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PREDLOGI POMOČI
TURISTIČNEMU
GOSPODARSTVU
Turistično gostinska zbornica Slovenije je na
vladne službe ponovno naslovila dopis s
predlogi pomoči turističnemu gospodarstvu.
Tudi tokrat se je povezala z večino turističnih
združenj (vseh je kar 16) in predlagala
nadaljevanje pomoči turističnim družbam.
Skupaj z NIJZ in MGRT smo pregledali higienska
priporočila za vse segmente turizma.
Vladnim službam smo predlagali sproščanje
posameznih segmentov turizma, vezano na
epidemiološko sliko.

Najpomembnejši predlogi so:
povečanje sofinanciranja fiksnih
stroškov,
prestavitev plačila finančnih
obveznosti podjetij za 12 mesecev,
izdaja novih turističnih bonov z
razširjeno možnostjo unovčevanja,
državno subvencioniranje plačila
regresa.
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PUSTIMO OTROKU
LASTNO IZBIRO

Starši, pustite svoje otroke,
da sami odločajo o svojih
ambicijah in uresničijo želje
po poklicih, ki jih zanimajo.
Če sta njihovo veselje in
strast v kuhanju, lahko
postanejo v tem mojstri in so
nato uspešni v življenju, zato
jim na tej poti nudite
podporo in pomoč, saj bomo
le tako tudi dvignili raven
našega gostinstva še višje.

Na Turistično gostinski zbornici Slovenije s ciljem promocije poklica
pripravljamo dogodek Pustimo otroku lastno izbiro, namenjen
svetovalnim službam na osnovnih šolah, ki pomagajo pri svetovanju
učencem pri odločitvi za nadaljnje izobraževanje.
Z dogodkom želimo predstaviti možnosti izobraževanja na področju
gostinstva in turizma, možnost zaposlitve ter nadaljnje karierne poti.

Jorg Zupan
povzeto po članku

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Dogodek se bo odvijal v torek, 16. marca 2021, s pričetkom ob 11.00
uri, preko aplikacije ZOOM.
Prijave sprejemamo na e-poštni naslov srecko.koklic@tgzs.si.
Po posredovani prijavi vam bomo poslali povezavo na dogodek.
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ALI ZNAM KUHATI
BREZ MESA?

Smo v 40-dnevnem postnem času. V zakladnici receptov naših prednikov so
jedi, ki so jih včasih pripravljali iz lokalno pridelanih živil.

Lakota je mati zdravja,
presitost pa izvor številnih
bolezni.
Hipokrat
460-375 pr. n. š.

POVPRAŠAJ, POBRSKAJ in SE NAM JAVI na razpis v pripravi postne jedi
tvojega okoliša, pripravljeno iz lokalnih sestavin, na sodoben način.

Zbrali bomo vso prejeto gradivo in ga oblikovali v e-knjižico pod naslovom
»Brezmesne jedi na Slovenskem v obdobju od PUSTA do VELIKE NOČI.«
Zbrane recepture bomo predstavili preko spletnega dogodka v sredo, 31. marca 2021 ob 13. uri.
Na dogodku bodo predstavljene najzanimivejše jedi iz vseh slovenskih makrodestinacij. Izbrani kuharji vam bodo
demonstrirali, kako enostavna sezonska živila vključiti v vrhunsko lokalno kulinariko.

ZDRUŽENJE
KAMPOV
SLOVENIJE

OBJAVA
ČLANOV
ZDRUŽENJA
KAMPOV
SLOVENIJE NA
SPLETNI
STRANI TGZS
Predsedstvo Združenja kampov Slovenije se je od oktobrske seje že večkrat sestalo. Zelo
intenzivno so delali na izboljšavi spletnih podstrani slovenskih kampov na portalu STO.
Dogovorili so se, da kampe, člane TGZS, objavimo tudi na spletnih straneh Zbornice pod
zavihkom Združenja kampov Slovenije.
Za objavo potrebujejo od vas naslednje:
Logotip vašega kampa
E-naslov spletne strani vašega kampa
Eno lepo fotografijo vašega kampa (v dobri resoluciji)

Prosimo vas, da nam našteto pošljite na e-naslov: rebeka.mezan@tgzs.si.
Rok za pošiljanje: 10. 3. 2021.

SLOVENSKA
TURISTIČNA
ORGANIZACIJA

GREEN&SAFE - ZAVEZA
ODGOVORNEMU, ZELENEMU IN
VARNEMU TURIZMU
V času negotovosti zaradi pojava novega koronavirusa je uspešnost v turistični panogi
odvisna od zaupanja gostov, da lahko pri nas dopustujejo tako, da ne ogrožajo svojega
zdravja in varnosti.
Zaupanje v znamko I feel Slovenia na Slovenski turistični organizaciji ohranjajo in povečujejo
z odgovornimi potovalnimi standardi v turizmu. Združili so jih v vsebinsko komunikacijsko
platformo in znak GREEN&SAFE.
Z aktivnostmi, ki temeljijo na varnosti, odgovornosti in trajnosti, povečujejo zaupanje gostov,
da je Slovenija zelena in varna turistična destinacija.

Turistične destinacije in turistične ponudnike vabijo k registraciji uporabe
komunikacijskih orodij in znaka GREEN&SAFE za varno, trajnostno in odgovorno
delovanje.
Z registracijo in s strinjanjem s ključnimi usmeritvami za uporabo komunikacijskih orodij
destinacije in ponudniki pridobijo tudi novo nalepko odgovornih potovalnih standardov, ki
združuje znak GREEN&SAFE in globalni znak World Travel &Tourism Council Safe Travels.

DODATNE INFORMACIJE
IN REGISTRACIJA
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ORODJA
ENERGETSKEGA
MANAGEMENTA

Z znanjem do
prepoznavanja
energijskih
stroškov in
okoljskih
prihrankov.

Vabljeni na 4 dnevno usposabljanje iz področja obvladovanja in racionalne rabe energije, ki bo potekalo
15., 16., 22. in 23. aprila 2021 na CPU.

URNIK

PRIJAVE

DODATNE INFORMACIJE: ALEŠ DREMEL
T: 01 5897 660 / E: ALES.DREMEL@CPU.SI

TURISTIČNO GOSTINSKA
ZBORNICA SLOVENIJE

SPREMLJAJTE NAS!
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