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PODALJŠAN ZAČASNI OKVIR ZA

DRŽAVNO POMOČ, SPREJET ZA

PODPORO GOSPODARSTVU OB

IZBRUHU KORONAVIRUSA

Evropska komisija je začasni okvir za
državno pomoč, sprejet za podporo
gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa,

podaljšala do 31. decembra letos. Prav
tako se  nekateri vračljivi instrumenti
lahko pretvorijo v neposredna nepovratna
sredstva. 

Evropska komisarka za politiko
konkurence Margrethe Vestager je dejala:

»Ker pandemija koronavirusa traja dlje,

kot smo upali, moramo še naprej skrbeti
za to, da lahko države članice
zagotavljajo potrebno podporo za
preživetje podjetij. S tem bomo državam
članicam omogočili, da izkoristijo vso
prožnost pravil o državni pomoči, hkrati
pa omejili izkrivljanja konkurence.«

Celotno sporočilo na povezavi. 
 

Vir: Evropska komisija

Glede na dolgotrajnost krize v turizmu je
tudi črpanje državne pomoči dolgotrajno.

Zato so nekatera izmed turističnih
podjetij že naletela na zgornje pragove
dovoljene pomoči, ki jih določa Evropska
komisija. Na ustrezne inštitucije, tako pri
nas, kot v Bruslju, smo zato naslovili
predloge dviga teh pragov.  

Ker so bili očitno takšni predlogi
posredovani tudi z drugih strani, se je
Evropska komisija odločila za
spremembe pri državni pomoči (zvišanje
pragov, dodatni finančni inštrumenti), o
čemer nas je obvestilo Evropsko
združenje hotelirstva in gostinstva.

Prag pomoči za turistična podjetja je bil
povečan z 800.000 € na 1.800.000 €, s
3.000.000 € pa na 10.000.000 € na
podjetje.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_261
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_261


H IG I ENSKA

PR I POROČ I LA  N I J Z

Na vladne službe smo poslali predlog sproščanja
ukrepov na področju turizma.

Z željo, da bodo ob zagonu panoge pripravljena vsa
higienska priporočila po posameznih segmentih
turizma, smo jih pregledali na skupnem sestanku z
NIJZ in MGRT.

Pričakujemo še posodobljena priporočila, ki se
nanašajo na obravnavo in postopke v povezavi z
gostom, ki zboli.

prezračevanje prostorov
šport in bazeni
fitnes
notranji športni rekreativni objekti
prevoz potnikov z žičniškimi napravami
izvajanje občasnih prevozov potnikov

UPORABNE POVEZAVE:

Več na povezavi NIJZ.

Levo: piktogrami, ki jih je TGZS oblikovala za
uporabo naših članov.

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_bazeni.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_preprecevanje_okuzb_z_novim_koronavirusom_sars-cov-2_v_fitnes_centrih.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_notranje_sportno_rekreativne_objekte_in_povrsine_01102020_koncna.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_izvajanje_prevoza_potnikov_z_zicniskimi_napravami.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/obcasni_prevozi.pdf
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19


Moko presejemo v skledo. Kvas s ščepcem sladkorja in moke 

 razmešamo v ½ dl mlačnega mleka. Pustimo, da enkrat naraste.

Rumenjake, sladkor in maslo penasto umešamo. Vse sestavine
zamešamo v moko in stepamo toliko časa, da se testo odlepi od
kuhalnice in posode. Pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo
vzhajati od 20 do 30 minut. Volumen se poveča za 1x. Razvaljamo
na debelino 1,5 cm in z obodom za krofe izrežemo obliko. 

Izrezane damo na pomokan prt in pustimo pokrito vzhajati še 15
minut. Olje segrejemo na 170 °C. 

V segreto olje (zgornja stran – bolj vzhajana naj bo zgoraj) damo
krofe. Ko krof na spodnji strani zarumeni, ga obrnemo in
spečemo še na drugi strani. Pečene krofe odložimo na cedilo
(pečeni so takrat, ko jih prebodemo z leseno palčko in se na
palčko ne prime testo). Odcejene od strani nabrizgamo z
marmelado (če je pregosta, jo razmešamo in dodamo kapljico
ruma).

Na koncu potresemo s sladkorjem.

USTVARI 

SVOJ 

KROF

9. 2. 2021
13.00

 
ZOOM

PRIJAVE: srecko.koklic@tgzs.si

500 g moke, tip 400
50 g sladkorja
3 rumenjake, ogrete na sobno temperaturo
1 g soli
50 g masla
2 dl mleka mlačnega 

30 ml ruma
naribana limonina lupinica
vanilin sladkor
30 g kvasa 

olje za cvrtje
300 g marelične marmelade za nadev 

mleti sladkor za posip 

RECEPT ZA KROFE:

Avtor recepta Tomaž VOZELJ

https://zoom.us/j/95782087556?pwd=WTZva0swaEdvVFUzS2dYQmY3d0sxUT09


STO je objavila pozive za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) za destinacije in
ponudnike. Za destinacije in parke, ki se bodo ocenili na način destinacij, je prijava
mogoča do 16. februarja 2021, za ponudnike pa je poziv odprt celo leto.
V ZSST se v letu 2021 obeta več novosti, med njimi je najpomembnejša vključitev gastronomije
tako za destinacije kot za ponudnike. Destinacijam bo na voljo nov, prostovoljen gastronomski

modul, s pomočjo katerega bodo ocenile stanje in možnosti za napredek na tem področju,

ponudniki pa bodo lahko pridobili znak Slovenia Green Cuisine. Vključitev gastronomije v

nacionalni program za razvoj trajnostnega turizma bo tudi eden glavnih doprinosov projekta
Evropska gastronomska regija 2021. 
Več o ZSST si lahko preberete na poslovnih straneh STO, pozivi pa so 

skupaj s prijavnicami in drugimi pomembnimi dokumenti objavljeni 
na tej povezavi.

ODPRTI SO POZIVI ZA VSTOP V

ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA

TURIZMA, KI VKLJUČUJE TUDI

NOV ZNAK 

SLOVENIA GREEN CUISINE

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/poziv2021


ZDAJ  J E  ČAS  ZA

V I R TUALNE

DOGODKE

FEE L  S LOVEN I @

BUS INESS  DATE

Slovenska turistična organizacija (STO) vabi k spremljanju poslovnih
dogodkov Feel Sloveni@ Business Date. 

Čeprav dogodki v živo niso možni, STO preko virtualnih dogodkov ohranja
pomemben stik s tujimi poslovnimi javnostmi. Na virtualnih delavnicah
za poslovno javnost s področja turizma STO tako skupaj s predstavniki
slovenskega turističnega gospodarstva predstavlja raznoliko ponudbo
Slovenije. 

Vabljeni k spremljanju dogodkov na poslovnih straneh STO.

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/poslovna-javnost/feel-slovenia-business-date


PRIJAVE IN INFORMACIJELETAK S PROGRAMOM

IZVEDBA:
4., 11. in 18. marec 2021

D o d a t n e  i n f o r m a c i j e :   
S a š o  P r i s t a v e c ,  T :  0 1  5 8 9 7  6 5 9 ,  E :  s a s o . p r i s t a v e c @ c p u . s i

https://www.cpu.si/dogodki/ecqa-certificirani-vodja-eu-projektov-mar-2021/?utm_source=optera
https://www.cpu.si/wp-content/uploads/2020/09/letak-ECQA-informativno_2020.pdf?utm_source=optera




PREDSTAV I T EV  NA

SP LE TN I  S TRAN I

TGZS

Na Turistično gostinski zbornici Slovenije si želimo, da obiskovalci naše

spletne strani tgzs.si spoznajo tudi vas, naše člane, in vašo ponudbo.

Pod novim zavihkom ''ČLANI TGZS'' je za vsako podjetje objavljen

naziv, logotip ter povezava na uradno spletno stran.

Ker seznam članov TGZS ni javno objavljen, vas prosimo, da na

elektronski naslov (v kolikor tega še niste storili)  rebeka.mezan@tgzs.si

sporočite ali z objavo soglašate ali ne.

V kolikor spletne strani nimate, ste dobrodošli, da posredujete krajše

gradivo s kontakti.

Na povezavi si lahko ogledate že objavljen seznam nekaterih članov.

https://www.tgzs.si/ponudba/


TURISTIČNO GOSTINSKA

ZBORNICA SLOVENIJE

Dimičeva 13 | 1000 Ljubljana | 01 58 98 230 | info@tgzs.si | ID za DDV: SI62178954 

https://www.instagram.com/tgz_slovenije/
https://www.facebook.com/tgzslovenije
https://www.tgzs.si/domov/

