v 
obliki državne subvencije.

4. Vpliv na oblikovanje poslovnega in strateškega sistema 
slovenskega turizma, ki bo oblikovan po meri turistov, turističnih 
ponudnikov in lokalnega (destinacijskega) okolja.
Partnerstvo Turizem 4.0 poleg tega v sodelovanju z državo snuje 
tudi stike za nadaljnje projekte na mednarodni ravni in se redno 
predstavlja na pomembnih svetovnih dogodkih v sklopu katerih 
pozornost in pozitivna promocija sta usmerjeni tudi v same 
partnerje projekta. 
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• WACS (Word Association of Chefs) v sodelovanju z Društvom 
kuharjev in slaščičarjev Slovenije- spremljanje sodobnih 
trendov področja kulinarike, mednarodnih aktivnosti, 
konferenc, mednarodnih strokovnih tekmovanj, spremljanje 
smernic in kriterijev ocenjevanja.
• ter Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, 
Slovensko združenje v Italiji, Italijanska unija v Sloveniji.

Namen je partnersko povezovanje, sodelovanje na nacionalni 
in mednarodni ravni, projektno  sodelovanje in večja strokovna 
podpora članom TGZ Slovenije.

Poleti 2018 smo pričeli s komunikacijo z vodilnimi predstavniki 
Cluster of Medical, Ecological Equipment and Biotechnologies, s 
katerimi spomladi 2019 načrtujemo osebna srečanja in aktivno 
udeležbo članov SRIPT na Mednarodnem ekonomskem Forumu, 
ki ga organizirajo v St. Petersburgu. Nadalje pa je v letu 2019 
načrtovana še vzpostavitev predstavništva v St. Petersburgu, ki ga 
bodo odprli partnerji iz Rusije. Vloga projekta SRIPT bo predvsem 
mreženje z deležniki iz Slovenije na področju zdraviliškega in 
rehabilitacijskega turizma.

V mesecu maju 2019 načrtujemo mednarodno dvodnevno 
konferenco v Sloveniji, in sicer gre za srečanje » Committee of 
the regions«, za kar potrebujemo odobritev Evropske komisije, 
saj bo ob njihovi podpori sofinancirana. Trenutno smo v fazi 
pridobivanja formalne podpore dogodku. 3.2 Partnerstvo v 
projektih, podprtih s strani EU

3.1 Povezovanja v mednarodna združenja, 
konzorcije, mreže,…

• Intenzivno povezovanje na mednarodni ravni, ki bo v 
interesu članov, namenjeno razvoju in dvigu strokovnega 
ugleda zbornice.
• Prepoznavanje in prenos dobrih praks iz področja 
turizma  in  gostinstva  iz  tujine  (iz obstoječih in prihodnjih 
mednarodnih projektov).
• Obveščanje članic o mednarodnih priložnostih (npr. 
mobilnost strokovnih sodelavcev, gostovanje tujih študentov 
na praksi v sklopu Erasmus+ itd.).
• Identifikacija potreb članov TGZ in priprava projektov na 
mednarodni ravni, ki bodo odgovarjala na realne potrebe v 
panogi
• Večja prepoznavnost na mednarodni ravni: strokovne 
objave/predavanja v mednarodnem okolju.

Aktivno članstvo v : 
• HOTREC (Evropsko združenje hotelov, sistem kategorizacije 
HOTELSTARS, podporne aktivnosti, strokovni razvoj,...), 
• EFCO (Evropsko združenje nacionalnih kamp organizacij), 
TGZS je članica zaradi Združenja kampov Slovenije in aktivno 
sodeluje v delu te mednarodne organizacije,
• ECTAA (Evropsko združenje nacionalnih združenj turističnih 
agencij), 
• SISTEM IMI (Internal Market Information System) sistem 
za izmenjavo informacij o podjetjih in podjetnikih, ki želijo 
opravljati svoje dejavnosti in storitve tudi v drugih državah 
članicah EU. TGZS je vključena kot nosilka javnih pooblastil 
v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Drugim 
državam članicam posreduje verodostojne podatke o 
slovenskih družbah in posameznikih, ki v tujini urejajo 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti na področju turizma.
• NECSTouR (The Network of European Regions for 
Competitive and Sustainable Tourism), Združenje 35 regij z 
močnimi kompetencami v turizmu, akademskih organizacij 
ter predstavnikov turističnih združenj in mrež. Ključna 
organizacija za internacionalizacijski aspekt SRIPT-a. Večji 
dosežek je vključitev tematskega področja »Digitalizacija in 
varnost v turizmu« v 11 prioritetnih področij za investiranje 
na nivoju EU strategije pametne specializacije (http://
s3platform.jrc.ec.europa.eu/tourism). Vključen v pripravo 
prihodnjih aktivnosti Evropske komisije na področju turizma, 
npr. COSME, Horizon 2020 ipd. TGZS s članstvom pridobiva 
dostop do pomembnih podatkov in možnost vplivanja na EU 
smernice na področju turizma.

STRATEŠKO PARTNERSTVO – INTERREG SLOVENIJA – ITALIJA

»Večkulturno popotovanje med Slovenijo 
in Italijo skozi prizmo manjšin.”

Po odobritvi strateškega projekta MGRT smo zavezani k 
partnerskemu sodelovanju s slovenskimi in italijanskimi 
partnerji in izvedbi s 1. 1. 2019.
Temeljni cilj projekta je turistična valorizacija jezikovne, 
kulturne in naravne dediščine avtohtonih jezikovnih manjšin na 
programskem območju. Povečane sposobnosti javnih in zasebnih 
lokalnih akterjev pri privabljanju uporabnikov kulturnega in 
trajnostnega turizma. 

Šlo bo za izvajanje aktivnosti strategije pametne specializacije 
za področje trajnostnega turizma, dvig kakovosti storitev, 
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uvajanje novih integralnih produktov, inovacij, tehnoloških 
dosežkov, promocije in trženja. Oblikovanje, promocija in trženje 
integralnih turističnih produktov, ki bodo predstavljali čezmejni 
prostor kot enotno turistično območje, destinacijo. 
Med seboj bomo povezali različne turistične ponudnike 
in institucije (ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
povezovanje z gostinskimi in drugimi ponudniki). Produkti bodo 
inovativni, edinstveni in zato zanimivi za turiste.                 

Partnerji v projektu:
• ITALIJANSKA UNIJA, Koper
• PROJEKT – ciljno začasno združenje, Trst
• REGIJA VENETO – direkcija za mednarodno komuniciranje, 

Benetke
• OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE

NARODNOSTI, Koper
• AVTONOMNA REGIJA  FRIULI VENEZIA GIULIA – KULTURNI 

CENTER, Trst
• SLOVENSKO DEŽELNO GOSPODARSKO ZDRUŽENJE, Trst
• RRA ZELENI KRAS, Pivka
• Turistično gostinska zbornica Slovenije

STRATEŠKO PARTNERSTVO – INTERREG SLOVENIJA – ITALIJA

»Adrion«

Namen projekta je promocija in valorizacija naravnih in 
kulturnih znamenitosti v Adria-Jonski regiji po načelih trajnosti. 
Skozi projekt bo doseženo zmanjšanje onesnaženosti okolja. Cilj 
projekta je razviti model trajnostnega turizma, ki bo vključeval 
zmanjšano porabo ogljika, izboljšal kvaliteto zraka in zmanjšal 
emisije v zraku ter razvijal sisteme rabe ekološko pridelane 
hrane. Projekt bo trajal 30 mesecev, od januarja 2019 do julija 
2021. Sodelujoče države so:

• Slovenija
• Grčija
• Hrvaška
• Albanija
• Italija
• Črna Gora

STRATEŠKO PARTNERSTVO – INTERREG SLOVENIJA – ITALIJA

»Castles and Villas in North Adriatic 
Landscape«

Projekt je umeščen v strateško temo: »ODLIČNOST V TURIZMU«. 
Cilj projekta je ustvariti čezmejno turistično destinacijo z 
namenom revitalizacije kulturne in naravne dediščine. Namen 
je ustvariti inovativen model upravljanja z razvojem integriranih 
čezmejnih turističnih produktov s posebnim poudarkom na 
čezmejni mreži gradov, vil, zgodovinskih vrtov in vinogradov ter 
krepitvijo raznolikosti kulturnih krajin v programskem območju. 
Poleg tega je namen promovirati tipične lokalne produkte in 
tradicije (vinogradništvo, oljarstvo, zeliščarstvo itd.) z uporabo 
obstoječih turističnih infrastruktur in vključevanjem lokalnega 
prebivalstva malih destinacij (hotelirje, centre agroturizma, 
vinogradniki, kleti itd.). 

Glavni cilj je ohranjanje, varstvo, obnovitev, razvoj in turistična 
promocija gradov, vil, zgodovinskih vrtov in vinogradov preko 
razvoja čezmejnega trajnostnega turizma. Cilj bo dosežen 
z izkoriščanjem možnosti za integrirani razvoj alternativnih 
oblik turizma (kulturnega, izobraževalnega, kreativnega), ki v 
programskem območju niso dovolj izkoriščene v praksi. Projekt 
bo tako prispeval k doseganju pozitivnih in dolgoročnih učinkov 
na programskem območju v zvezi z ohranjanjem in oživljanjem 
kulturne dediščine in povečanjem število turističnih obiskov, 
vključenih območij, kot tudi zmanjšanje negativnih učinkov 
masovnega turizma na kulturno in naravno dediščino urbanih 
središč preko promocije perifernih območij.

Namen projekta je razviti inovativne produkte in storitve z 
namenom ohranjanja dediščine, ter ustvariti čezmejni itinerarij, 
da se te zgodovinske zgradbe in njihove zgodbe povežejo med 
seboj. Poleg tega je namen tudi oživiti in še dodatno promovirati 
že obstoječe turistične destinacije (npr. vinske poti, terase) 
in s tem nuditi nove možnosti perifernim ali manj poznanim 
območjem. Na ta način bomo prispevali k valorizaciji raznolike 
pokrajine programskega območja ter ustvarili konkurenčno in 
povezano območje kulturnega in socialnega sodelovanja.

Projekt je v letu 2018 pridobil pozitivno oceno prvega ocenjevanja, 
sedaj pa je v fazi ponovnega ocenjevanja, zato pričakujemo 
odločitev s strani financerja v začetku leta 2019.
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PRIDRUŽENO STRATEŠKO PARTNERSTVO 
– INTERREG SLOVENIJA – HRVAŠKA

»Prazgodovinska gradišča in 
etnobotanika za trajnostni turizem in 

razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja 
(preko Brkinov, Čičarije in Istre)«

Projekt »Kaštelir« se izvaja v sklopu prednostne osi programa 
Interreg: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih 
in kulturnih virov s specifičnim programskim 
ciljem: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega 
turizma. Projekt se je pričel izvajati s 1. oktobrom 2018 in bo trajal 
30 mesecev. Rdeča nit projekta so ostanki gradišč (kaštelirjev), te 
danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega 
obdobja - iz bronaste in železne dobe. Njihova presenetljiva 
gostota na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja 
priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter 
enovitosti tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, 
izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter z izgubo tradicije in 
povezav s starodavno preteklostjo pa se izgublja tudi znanje o  
takrat rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi. Glavni 
namen projekta je aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer 
z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo z 
uporabo neinvazivnih, s  sodobno informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo podprtih pristopov. S projektom želimo predstaviti 
tudi tedanji način življenja – preko tradicionalne uporabe divje 
rastočih rastlin (etnobotanika) ter gojenja starih rastlinskih sort 
(botanika in etnobotanika) - in obuditi starodavno povezanost 
ljudi z rastlinami ter vključiti omenjeno kulturno in naravno 
dediščino v inovativno trajnostno naravnano turistično 
ponudbo. Za sodobni čas jo bomo predstavili tako, da bo 
služila trajnostnemu čezmejnemu turizmu, razvoju podeželja in 
sonaravnemu ravnanju z okoljem. 

V projektu je 9 partnerjev, med katerimi je vodilni Občina Komen. 
Aktivno sodeluje pa še 10 pridruženih partnerjev, med njimi tudi 
TGZ, ki je novembra 2018 podpisala tudi namero za ustanovitev 
ČEZMEJNEGA KONZORCIJA ZA KAŠTELIRJE – GRADIŠČA, kar bo tudi 
eden izmed najpomembnejših načrtovanih dosežkov projekta.

STRATEŠKI PROJEKT V OKVIRU 
INTERREG ALPINE SPACE PROGRAMME

»Tourism 4.0 – The Alps«
Osnutek projekta je bil konec decembra 2018 prijavljen v projekt 
Interreg Apline Space pod prioritetno področje 1: Inovacije na 
področju Alp, s prednostno nalogo izboljšati strateške okvirje za 
delovanje področja inovacij. Cilji projekta Interreg Alpine Space 
so digitalizacija v panogi turizem, big data, inovacije, poslovni 
razvoj. V projektu bosta dve prednostni področji. Prvo je razvoj 
učinkovitega ekosistema za raziskave in inovacije, drugo pa 
povečanje ekonomskega potenciala v turizmu. Pričakovani 
rezultati projekta so izdelane študije o ekosistemu v turizmu, 
prenos dobrih praks in deljenje informacij. Nadalje pa tudi 
izdelane študije z know-how metodami v transnacionalnem 
okolju in priročnik vzorčnih primerov na področju turizma. 
Vodilni partner v projektu je Univerza v Ljubljani, TGZS nastopa v 
vlogi partnerske organizacije. Utemeljeno pričakujemo, da se bo 
projekt uspešno uvrstil v drugi krog izbora v letu 2019.

PROJEKT DIGITALIZATION AND SAFETY IN TOURISM

V okviru SRIP turizem smo združeni v Cluster Safety in Tourism 
z namenom lažjega dostopa turističnega sektorja do ukrepov, 
ki vodijo k povečanju investicij na področju turizma. Ti ukrepi 
se izvajajo na nivoju EU in imajo rezervirana posebna finančna 
sredstva za ta namen. Gre torej za predvidene EU razpise v 
prihodnje, kjer se potencialna podjetja prijavijo za financiranje 
iz Bruslja direktno in  ne iz lokalnih/državnih strukturnih 
skladov. Pogoj je internacionalizacija, torej povezovanje regij oz. 
v nadaljevanju povezovanje podjetij iz regij na mednarodni ravni 
v tako imenovano verigo vrednosti. 

Fokusni področji v okviru tega projekta sta digitalizacija in 
varnost in obe sta vključeni v SRIP turizem (varnost v okviru 
tehnologij). 

Drugi dve fokusni področji (zelena shema, kadri) sta prav tako 
vključeni v projektu v okviru tematskih prioritet. Nosilna sta 
Regija Laponska in Regija Andaluzija, saj je pogoj, da partner 
predstavlja regijo v okviru turizma v okviru S3.

Tematsko področje »Digitalization and Safety in Tourism« je 
namenjeno vzpostavitvi investicijske platforme na področju 
turizma v Evropski uniji. V tem trenutku je oblikovana iniciativa, 
ki jo vodita regiji Laponska in Andaluzija, Slovenija je so-vodilna 
regija.  

Sodelujoče regije so še Castilla y Leon, Valencia, Katalonija 
(ŠPA), Lazio ter Toskana (ITA). Glavni cilj Evropske komisije (EK) 
je spodbuditi in povečati investicije na področju turizma, ki ga 
prepoznava kot eno ključnih gospodarskih panog  na področju 
EU. Prednost iniciative s področja turizma je dejstvo, da je edina 
iniciativa s področja storitvenega sektorja znotraj tematskega 
področja Industry Modernization / Industry 4.0. »Digitalization 
and Safety in Tourism«, ki je namenjen lažjemu dostopu 
turističnega sektorja do ukrepov, ki vodijo k povečanju investicij 
na področju turizma. Ti ukrepi se izvajajo na nivoju EU. Fokusni 
področji v okviru tega projekta sta digitalizacija in varnost in obe 
sta vključeni v SRIP turizem (varnost v okviru tehnologij).

COSME ESTE

ESTE je partnerski projekt, ki prepleta vsebine turizma in športa. 
Temelji na strategiji pametne specializacije , predvsem na 
implementaciji industrializacije na podlagi razvoja digitalizacije 
in varnosti v turizmu za področje turizma in športnega turizma.
 
Prijavili smo ga v februarju 2018 skupaj s partnerji iz regije 
Laponske, Španije, Norveške in Belgije. Čakamo na rezultate. 
Pričetek projekta se predvideva v letu 2019.
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Konec  leta 2017 smo skozi prizadevanja Strateško razvojno 
inovacijskega partnerstva trajnostni turizem dosegli izjemen, 
zgodovinski dosežek, saj je bil trajnostni turizem s strani 
odločevalcev končno prepoznan in tudi vključen med razvojna 
področja, ki izhajajo iz Strategije pametne specializacije. 

S tem dejanjem je bila panoga turizem postavljena ob bok 
medicini, krožnemu gospodarstvu, avtomobilski industriji in 
drugim.

Vlada RS je na eni svojih sej vključila trajnostni turizem kot 
področje Strategije Pametne specializacije – S4, ki je upravičena 
do so-financiranja projektov za raziskave in razvoj. Do tega 
trenutka smo bili namreč izključeni. 

Nadalje smo na podlagi konkretnih študij, ki temeljijo na delu 
naših članov dokazali, da sta raziskava in razvoj del panoge, saj 
nam tudi to ni bilo priznano.  

Na podlagi zahtevnih strokovnih dokazovanj smo dobili potrditev 
in tudi dosegli, da imajo naša podjetja priznana vlaganja v 
raziskave in razvoj v obliki 100% davčne olajšave pri doseganju 
dobička, in sicer za obdobje 5. let. 

Zbornica si bo skozi SRIPT tudi v prihodnje prizadevala nuditi 
strokovno podporo članom in podpirati vlaganja v raziskave in 
razvoj na področju trajnostnega turizma. 

V tem trenutku ob naši podpori vsaj 5 velikih turističnih podjetij 
v Sloveniji ustanavlja svoje lastne raziskovalne oddelke. Na ta 
način bodo tudi turistična podjetja institucionalizirala raziskave 
kot del svojih poslovnih funkcij. 

Tako Slovenija kot tudi Evropska unija sta izpostavili panogo 
turizem kot prioritetno področje razvoja v pametni specializaciji 
in nam s tem podali močan argument, s katerim si bomo 
prizadevali za odstranjevanje vsakovrstnih ovir na poti tega 
specializiranega (in pametnega) razvoja. 

TGZ je aktivno vključena v organizacije in združenja na nacionalni 
in mednarodni ravni, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem v 
panogi. 

Primarni cilji našega povezovanja in vključitev so aktivna 
participacija, prenos informacij članom, hitri in jasni odzivi na 
dana stališča. 

Poleg tega se z namenom razvoja v panogi vključujemo v 
nacionalna in mednarodna partnerstva v strateških projektih, še 
posebej na fokusu trajnostnega turizma. 

TGZ zastopa interese v organih na EU in svetovni ravni, ker imajo 
na voljo več resursov za izvedbo analiz, raziskav ter s članstvom 
ne samo nemudoma pridobimo nove strateške dokumente, 
ampak že med samim dialogom podajamo in vključujemo 
stališča naših članov. Rezultat je razvoj panoge s smernicami EU 
in smernicami na ravni celotnega sveta

AKTIVNOSTI V PODPORO RAZVOJU IN RAZISKAVAM V PANOGI (POVEZOVANJE, 
INOVATIVNOST, DIGITALIZACIJA)04 SLOVENIJA – EVROPSKA GASTRO REGIJA 202105

Na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije se 
je oblikovalo širše partnerstvo, ki je uspešno prijavilo Slovenijo 
na kandidaturo v članstvu Regions of Gastronomy Platform. 
Slovenija je tako prejela naziv Evropske gastronomske regije 
2021.

S pridobitvijo naziva ERG bomo uspešno uresničili glavne 
strateške cilje na področju gastronomije, kot enemu izmed 
vodilnih turističnih produktov oz. produktu osrednjega pomena 
za trajnostno rast slovenskega turizma in vas. 

TGZ je partner in tudi član Izvršilnega odbora z namenom 
zastopanja in vključevanja naših članov. Pridobitev naziva je 
rezultat medsektorskega povezovanja na področju prehranske 
politike, gastronomije, gostinstva, turizma, zdravja in trajnostnih 
načel. 
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AKADEMIJA GOSTINSTVA IN TURIZMA

Stanje na področju kadrov v dejavnosti gostinstva in turizma je 
trenutno na nezavidljivem nivoju. Še posebej manjka pomlajene 
delovne sile, saj so zaposleni v hotelirstvu v povprečju starejši 
od +45 let (hotelske gospodinje, F&B segment, natakarji, kuharji). 
TGZ si je za glavni strateški cilj zadala promovirati poklice iz 
panoge, jih približati mladim ter na nivoju družbe zagotoviti 
spoštovanje do njih. Za razvoj slovenskega turizma na daljši rok 
je ključno zagotoviti mlajše človeške vire.

Zaradi izjemnega pomanjkanja primerno izobraženega kadra 
bomo skozi aktivnosti razvojnega projekta  SRIPT delovanje na 
segmentu človeških virov usmerili v razvoj in implementacijo 
znanj za dvig kakovosti storitev. Izhodišče je, da podjetja danes 
razpolagajo, razvijajo in upravljajo z znanji in sposobnostmi 
(kompetencami) svojih zaposlenih v okviru lastnih razvojnih, 
organizacijskih in finančnih zmožnosti. Kar pa seveda pogosto 
pomeni dodatno delo in soočanje z nezadostnimi človeškimi viri 
za podjetja.

TGZ odgovarja na te potrebe z vzpostavitvijo AKADEMIJE GT 
- gostinsko turistične akademije, osrednje izobraževalnega 
središča, kjer se bodo na podlagi realnih potreb gospodarstva 
razvijala in izvajala visoko kakovostna usposabljanja in treningi 
za temeljne poklice v gostinsko turistični dejavnosti. Akademija 
bo predstavljala platformo za povezovanje in sodelovanje z 
resornimi ministrstvi ter izobraževalnimi institucijami. 
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Z oblikovanjem izobraževalnih produktov, po meri turističnega 
gospodarstva želimo predvsem pozitivno vplivati na:

• strokovno usposobljenost kadrov,
• dvig kakovosti storitev,
• ustvarjanje učinkovitega in ugodnega poslovnega okolja,
• dvig kompetenc naših kadrov in kompetentnosti družb,
• promocijo poklicev v panogi in vplivati na odločitve mladih, 
da se odločijo za tovrstna izobraževanja in zaposlitve v  teh 
panogah.

Načrtovane aktivnosti so: 
• razvoj izobraževalnih programov glede na potrebe 
gospodarstva na področju usposabljanja kadrov z namenom 
dviga kakovosti storitev,
• strokovna usposabljanja, treningi,  srečanja in konference,
• izmenjava dobrih praks,
• poklicno izobraževanje v gostinstvu in turizmu,
• programi terciarnega izobraževanja - usposabljanja in 
treningi,
• izobraževanja na delovnem mestu v turizmu,
• organizacija strokovnih dogodkov, panelnih razprav in  
konferenc  za   potrebe   članov ter   trajnostni razvoj panoge,
• organizacija in izvedba izobraževanj, usposabljanj in 
treningov

Aktivnosti na promociji poklica natakar s projektom NATAKAR 
– torej sem.  

Izoblikovati želimo pozitivno podobo profila natakar, kot osebe, 
ki je nenehno v stiku z gosti iz celega sveta, je družaben, 
prijazen, strokovno podkovan, atraktivno oblečen, nasmejan, 
zgovoren in nepogrešljiv vezni člen med gastronomsko ponudbo 
gostinskega obrata, regije, države in gostov, je njihov svetovalec 
in usmerjevalec pri pravi oziroma ustrezni izbiri ponudbe jedi 
in pijač.
Cilj strategije 2019 – 2023 je še več sodelovanja in povezovanja 
na področju gastronomije. Potrebno je realizirati več skupnih 
projektov in dvigniti kakovost sektorja ter povečati prepoznavnost. 

Nadalje je pridobitev laskavega naziva tudi priložnost za 
povezavo kmetijstva, gastronomije in turizma.

Gastronomijo bomo v prihodnjih letih izkoristili za pospeševanje 
lokalnega in regijskega razvoja (v ekonomskem, kulturnem, 
socialnem in okoljskem smislu). Priložnost pa je tudi na področju 
izboljšanja trajne konkurenčnosti slovenske gastronomije. 
Projekt pa bo okrepil nacionalno promocijo kulinarike (raznolika 
kulturna in prehranska dediščina Slovenije na mednarodni 
ravni). Potrebno bo zagotoviti mednarodno prepoznavnost 
z nadaljnjim sodelovanjem na mednarodnih kulinaričnih 
tekmovanjih, pridobivanjem kulinaričnih znamk,... Priložnost za 
članice TGZS je aktivno vključevanje v celoten potek aktivnosti 
skozi vključenost TGZS v izvršni odbor. TGZS pa bo članice seveda 
ažurno informiralo o priložnostih in načinih sodelovanja. 

Izvršni odbor sestavljajo sledeče inštitucije: Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT, Slovenska turistična 
organizacija – STO, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano – MKGP, JZ Turizem Ljubljana – Turizem Ljubljana, 
Turistično združenje Portorož, GIZ – TZP, Turistično gostinska 
zbornica – TGZS, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija 
za gostinstvo in turizem – OZS, Turistična zveza Slovenije – TZS, 
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem v Mariboru – VSGT, 
Univerza na Primorskem, Center za gastronomijo in kulturo vina, 
Zavod za turizem Maribor.

GAULT & MILLAU SLOVENIJA

Turistično gostinska zbornica Slovenije je v zadnjem letu 
tesno sodelovala z organizacijskim odborom na čelu s starosto 
slovenske gastronomije, strokovnjakinjo Miro Šemić, ki je v 
Slovenijo pripeljala kulinarični vodnik Gault & MIllau. Novembra 
2018 smo v Sloveniji tako dobili svoj prvi kulinarični vodnik Gault 
& Millau, ki je Slovenijo postavil na zemljevid gastronomije in 
v tem primeru ne gre za anonimno glasovanje, ampak za to 
poskrbijo “ocenjevalci”, ki restavracije obiščejo kot običajni gostje 
in ne ocenjujejo zgolj hrane, ampak tudi ambient in storitev 
(postrežbo). Hrano fotografirajo in na koncu tudi sami plačajo 
račun – vse to vnesejo v sistem, ki dodeli restavraciji “kuharske 
kape”. Najvišja stopnja je 5 kuharskih kap, kar v Sloveniji verjetno 
do tedaj še ni prejela nobena restavracija. 

TGZ bo tudi v letu 2019 aktivno sodelovala z organizacijskim 
odborom, ki si je za prihodnje leto zadal načrt, da se bodo v 
Sloveniji preizkusili tudi kmečki turizmi, domači izdelki in 
oljarne. Vloga TGZ bo predvsem predstavitvena in pogajalska ter 
iskanje skupnih točk z Ministrstvom za kmetijstvo.

TGZ je aktivno vključena tudi v prihod edinstvenega kulinaričnega 
vodnika Michelin stars v Slovenijo. 

CILJI:

uporaba ukrepov iz projekta SRIPT za uresničitev vzpostavitve Akademije gostinstva in turizma v Sloveniji do leta 2021

vzgajanje lastnega in kompetentnega kadra za delo v panogi; preprečiti beg možganov v tujino

promocija poklicev v panogi med mladimi in večji ugled poklicev v družbi

vključevanje, povezovanje med seboj izobraževalne, razvojne in raziskovalne institucije in resorna ministrstva, podjetja iz panoge 
(min 100 partnerjev)

večje sodelovanje med raziskovalno - izobraževalnimi inštitucijami in turističnim gospodarstvom

vzpostavitev Turistično inovacijskega centra in Klinike za turistične storitve

postavitev sistema kakovosti storitev, platforme znanj  in kompetenc, znaka kakovosti v turizmu, kar vodi v večjo odličnost v 
turizmu in večjo dodano vrednost na enoto

rezultat bo strokovno usposobljen kader, nižja stopnja deficitarnosti poklicev v panogi

stalen razvoj in prilagajanje izobraževalnih programov glede na realne potrebe na trgu

razvoj razvejane ponudbe izobraževalnih programov za različne ciljne skupine (strokovna usposabljanja, treningi/strokovna 
srečanja in konference/izmenjava dobrih praks; poklicno izobraževanje v gostinstvu in turizmu; programi terciarnega izobraževanja 
- usposabljanja in treningi; izobraževanja na delovnem mestu v turizmu; organizacija strokovnih dogodkov, panelnih razprav in  
konferenc  za   potrebe   članov ter   trajnostni razvoj panoge; organizacija in izvedba izobraževanj, usposabljanj in treningov)

V letu 2019 bomo sodelovali s Srednjeevropskim izobraževalnim 
centrom Moravske Toplice (SEIC), ki  izvaja aktivnosti za krepitev 
kompetenc kadrov in vzpostavitve kakovostnega sistema 
notranjih usposabljanj kadrov v turizmu. TGZS bo na področju 

trajnostnega turizma in pa stalnega usposabljanja kadra v 
panogi, glede na realne potrebe članov, skupaj SEIC organiziral 
tečaje, seminarje, delavnice, usposabljanja, treninge, strokovne 
dogodke, konference.
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PARTNERSKO POVEZOVANJE Z DELEŽNIKI V PANOGI IN IZVEN NJE

• Z vsemi pristojnimi ministrstvi, uradi, inšpektorati in 
institucijami na vseh nivojih po posameznih resorjih za skupno 
angažiranje, pripravo ukrepov in aktivnosti za spodbujanje 
razvoja turizma ter odpravo ovir za njen nadaljnji prodor;
• z Gospodarsko zbornico Slovenije na skupnih projektih: 
predstavniki v UO in skupščini GZS, zastopanje v Ekonomsko 
socialnem svetu, reprezentativnost TGZS se zagotavlja preko 
GZS;
• s Slovensko turistično organizacijo: Dnevi slovenskega 
turizma, Zelena shema slovenskega turizma, sodelovanje pri 
izdelavi katalogov (Incoming agencije v Travel Agents Manual 
in Katalog kampov), pomoč na sejemskih predstavitvah, 
skupna prijava za pridobitev znaka Slovenije kot gastronomske 
destinacije, drugi skupni dogodki itd.; izdelava novega 
kataloga ponudbe nastavitev v naravi (kampi, glamping), v 
sodelovanju s STO.
• S Turistično zvezo Slovenije na projektu Zlata kuhalnica: 
promocija  gostinskih poklicev med učenci osnovnih šol, 
sodelovanje pri pripravi pravilnika za tekmovanje za šolsko 
leto 2019 – 2020. V letošnjem letu nadgradnja pravilnika 
in vključitev vsebine tekmovanja s področja strežbe. V 
sodelovanju z Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije 
priprava razpisa za seminar, namenjam mentorjem 
tekmovalnih ekip. Sodelovanje na 7 regionalnih tekmovanjih 
2019  v sodelovanju s srednjimi šolami za gostinstvo in 
turizem Slovenije in priprava izvedbe finalnega tekmovanja 
na 66. GTZ Slovenije.
• z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije: skupna priprava 
predlogov sprememb zakonodaje, sodelovanje pri strokovnih 
dogodkih in promocija gostinskih poklicev, skupna pogajanja 
s kolektivnimi organizacijami za upravljanje avtorskih in 
sorodnih pravic, pri projektu preprečevanja točenja alkohola 
mladoletnim in vinjenim gostom;
• s Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč: usklajevanje 
stališč pri pripravi pripomb na zakonodajo, udeležba na 
skupnih dogodkih, podpora za dosego ključnih ciljev za 
izboljšanje pogojev delovanja skupnih članov na področju 
zakonodaje reševalcev iz vode in koncesij za uporabo vodnih 
virov;
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• z Združenjem turističnih agencij Slovenije: TGZS zagotavlja 
celovito poslovno in strokovno podporo, organizira in 
izvaja redne seje UO, skupščine in srečanja ZTAS, pripravlja 
strokovna gradiva, koordinira ekspertno skupino za IATA in 
Častno razsodišče, informira člane, vodi register in spletne 
strani članov ZTAS in sodeluje z mednarodnimi združenji 
(ECTAA, UHPA in ISTA);
• s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem: 
partnersko povezovanje, sodelovanje na nacionalni in 
mednarodni ravni
• VAJENIŠTVO; pilotni projekt z GZS in srednjimi šolami 
(TGZS sodelovanje z dvema  srednjima šolama, nosilkama 
pilotskega projekta);  
• Center RS za poklicno izobraževanje – CPI: predsedovanje 
Področnega odbora za poklicne standarde – storitve; 
sodelovanje v delovnih skupinah pri prenovi poklicnih 
standardov področje gostinstvo in turizem; 
• sodelovanje s srednjimi šolami; aktivno sodelovanje v 
projektu mobilnost Erasmus + , spremljanje aktivnosti šol pri 
mednarodni izmenjavi dijakov,
• mentorstvo dijaškim in študentskim praksam (2 letno),
• sodelovanje z višjimi in visokimi strokovnimi šolami za 
gostinstvo in turizem,  
• sodelovanje z univerzami;
• usposabljanja na področju dejavnosti gostinstva in turizma 
(delavnice, tečaji).
• DOVES – FEE Slovenija - Društvo za okoljsko vzgojo Evrope 
v Sloveniji: Sodelovanje v komisiji za podeljevanje znaka 
Modra zastava in komisiji za Zeleni ključ.  

Članom TGZS je bilo konec leta 2018 ponujeno gostiteljstvo 
praktičnega dela dijakov iz C. Olivetti Secondays School Ivrea 
(Torino, Italija), ki so jo k nam usmerili iz Veleposlaništva 
Republike Italije v RS. Izobraževalna ustanova že več kot 
desetletje sodeluje v projektu »Talenti Neodiplomati«, ki 
jo finančno podpira Fondazione CRT. V letu 2019 bodo tako 
od sredine julija do sredine oktobra v slovenska turistična 
podjetja napotili 2-4 zelo nadarjene dijake, za praktično delo 
na področju vzdrževanja (vodovodarstvo, elektrotehnika) in 
podpornega osebja (animatorstvo, medicina, tajniška dela,…). 
Dijaki bodo skrbno izbrani s strani šole, podjetje bo z izbranim 
posameznikom imelo možnost opraviti Skype pogovor, e-mail 
komunikacijo, prebrati njegov CV in motivacijsko pismo. Projekt 
bo v letu 2019 izveden pilotno, slovenska podjetja v panogi so že 
izkazala celo večji interes od ponujenih 4 mest za gostiteljstvo 
mladih, zato bomo v prihodnjih letih moči usmerili v iskanje 
novih priložnostni tovrstnega povezovanja. 

NAČRTOVANI DOGODKI V 
LETU 2019

66. GTZ (3 dni)
11. in 13. november 2019  
GH Union Ljubljana

KONFERENCA ZHS
6. junij 2019

Rimske Terme

STROKOVNA EKSKURZIJA ZHS
5. in 6. april 2019
Budimpešta

KONFERENCA SRIPT HUTURE
30. in  31. maj 2019

Nova gorica – HIT d.d.

MEDNARODNI EKONOMSKI 
FORUM ST. PETERSBURG
6. – 8. junij 2019

DELAVNICE V OKVIRU SRIP 
TRAJNOSTNI TURIZEM

ZELENI DAN SLOVENSKEGA 
TURIZMA
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DELOVNA TELESA TGZ IN NJIHOVA VLOGA

1.1 Vodstvo TGZ

Organi upravljanja TGZS so:
• skupščina
• upravni odbor
• predsednik/ca
• predsedstvo
• nadzorni odbor
• direktor/ica

1.2 Skupščina TGZ

Je najvišji organ upravljanja zbornice, ki ga sestavljajo vsi člani 
TGZS. Sprejema statut, letni program dela s finančnim načrtom, 
poročilo o delu in pripravlja strokovna gradiva za obravnavo na 
sejah. Vsako leto se organizira vsaj ena seja skupščine TGZS. V 
letu 2019 načrtujemo volilno sejo Skupščine 10.05.2018.

1.3 Upravni odbor TGZ

Je organ upravljanja zbornice, ki kvartalno pripravlja in sprejema 
predloge gradiv in sklepov za seje skupščine. Izvaja program 
dela, finančni načrt in druge sklepe skupščine ter o tem poroča 
nadzornemu odboru. Obravnava, daje pobude in sprejema 
stališča za sprejem zakonov ter drugih predpisov in aktov s 
področja gospodarskega sistema ter ekonomske politike. V letu 
2019 načrtujemo 5 sej UO in 3-5 dopisnih sej UO TGZ.

Termini v letu 2019 so:
• Sreda, 6. 2. 2019, ob 10.00
• Sreda, 3. 4. 2019, ob 10.00
• Četrtek, 13. 6. 2019, ob 10.00

FORMALNO DELOVANJE IN 
VKLJUČEVANJE TGZS 
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1.4 Predsedstvo TGZ

Predsedstvo je organ upravljanja, ki pripravlja mnenja in stališča 
do ključnih strateških vprašanj za obravnavo na sejah upravnega 
odbora in za obravnavo na vladi, ministrstvih in drugih visokih 
organih.

V letu 2019 načrtujemo 5 sej predsedstva in 3-5 dopisnih sej 
predsedstva TGZ.

1.5 Nadzorni odbor TGZ

Nadzorni odbor TGZ nadzoruje finančno poslovanje, zakonitost, 
gospodarnost in pravilnost poslovanja TGZ in o svojem delu 
poroča skupščini TGZ. V letu 2019 načrtujemo vsaj 2 seji NO TGZ.

V letu 2019 bomo izvedli volitve v vseh organih upravljanja TGZ 
Slovenije. 
 

STROKOVNE KOMISIJE IN DRUGA DELOVNA TELESA PRI TGZS

2.1 Pogajalska skupina za kolektivno pogodbo 
panoge gostinstva in turize

Pogajalska  skupina   za   Kolektivno   pogodbo  GiT opravlja 
poslanstvo socialnega dialoga s sindikati v dejavnosti turizma 
in  gostinstva.  Zaradi reprezentativnosti TGZS od pristojnega 
ministrstva pridobiva odločbo o veljavnosti KP GiT za vse 
poslovne subjekte v dejavnosti hotelirstva, igralništva, turističnih 
agencij in kampov (torej tudi za nečlane).

Glavne naloge so:
• pogajanja za spremembe obstoječe KP GiT,
• dogovori o morebitnem dvigu plač po tarifnih razredih,
• aneksi h kolektivnim pogodbam,
• določitev vsakoletne višine regresa za letni dopust,
• izjave za medije o socialnem dialogu,
• spremljanje predvidenih sprememb delovnopravne 
zakonodaje,
• organizacija sestankov, priprava gradiv in administracija,
• v okviru pogajalske skupine deluje tudi Komisija za razlago 
kolektivne pogodbe.

V letu 2019 nas čaka obravnava predlogov sprememb posameznih 
določil Kolektivne pogodbe dejavnosti GIT in skupno sodelovanje 
pri promociji deficitarnih poklicev.

2.2 Izpitni odbor za turistične vodnike

Izpitni odbor za opravljanje državnih izpitov za turistične vodnike 
deluje na realizaciji določil turističnega zakona in opravlja 
poslanstvo dviga kakovosti tovrstnih turističnih storitev. 
Njegove redne naloge so:

• redne seje izpitnega odbora,
• organizacija in izvajanje teoretičnih in praktičnih izpitov za 
turistične vodnike in spremljevalce vsak mesec,
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• spremljanje problematike turističnega vodenja in 
sodelovanje pri odpravi težav v drugih državah z državnimi 
organi in organi EU,

sodelovanje pri realizaciji tečajev za turistične vodnike,
• priprava letnega poročila o opravljanju izpitov,
• servisiranje sistema IMI (Internal Market Information 
System) za Slovenijo v okviru EU.

2.3 Komisija za podeljevanje licenc turističnim 
agencijam

Komisija za podeljevanje licenc turističnim agencijam preverja 
vloge z dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogojev v ZSRT za 
pridobitev dovoljenj za opravljanje dejavnosti organiziranja in 
prodaje turističnih aranžmajev.

Naloge komisije so:
• redni sestanki komisije,
• vodenje upravnih postopkov za dodelitev licenc za 
organiziranje in prodajo turističnih aranžmajev turističnim 
agencijam,
• podaljševanje zavarovanj in izdaja pregledov, dokazil o 
izpolnjevanju pogojev,
• vodenje arhiva, registra in kataloga turističnih agencij 
Slovenije (nove poslovalnice, obratovalni časi, kontakti,…),
• priprava letnega poročila o podeljenih licencah turističnim 
agencijam,
• spremljanje problematike turističnih agencij, sodelovanje 
z Direktoratom za turizem in internacionalizacijo pri MGRT,
• sodelovanje v EU projektu IMI (Internal Market Information 
System) za Slovenijo v okviru EU.
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PANOŽNA ZDRUŽENJA IN ODBORI

Strokovna podpora in koordinacija dela članov TGZ panožnih 
združenj in odborov.

3.1 Združenje hotelirjev Slovenije (ZHS)

Člani združenja so direktorji oziroma vodje hotelov, ki so člani 
Turistično gostinske zbornice Slovenije. Združenje ima statut in 
program ter voljeni izvršilni odbor. 

V izvršilnem odboru so zastopane različne vrste hotelov in vse 
turistične regije. Združenje zastopa interese članstva ob pripravi, 
spremembah in uveljavljanju pomembnih predpisov. Prizadeva 
si za hotelirstvu bolj naklonjeno zakonodajo, mednarodno 
povezovanje in sodelovanje ter prenos dobrih praks. Združenje 
spodbuja razvoj in konkurenčnost dejavnosti hotelirstva v 
Sloveniji in dvig kakovosti hotelskih storitev. Aktivno sodeluje pri 
pripravi sestave komisije za kakovost in sistema za preverjanje 
postopkov samoocenjevanja kategorizacije nastanitvenih 
obratov na terenu in uveljavljanju ustreznega strokovnega 
izobraževanja, organizira strokovna izpopolnjevanja in posvete. 
Skrbi za posredovanje poslovnih informacij in nasvetov.

Naloge:
• redne seje izvršilnega odbora,
• koordinacija aktivnosti izvršilnega odbora,
• priprava gradiv za delo združenja,
• izvajanje programa dela združenja,
• informiranje hotelirjev o aktualnih temah,
• okrepitev vloge ZHS v slovenskem in mednarodnem 
strokovnem prostoru,
• članstvo v HOTREC in posredovanje informacij članom,
• organizacija 7. konference združenja hotelirjev v Rimskih 
Termah – 6. junij 2019,  
• izvedba strokovne ekskurzije, 5. in 6. april 2019 - ogled 
hotelov v Budimpešti InterContinental Budapest; The Ritz-
Carlton, Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest, Aria 
Hotel Budapest by Library Hotel Collection),

V letu 2019 si bomo prizadevali razširiti članstvo z vključitvijo 
malih in družinskih hotelov, saj morajo imeti tudi oni priložnost 
podati svoje poglede in izraziti potrebe ter imeti priložnost za 
sodelovanje v razvojnih projektih v panogi.

3.3 Združenje kampov Slovenije 

Združenje kampov Slovenije aktivno deluje že več kot 25 let in 
rešuje problematiko dejavnosti na vseh področjih znotraj države 
in v evropskem prostoru.

Izvaja:
• redne seje odbora upravljavcev kampov,
• organizacija strokovnih predavanj o poslovnih trendih in 
aktualni problematiki,
• priprava pobud za spremembo predpisov, ki urejajo 
dejavnost kampov,
• prenos dobrih praks med člani,
• sodelovanje v Združenju evropskih nacionalnih kamp 
organizacij EFCO,
• priprava novega kataloga kampov, glampinga in podobnih 
nastanitev v naravi v šestih jezikih in 80.000 izvodih.

3.4 Odbor hotelskih gospodinj

Pomemben strokovni odbor, kjer si članice prizadevajo za 
povrnitev ugleda in priznanja poklica ter s tem pomena poklica 
hotelska gospodinja v hotelski hiši. Izvajali bodo aktivnosti pri 
pripravi normativov dela sobaric in Izboljšanje pogojev dela. 
Objava strokovnih člankov s področja hotelskega gospodinjstva. 
Predstavitev  hotelskih  gospodinj  v strokovnih revijah z namenom 
razpoznavnosti področja dela in promocije poklica. Prizadevanje 
izvajanja odprtega kurikuluma v srednjem strokovnem 
izobraževanju in uvedbi modula hotelsko gospodinjstvo v  višje 
strokovno izobraževanje. 
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3.2 Združenje igralništva Slovenije (ZIS)

Pričakujemo ponovno konstituiranje odbora v letu 2019, saj se 
je izkazala velika potreba po ponovni oživitvi in vzpostavitvi tega 
odbora.

Naloge: 
• redne seje izvršilnega odbora, 
• sodelovanje pri pripravi sprememb zakona o igrah na srečo 
in zakona  o davkih od iger na srečo, zakona o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma,
• sodelovanje pri pripravi sprememb pravilnikov in drugih 
podrejenih predpisov,
• informiranje članov,
• okrepitev vloge ZIS v strokovnem prostoru.

Naloge:
• sestanki odbora,
• organizacija letnega zbora z izobraževalnim seminarjem, z 
namenom izmenjave dobrih praks in predstavitvami novitet 
ponudnikov na področju čistilne tehnike in ekoloških čistil 
prijaznih okolju in zdravju zaposlenih,
• izvajanje preverjanja znanja in podeljevanje NPK 
certifikatov za poklice hotelska gospodinja, nadzornica sob 
in sobarica,
• izvajanje usposabljanja kandidatk/ov za pridobitev NPK 
certifikatov
• sodelovanje pri izvedbi 66. GTZ Slovenije, priprava in 
izvedba tekmovanja, (vodje tekmovanj, člani ocenjevalnih 
komisij).

3.5 Odbor F&B managerjev

Strokovni odbor s področja hrane in pijače v hotelirstvu je 
pomemben segment vodenja in zagotavljanja visoke kakovosti 
gostinske storitve. Izmenjava dobrih praks, strokovnih izkušenj, 
povezovanje s ponudniki živilskih produktov in pijač za 
vključevanje v vsakodnevno ponudbo.

Naloge:
• sestanki odbora, sekcije, priprave vsebin strokovnih 
srečanj,
• organizacija letnega zbora z izobraževalnim seminarjem, s 
predstavitvijo živilske industrije, ponudnikov vin, žganih pijač, 
organizacija degustacij in strokovnih predavanj s področja 
gastronomije in strežbe,
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Sodelovanje pri izvedbi 66. GTZ Slovenije (vodje tekmovanj, 
člani ocenjevalnih komisij).3.6 Združenjem turističnih agencij 
Slovenije.

TGZ Slovenije je zadnjih deset let zagotavljal celovito poslovno 
in strokovno podporo Združenju turističnih agencij Slovenije, kar 
si želi okrepiti tudi v prihodnje predvsem s ciljem strokovnega 
povezovanja, sodelovanja in ustvarjanjem pozitivnega okolja za 
kreativni dialog s članicami TA in povezovanjem med njimi.

Podpora TGZS sledi temeljnim načelom delovanja, vključevanju, 
vzajemno delovanje in nudenje strokovne podpore. Primarne 
naloge so krepitev odnosov med ZTAS in TGZS, povezovanje med 
članicami ter koordiniranje skupnih aktivnosti. 

Združenje s podporo TGZS zastopa interese članov ob 
uveljavljanju ustrezne zakonodaje, se aktivno udejstvuje na 
področju mednarodnega povezovanja in sodelovanja ter 
spodbuja prenos dobrih praks. Skupaj z ZTAS se bomo zavzemali 
za razvoj dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih potovanj 
in dvig kakovosti storitev. Aktivno bomo sodelovali pri pripravi in 
uveljavljanju ustreznega strokovnega izobraževanja, organizirali 
strokovna izpopolnjevanja in posvete.  

Vodstvo TGZS si bo v letu 2019 aktivno prizadevalo poiskati 
način organiziranosti, ki bo omogočal enakopravno vključitev 
vseh agencij članic zbornice v aktivnosti TGZS in ZTAS. Na 
pobudo članov TGZS TA se bomo s člani ZTAS se bomo zavzemali 
za kvaliteto organiziranja turističnih produktov in celostno 
zakonsko urejenost področja.

3.6 Strokovna podpora za ostala strokovna 
področja 

• Strokovne sekcije, organizirane kot pravni subjekti 
• Društva, ki pokrivajo poklice in so vključene v mednarodne 

asociacije.
• Društvo kuharjev in slaščičarjev v Svetovno organizacijo 

kuharskih društev - WACS,
• Društvo barmanov Slovenije v Mednarodno barmansko 

združenje IBA.

S svojimi aktivnostmi doma in v tujini skrbijo za dvig kakovosti 
storitev, spremljanje svetovnih trendov na strokovnem  področju.  
Se  aktivno  vključujejo v mednarodne aktivnosti preko 
konferenc, kongresov in mednarodnih tekmovanj v evropskem 
in svetovnem merilu. S svojimi aktivnostmi prispevajo 
tudi k promociji poklicev v gostinstvu.

TGZ sodeluje tudi z:
• Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije;
• Društvom vinskih svetovalcev Slovenije in
• Društvom barmanov Slovenije.

Pri tem sodelovanju se izvaja:
• organizacija izobraževalnih seminarjev,
• sodelovanje pri  promociji gostinskih poklicev,
• sodelovanje pri izvedbi 67. GTZ Slovenije, priprava 

pravilnikov in izvedba strokovnih tekmovanj (vodje 
tekmovanj, člani ocenjevalnih komisij).

3.7 Ostala sodelovanja 
• sodelovanje v svetu Slovenske turistične organizacije,
• sodelovanje v delovni skupini za spremljanje izvajanja 
strategije razvoja turizma, sodelovanje v delovni skupini za 
pripravo strategije slovenske gastronomije, sodelovanje v 
komisiji MGRT na reševanje kadrovske problematike v panogi 
GIT 
• sodelovanje v upravnem odboru GZS,
• članstvo v državni izpitni komisiji za sodne izvedence na 
področju turizma,
• članstvo v sosvetu za raziskave v turizmu pri Statističnem 
uradu RS,
• članstvo v Strateškem svetu za trg dela pri GZS, 
• predsedovanje komisiji za NPK na področju gostinstva in 
turizma.

VZPOSTAVITEV NOVIH STROKOVNIH ODBOROV

Po strokovno podporo zbornice se obrača vedno več članov 
s svojimi zaposlenimi. Ugotavljamo, da obstaja velik interes, 
potreba in želja po oživitvi strokovnih združenj:

• Igralništvo,
• turistične agencije.

Predlagamo konstituiranje teh dveh odborov v letu 2019 po vzoru 
in na način delovanja  Združenja hotelirjev Slovenije.

04
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TGZS od 1. 3. 2017 vodi direktorica Klavdija Perger, dipl. ekonomistka, pedagoško andragoška izobrazba in z 
več kot štiriindvajsetletnimi izkušnjami, od tega več kot polovica celotnega obdobja na vodstvenih delovnih 
mestih.

Na TGZ so zaposleni tudi:
• mag. Snežana Škerbinc, samostojna svetovalka z magisterijem znanosti in državnim izpitom za samostojno 

vodenje upravnih postopkov,
• Milena Jagarinec, svetovalka s specializacijo ekonomskih ved in državnim izpitom za vodenje upravnih postopkov,
• Katarina Ceglar, strokovna sodelavka za vodenje EU projektov z visokošolsko izobrazbo,
• Srečko Koklič, svetovalec z višjo strokovno izobrazbe,
• Staš Zorzo, strokovni sodelavec za delo na projektu SRIPT.

KADRI

FINANČNI NAČRT POSLOVANJA 2019
BILANCA STANJA PLAN  2019
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POSTAVKA 31.12.2016 31.12.2017 Tekoče obd. na 
dan 30.09.2018

Plan
31.12.2018

Plan
31.12.2019

v EUR (brez 
centov)

SREDSTVA 151.385 166.017 327.963 148.821 150.806
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.525 3.951 2.829 3.801 4.000

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG.
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 631 1.063 801 801 1.000

        1. Neopredmetena sredstva 631 1.063 801 801 1.000
2. Dolgoročne aktivne časovne

razmejitve
     II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 894 2.888 2.028 3.000 3.000
     III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

     IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE - - - - -
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen

posojil
        2. Dolgoročna posojila

     V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE

     VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 144.538 68.306 263.703 79.020 84.306
I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA

PRODAJO
     II. ZALOGE 3.746 3.721 3.721 3.721 4.000
     III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - - - -

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen
posojil
        2. Kratkoročna posojila

     IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
66.911 38.999 236.297 35.000 30.000

     V. DENARNA SREDSTVA 73.881 25.586 23.685 40.299 50.306
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE 5.322 93.760 61.431 66.000 62.500

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 151.385 166.017 327.963 148.821 150.806
A. LASTNI VIRI 48.707 114.280 120.606 118.321 120.306
     I. USTANOVITVENI VLOŽEK

II. REZERVE, NASTALE ZARADI
VREDNOTENJA PO POŠTENI VREDNOSTI
     III. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 86.437 113.210 114.280 114.280 114.280 118.321

1. Nerazporejeni čisti presežek
prihodkov 86.437 113.210 114.280 114.280 114.280 118.321

2. Nerazporejeni čisti presežek
odhodkov

IV. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA
LETA -37.730 1.070 22.501 6.327 4.041 1.985

1. Čisti presežek prihodkov
poslovnega leta 1.070 22.501 6.327 4.041 1.985

2. Čisti presežek odhodkov
poslovnega leta 37.730

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE                 -                   -                  -                  -                   -                  -     

        1. Rezervacije

2. Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI - - - - - -
     I. Dolgoročne finančne obveznosti

     II. Dogoročne poslovne obveznosti

     III. Odložene obveznosti za davek

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 67.023 51.374 84.273 154.540 30.000 30.000
I. Obveznosti, vključene v skupine za

odtujitev
     II. Kratkoročne finančne obveznosti 27.000 89.000 -
     III. Kratkoročne poslovne obveznosti 67.023 51.374 57.273 65.540 30.000 30.000
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE 35.655 363 106.812 52.817 500 500

SKUPAJ SREDSTVA 151.385 166.017 327.866 327.963 148.821 150.806
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 151.385 166.017 327.866 327.963 148.821 150.806

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
PLAN  2019

POSTAVKA 1.1.2016 
- 31.12.2016

1.1.2017 
- 31.12.2017

Tekoče obd.
od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Tekoče obd. od 
01.01.2018 do 

30.9.2018

Plan
01.01.2018 do 

31.12.2018

Plan
01.01.2019 do 

31.12.2019

1. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 384.334 595.438 344.923 497.013 666.281 660.377
a) Čisti prihodki od prodaje doseženi na
domačem in tujem trgu 384.334 595.438 344.923 497.013 666.281 660.377

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZ.
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN
LASTNE STORITVE
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevred.
poslovnimi prihodki) 31 31

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
169.192 318.320 175.888 270.888 364.496 259.000

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in
materiala ter stroški porabljenega
materiala

7.098 7.672 2.703 3.372 4.496 5.000

b) Stroški storitev 162.094 310.648 173.185 267.516 360.000 254.000
6. STROŠKI DELA 201.556 261.923 133.179 204.417 279.085 385.388
a) Stroški plač 160.745 194.973 99.590 155.909 214.703 296.482
b) Stroški socialnih zavarovanj 31.427 38.962 20.616 31.972 44.032 60.803
c) Drugi stroški dela 9.384 27.988 12.974 16.536 20.351 28.102
7. ODPISI VREDNOSTI 31.745 8.488 1.231 1.802 3.000 2.500
a) Amortizacija 1.067 1.677 1.231 1.802 3.000 2.500
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in opr. os. sr.
c) Prevrednotevalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih 30.678 6.811 - -

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 19.969 4.239 941 945 1.000 1.000
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 3 - 1
11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH
TERJATEV 2 6 - 1 1

12. FIN. ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV
FIN. NALOŽB
13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH
OBVEZNOSTI 440 1.226 1.300 1.500

14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH
OBVEZNOSTI 1 1

15. DRUGI PRIHODKI 403 943 163 697 697
16. DRUGI ODHODKI 9 1.459 10.907 12.137 13.000 8.539
17. DAVEK IZ DOBIČKA 889 1.088 466
18. ODLOŽENI DAVKI

19. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ALI ČISTI
PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA (-)

-37.729 1.069 22.501 6.327 4.041 1.985

V EUR (BREZ CENTOV)
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ZAKLJUČNA MISEL
Letni program dela ni le načrt dela v naslednjem letu, je pravzaprav vrsta pogodbe med TGZ in njenimi številnimi člani. V njej so 
strnjena področja dela, pričakovani rezultati in razvoj Turistično gostinske zbornice Slovenije. Lastnost TGZS ni podajanje velikih 
besed, ampak zelo enostavno korektno opravljanje svojega dela vsak dan znova. 

Zagotovo je panoga turizem polna priložnosti, kar je tista prijetna plat medalje, ki nudi predvsem optimizem. Obstaja še tista druga 
plat, v kateri se TGZ nenehno bori in bije boje z različnimi deležniki v prid svojih članov, v kateri z lupo v senu iščemo vsako najbolj 
skrito priložnost, ki bo okrepila kadrovsko, vsebinsko, finančno in strokovno področje TGZS in naših članov. 

Razvoj zbornice in članov sledi smernicam EU in seveda tudi Slovenije. Trajnostni turizem je prihodnost vseh nas. 

Aktivnosti so zastavljene tako, da naslavljajo realne potrebe članov TGZ (analize, izdelava pilotov,…). Vseeno se poraja vprašanje 
zmogljivosti človeških virov TGZ, saj   po eni strani naš obstoj temelji na kontinuiranem zagotavljanju storitev in podpore za člane, 
po drugi pa moramo biti zaradi razvoja panoge vpeti tudi v projekte na EU ravni, ki so nosilni faktor razvoja vseh nas. 

Spoštovani člani, zaključna misel naj bo, da je zastavljena pot prava pot. Je odgovornost vseh nas. Usmerjeni naj bomo ne le v 
rezultate same, ampak tudi v sam proces doseganja le teh, ki bo okrepil naše vrste z novimi člani ter vzpostavil kreativno okolje za 
redno srečevanje in konstruktivno reševanje skupnih izzivov. Vrata Turistično gostinske zbornice Slovenije so vam zmeraj odprta. 




