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GLEDE SPROŠČANJA UKREPOV IN POMOČI DRŽAVE

TGZS še naprej redno spremlja dogajanje na področju sproščanja ukrepov ter dodatne

pomoč i turističnemu gospodarstvu.

Vlož i l i smo dodatne predloge k interventnemu zakonu za turizem ter po sprejetju

slednjega na Vladi RS nagovorili tudi poslanske skupine. Sprejeti so bili predlogi o

izdaji novih turističnih bonov s š iršo možnostjo unovčevanja, razš irjen krog njihovih

prejemnikov, financiranje regresa za letni dopust za zaposlene v turizmu, podaljšan

ukrep čakanja na delo in povečana pomoč za poslovni turizem, termalne destinacije in

ž ičničarje. Glavna dva predloga, ki ju skušamo naknadno vključ iti v zakon, sta enkratni

dodatek za turizem in podaljšanje ukrepa subvencioniranja čakanja na delo.

Obseg sproščanja dejavnosti se veča, opozarjamo pa na usklajene pogoje za prehod

državnih mej s sosednjimi državami.

S panožnim sindikatom nismo uspeli uskladiti stališč glede viš ine regresa za letni

dopust za zaposlene v turizmu, zato smo vztrajali pri zakonsko določeni viš ini 1.024,24

€ in nismo pristali na sindikalne zahteve po bistveno višjem znesku. Podjetja se seveda

lahko individualno odloč i jo za izplač i lo višjega zneska, v kolikor jim to dopušča

finančno stanje.



Turistično gostinska zbornica Slovenije je v

Portorožu, v petek, 18. junija 2021, prvič
organizirala izbor Naj koktajla Slovenije

2021. Pod strokovnim okriljem Društva

barmanov Slovenije se je 25 tekmovalcev

med seboj pomerilo v pripravi koktajlov z

izključno slovenskimi sestavinami. V

vročem popoldnevu, na plaži Meduza,

LifeClass Hotels & SPA, se je najbolje

odrezal Rok Dobnikar, Gostilna Dobnikar, s

Katarine nad Ljubljano. Koktajl

SKRIVNOSTNA ČEŠNJA vključuje gin

češnje, pehtranov, breskov in zeliščni liker,

ananasov sok ter sok rdeče pese.

Številni obiskovalci so bili del pozitivnega

vzdušja, ki v panogo po dolgem obdobju

epidemije prinaša prepotrebni optimizem.

Prireditev je popestrilo ocenjevanje za

Miss Earth Slovenije, lepotni izbor, ki

temelji na trajnostnih vsebinah. Dva izhoda

deklet sta potekala na pomolu pet-

zvezdične plaže gostitelja, s čudovitim

pogledom na Piranski zaliv.

Svoje barmansko znanje je navzočim

predstavil tudi sanjski moški Slovenije

2021, Gregor Čeglaj.

Celotni arhiv fotografij pa se nahaja na

povezavi.

Naj koktajl Slovenije 2021

po izboru TGZS je

Skrivnostna češnja.

Skrivnostna češnja, Rok Dobnikar
Avtor: Miha Skrt

https://www.tgzs.si/2021/06/18/naj-koktajl-slovenije-2021-po-izboru-tgzs-je-skrivnostna-cesnja/
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Protokol in priporočila glede ravnanja

primeru obolenja osebja ali gosta s

simptomi/znaki COVID19

Kako s čim večjim učinkom trenirati

zaposlene v hotelskem gospodinjstvu

Kako planirati poslovanje hotelskega

gospodinjstva skladno s finančno politiko

poslovanja hotela in trenutno nastalo

situacijo po pandemiji

Kako vrniti ugled zaposlenim v hotelske

gospodinjstvu v današnjem času?

V prenovljenem hotelu Histrion je potekal že
42. seminar Sekcije hotelskih gospodinj, ki

deluje pod okriljem Turistično gostinske

zbornice Slovenije. Preko 30 udeleženk je

spremljalo aktualne teme:

Okrogla miza:

Pomen in odgovornosti
hotelskega gospodinjstva v
hotelu ali kako je pandemija
vplivala na delo?

Seminar Sekcije hotelskih

gospodinj



P R I J A V A

Izvršilni odbor Združenja hotelirjev Slovenije, ki deluje pod okriljem TGZS, je za lokacijo letošnje,

že devete strokovne konference slovenskih hotelirjev, izbral hotel InterContinental Ljubljana.

Konferenca bo potekala 1. julija 2021, s pričetkom ob 10.uri pod naslovom USMERITEV

SLOVENSKEGA HOTELIRSTVA V PONOVNO DONOSNOST. Zanimive teme bodo predstavili domači

in tuji strokovnjaki.

Skupaj bomo iskali odgovore na vprašanja, v katero smer se razvija dejavnost, kakšni so izzivi ter

na kaj moramo biti pripravljeni v slovenskem prostoru in mednarodnem konkurenčnem okolju.

Dotaknili pa se bomo tudi aktualne kadrovske problematike, ki jo je potrebno reševati s skupnimi

močmi in argumenti ter iskanjem učinkovitih ukrepov na sistemski ravni.

H O T E L  I N T E R C O N T I N E N T A L  L J U B L J A N A

Z D R U Ž E N J A  H O T E L I R J E V  S L O V E N I J E

1 .  J U L I J  2 0 2 1 ,  

I X .  K O N F E R E N C A

http://eprijava-tgzs.plior.si/
https://www.tgzs.si/2021/06/20/ix-konferenca-zdruzenja-hotelirjev-slovenije/


nova letalska povezava

flydubai

flydubai hitro povečuje mrežo svojih destinacij.

Nova na zemljevidu letalskih povezav je Ljubljana.

flydubai bo 24. septembra 2021 vzpostavil

neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in

Dubajem. 

Iz Ljubljane bo v Dubaj možno poleteti trikrat

tedensko, in sicer ob sredah, petkih in nedeljah.

Letenje na terminal 3 v Dubaju omogoča dobro

povezavo tudi z našo partnersko letalsko družbo

Emirates za destinacije iz Dubaja.



SLOVENIA@EXPO2020 - PROMOCIJSKE
PRILOŽNOSTI ZA SLOVENSKA PODJETJA
Med oktobrom 2021 in aprilom 2022 bo Dubaj središče svetovnega dogajanja. Na rekordni

izvedbi svetovne razstave EXPO se bo predstavilo več kot 190 držav. 

Za vsa turistična podjetja, ki bodo želela sodelovati na največjem dogodku leta 2021 in 2022,

smo pripravili celovite promocijske pakete, ki jim bodo zagotavljali vse potrebne storitve ter

organizacijsko in tehnično podporo, ki jih podjetja potrebujejo za uspešno sklepanje novih

poslov, za širitev poslovanja, za iskanje novih poslovnih priložnosti in za osvajanje novih

mednarodnih trgov. 

V zvezi s finančno participacijo podjetjem bodo na voljo vavčerji, ki jih je razpisal Slovenski

podjetniški sklad in bodo pokrivali med drugim tudi udeležbo na Expo 2020.

Kontakt za vsa podjetja na SPIRIT Slovenija:

Jaka Perharič: jaka.perharic@spiritslovenia.si

Dodatni kontakt na STO:

Karmen Novarlič: karmen.novarlic@slovenia.info 

https://expo2020slovenia.si/promocijski-paketi


Od petka, 11. 6., do nedelje, 13. 6. 2021, se je v Termah

Snovik v  Kamniku odvijal poseben dogodek -

vseslovenski Turistični Start-up vikend, kjer se je

predstavilo skupaj 33 podjetnikov iz vse Slovenije.

Cilj skupnega projekta je spodbuditi ter podpreti

uspešen začetek poslovne poti novih, inovativnih,

podjetnih posameznikov, podjetij, startup-ov in ekip.

Poleg cilja dodati turističnim produktom otipljivo

nadgradnjo in unikatnost doživetja, je namen dogodka

spodbuditi mlade ljudi za študij turističnih ved ter

večjega zaposlovanja v panogi turizem na kamniškem.

V nedeljskem finalu start-up vikenda je pred zbranimi

člani Podjetniškega kluba Kamnik, predstavniki sedme

sile ter strogo komisijo, zmagala ekipa Festivator, sledili

pa sta ekipi GO Climb Kamnik in Gugalnica. 

Festivator, ki je inkubator festivalov, je člane komisije

prepričal z idejo povezovanja lokalnih ponudnikov z

rdečo nitjo v skupni zgodbi za dvig promocije

destinacije. Člani ekipe Festivator so prišli na dogodek

individualno in so se šele tekom dogodka formulirali kot

skupina, se povezali in zaradi svojih dolgoletnih izkušenj,

formulirali res močno ekipo.

Tri zmagovalne ekipe, ki so najbolje rešile poslovni izziv

in predlagale najboljšo rešitev ter so prepričale

strokovno komisijo, so osvojile finančne in praktične

nagrade ter možnost sofinanciranja s strani KIKŠtarter

pospeševalnika, kot tudi možnost udeležbe na razpisu 

 Občine Kamnik. 

VSESLOVENSKI TURISTIČNI START-UP VIKEND



Ob močnem potresu, ki je konec lanskega decembra stresel hrvaško Petrinjo, se je

humanitarne akcije udeležilo tudi Združenje kampov Slovenije. Že na silvestrovo in v začetku

januarja so s kobariškimi prostovoljnimi gasilci na prizadeto območje odpeljali kamp

prikolice, grelne peči in drugo pomoč. Dodatno pomoč so prebivalci in nekateri kampi

Posočja zagotovili tudi letos spomladi.

Domačini so se za pomoč zahvalili predsednici Združenja kampov Slovenije, Lidiji Koren in ji

podelili zahvalo.

Gospa Koren, ki deluje v Posočju, ki je tudi samo doživelo več potresov, dobro razume stisko

prebivalcev Petrinje, zato se je tudi sama intenzivno vključila v zagotavljanje pomoči.

ZAHVALA ZDRUŽENJU KAMPOV

SLOVENIJE ZA HUMANITARNO

POMOČ



Letošnja novost v kampu Šobec so visoke grede ob

pitnikih za vodo, v katere so zasajena sveža zelišča kot

so meta, melisa, stevia, jagode in bazilika. S tem bi

obiskovalce radi spodbudili, da bi se izognili nakupu

nove plastenke s pijačo, ampak bi si v že uporabljeni

steklenici sami pripravili okusen in osvežujoč napitek. V

vodo potopljen list sveže nabranih zelišč jo v hipu

spremeni v vodo z okusom, hkrati pa je to ena od

poletnih smernic za pripravo zdravih in okusnih

napitkov. K tako pripravljeni pijači pripomore tudi

edinstven okus izvirske Šobčeve vode, ki prihaja iz

lastnega, nedavno prenovljenega vodnega zajetja z

neoporečno čisto pitno vodo. Dnevni obiskovalci in

dopustniki so vabljeni, da pridejo poskusiti to svežo in

okusno novost, ki pomeni dodaten korak v začrtani

smeri zelenega, ekološkega in trajnostno usmerjenega

turizma sredi neokrnjene narave kampa Šobec.

SVEŽE V KAMPU

ŠOBEC

P I T N I K I  S  Š O B Č E V O  V O D O








