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4. NOVICE 

marec 2020 

 SEMINAR HOTELSKIH GOSPODINJ, 22. – 23. APRIL 
 

vljudno vabimo na vsakoletni Seminar hotelskih gospodinj, ki bo letos potekal od 22. do 23. aprila  

v Termah Olimia. 

Teme seminarja:  

 Pomen in odgovornost hotelskega gospodinjstva v 

hotelu 

 Kako s čim večjim učinkom trenirati zaposlene v 

hotelskem gospodinjstvu 

 Kako planirati poslovanje hotelskega gospodinjstva 

skladno s finančno politiko poslovanja hotela 

 Jutranja koordinacija – prenos informacij med oddelki 

 Sodobna aplikacija – vnos podatkov za spremljanje 

uspešnosti del 

 Analiza vnesenih podatkov in kako nam ti pripomorejo z optimiziranju delu in dvigu 

kakovosti storitve. 

Dodatne informacije s prijavnico na dvodnevni strokovni dogodek pa najdete tukaj. 

 KORONA VIRUS 

Na Turistično gostinski zbornici Slovenije, smo skupaj z pristojnimi ministrstvi in Nacionalnim 

inštitutom za javno zdravje, objavili informacije o previdnostnih in varnostnih ukrepih za 

preprečevanje  in zaščito pred okužbo s korona virusom.  

Zaradi hitrega širjenja virusa priporočamo dnevno spremljanje informacij na spodnjih spletnih 

straneh: 

- SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA – STO   

- NIJZ  

- MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE – POTOVANJA NA KITAJSKO  

- MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE - POTOVANJA V ITALIJO  

Na povezavi pa najdete tudi priporočila in nasvete za hotele.  

https://www.tgzs.si/2020/03/03/strokovni-seminar-sekcije-hotelskih-gospodinj/
https://www.tgzs.si/2020/02/26/informacija-korona-virus/
https://www.ninijz/
https://www.gov.si/novice/2020-02-07-nasveti-drzavljanom-glede-potovanj-na-kitajsko/
https://www.gov.si/novice/2020-02-24-preliminarne-usmeritve-glede-koronavirusa-covid-19-ki-vsebujejo-azurirane-uradne-informacije-37351/
https://www.tgzs.si/2020/02/29/svetovna-zdravstvena-organizacija-kako-se-zascititi-pred-covid-19/
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 PRIZNANJA GZS ZA INOVACIJE  

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z regionalnimi 

zbornicami vsakoletno razpisuje natečaj in nagrajuje inovacije. 

Priznanja so na nacionalni ravni in predstavljajo najvišja  nacionalna 

priznanja inovativnim dosežkom slovenskih podjetij.  

Letos bodo priznanja podelili na 18. Dnevu inovativnosti, ki bo potekal 15. septembra v Kongresnem 

centru na Brdu pri Kranju.  

Inovacijski izziv za tekoče leto 2020: Inovacijsko sodelovanje kulturno-kreativnih industrij in 

gospodarstva. 

Rok za prijavo je 17. april 2020, vse potrebne informacije, skupaj z razpisno dokumentacijo pa najdete 

na povezavi.  

 

 DOBER TURISTIČNI OBISK V JANUARJU 2020 

V januarju 2020 so statistični podatki o turističnem obisku spodbudni. Prihodov gostov je bilo za 

+7,8%, njihovih nočitev pa za +4,1% več kot januarja 2019. Domači gostje so ustvarili rast nočitev za 

+6,3%, tujki gostje za +2,8%.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Najvišjo rast nočitev tujcev v januarju 2020 so prispevali Avstrijci (+14%), Srbi (+10,6%) in Italijani 

(+6,5%).  Med vrstami občin se je januarja najbolj odrezala Ljubljana, ki je imela rast prenočitev za 

+14,7%. Sledijo ji druge mestne občine (+6,7%) in zdravilišča (+5%). Med vrstami nastanitev so glede 

na rast indeksov nočitev bili odlični kampi (+9,2%), sobodajalci (+4,4%) in hoteli (+3,2%). Več 

informacij o turističnem obisku v januarju 2020 lahko preberete tukaj.   

 

Slika 1 Vir: Statistični urad RS 

https://www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije/Novice/ArticleId/74285/razpis-za-inovacije-zbornice-osrednjeslovenske-regije
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8677
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 41. REZ TRTE 

Zavod za turizem Maribor – Pohorje prireja slavnostni dogodek, prirejen v čast najstarejši trti:  

41. Rezi Stare trte 

Dogodek se bo odvijal v soboto, 7. marca 2020, s pričetkom ob 11. uri pred Hišo Stare trte na 

mariborskem Lentu (Vojašniška ul. 8).  

Kulturno-etnografski program s protokolarno podelitvijo cepičev najstarejše trte na svetu 

bodo dopolnili s kulinarično ponudbo in drugimi predstavitvami na stojnicah. 

 TERME SNOVIK – Kamnik d.o.o. 

družba za turistično in zdraviliško 

dejavnost, spada v najvišji razred 

bonitetne odličnosti v Sloveniji s 

prejemom Certifikata odličnosti 

AAA. Izpolnjuje kriterije bonitetne 

odličnosti za leto 2019 in spada med 

najbolj zanesljive slovenske 

poslovne subjekte, ki so upravičeni 

do uporabe statusa AAA kot 

simbola ocene bonitetne odličnoti. 

Certifikat podeljuje skupina Bisnode, 

ki je partner svetovne mreže Dun & 

Bradstreet in ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 12 evropskih 

državah, med njimi tudi v Sloveniji. 

 TURISTIČNA DELEGACIJA NA BAVARSKO 
 

Slovensko-nemška zbornica v Sloveniji v sodelovanju z bavarskim Ministrstvom za gospodarstvo, 

razvoj zvezne dežele in tehnologije in partnerjem TUM-Tech GmbH od 21. do 24. aprila 2020 

organizira izhodno delegacijo s področja turizma na Bavarsko. 

Program delegacije je konkreten in podroben ter je pisan na kožo hotelirjem in gostincem. Pošiljamo 

ga skupaj z novicami, v posebni priponki.  

Rok za prijavo na dogodek je 4. marec 2020, za več informacij pa se obrnite na gospo Špelo Lampe, 

spela.lampe@ahkslo.si.  

mailto:spela.lampe@ahkslo.si
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 NAPOVEDUJEMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* EKSKURZIJA ZHS 3. – 4. APRIL, SALZBURG; zaradi aktualnih dogodkov ekskurzija prestavljena na 

kasnejše obdobje 

 

11. maj, 2020 

Izobraževanje za 

hotelske animatorje 

Terme Snovik – 

Kamnik d.o.o. 

11. junij 2020 

VIII. konferenca 

Združenja hotelirjev 

Slovenije 

Rikli Balance Hotel 


