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pomoč turističnim družbam v obliki nepovratnih sredstev; Skupaj s turističnimi

družbami, s katerimi sodelujemo, smo pripravili predlog pomoči v obliki

nepovratnih sredstev - glede na izpad prihodkov v primerjavi z lanskim letom.

Izdelali smo lestvico izpada prihodkov, kjer bi bile družbe razvrščene v šest

razredov, v okviru katerih bi bila zagotovljena pomoč. MGRT, usklajuje

metodologijo tega ukrepa, ki naj bi bil uvrščen v PKP6. Po informacijah z

ministrstva bo predlog razširjen na vso gospodarstvo.

že precej časa se napoveduje poziv agencije SPIRIT, namenjen sofinanciranju

obratovalnih stroškov turističnih družb. Do pomoči, ki bo lahko znašala največ

9.999,00 €, bodo upravičene mikro, male in srednje velike družbe. Dodaten

pogoj je, da je glavna dejavnost družbe registrirana kot gostinske nastanitvene

dejavnosti, restavracije in gostilne, dejavnost potovalnih agencij, dejavnost

organizatorjev potovanj, organiziranje razstav, sejmov, srečanj, umetniško

uprizarjanje in spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje. Ker navedeni

kriteriji izključujejo določen del družb, ki so naši člani, smo na ministrstvo

naslovili predlog razširitve upravičencev do pomoči. 

izdaja novih turističnih bonov; Predlagali smo izdajo novih bonov s 1. januarjem

2021 in širšo možnost unovčevanja bonov (torej tudi v drugih segmentih

turizma) ter širšo možnost prenosa bonov med družinskimi člani.

zaradi ponovne prepovedi poslovanja v jesenskem obdobju smo na ministrstva

naslovili tudi predlog pokritja oz. zmanjšanja stroškov na področju koncesij,

omrežnin, zavarovanj, avtorskih storitev, nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča ter zamik plačila DDV.

prav tako smo za obdobje prepovedi poslovanja predlagali financiranje čakanja

na delo v višini 100% in ne več 80%. 

AKTIVNOSTI TGZS GLEDE
NOVIH UKREPOV V POMOČ

TURIZMU
V zadnjem času smo se na Zbornici intenzivno ukvarjali s predlogi

za pomoč turističnemu gospodarstvu v naslednjem obdobju. Pred

nami je namreč sprejetje novega svežnja korona zakonodaje PKP6,

zato želimo vplivati na vsebino slednjega.

Pripravili smo naslednje predloge: 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/354
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TURIST IČNI  OBISK V
PRVIH DEVETIH

MESECIH LETA 2020

Po podatkih SURS o turističnem obisku v mesecu septembru 2020, je razviden veliki upad tako prihodov
kot tudi prenočitev gostov, kljub pomoči države v obliki turističnih bonov. V prvih devetih mesecih leta
2020 je bilo ustvarjenih za -35,6% manj vseh prenočitev kot v enakem obdobju lani. Pri tem so opazne
velike razlike tako med vrstami turističnih občin, kot tudi pri vrstah nastanitvenih obratov. Najbolj so se
odrezale obmorske občine, pri katerih je padec indeksa nočitev bil najmanjši, kljub temu  pa -21,5%.
Največji padec indeksa prenočitev je bil zabeležen v Ljubljani, in sicer za -72,8%. Ostale slovenske mestne
občine so imele manjši upad indeksa nočitev, ki se je v prvih devetih mesecih ustavil na -52,7%. 
Pri vrstah nastanitvenih obratov so bili najbolj prizadeti hoteli, kateri so v prvih devetih mesecih
letošnjega leta ustvarili le 55,6% delež lanskoletnih prenočitev gostov. Kampi so se odrezali nekoliko
bolje z 72,4% deležem lanskih prenočitev, še bolje apartmajska naselja s 85,6% deležem nočitev v
primerjavi z enakim obdobjem lani. Zmagovalci epidemije so turistične kmetije, ki so edine dosegle in
celo presegle lanskoletni turistični obisk s 158,4% več prihodov in 103,3% več prenočitvami turistov.

S T A T I S T I Č N I  U R A D

R E P U B L I K E  S L O V E N I J E

Več podatkov lahko najdete na povezavi.

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9174


Turistično gostinska zbornica Slovenije kot partner sodeluje v programu “Razvoj
trajnostnega modela strokovne podpore študentski prehrani – Dober tek
študent”, v okviru katerega, skupaj z vodilnim partnerjem NIJZ, pripravlja
izhodišča za drugačno, bolj zdravo in lokalno obarvano ponudbo prehrane za
študente.
Ključni namen programa je vzpostavitev boljših pogojev za bolj uravnoteženo
prehrano in širšo izbiro zdravju koristnejše ponudbe pri ponudnikih v okviru
Sistema subvencionirane študentske prehrane.
V ta namen so v soboto, 24. oktobra 2020 v Izobraževalnem centru Kamnik,
skupaj z Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije, pripravili prvi video tečaj
za ponudnike študentske hrane. Pripravili so preproste, zdrave in uravnotežene
obroke, v katere so vključili tudi sestavine lokalnih ponudnikov.

F R E S H  P I C K S  P R E S E N T SDOBER TEK ,  ŠTUDENT!
Prvi video tečaj za ponudnike študentske hrane



INOVATIVNA KOLESARSKA
PONUDBA

V kolikor vaše podjetje ali destinacija
turistom, gostom ali ostalim
uporabnikom ponuja kolesarsko
doživetje, pošljite kratek prispevek o
ponudbi, skupaj s fotografijami,
kontaktom in informacijami na
rebeka.mezan@tgzs.si 

MerlinCV, Interreg Italia-Slovenija

V okviru projekta MerlinCV, čezmejnega sodelovanja Interreg

Italia-Slovenija, pripravljamo gradivo, ki bo vključevalo inovativne,

izvirne in športno obarvane ponudbe kolesarskih doživetij. 

Podjetja iz:
- Gorenjske regije
- Osrednje slovenske regije
- Primorske regije



petek, 20. november 2020



Gost incem in hote l i r jem je  od začetka novembra 2020 dal je  na vol jo  nov spletni  Kata log ž iv i l ,  k i
omogoča hi ter  pregled lokalne ponudbe ž iv i l  in  možnost  izvedbe povpraševanja .  V okviru delovne
skupine Evropska gastronomska regi ja  2021  na MKGP je  Zbornica kmet i jsk ih in ž iv i lsk ih podjet i j  skupaj  s
posameznimi č lani  skupine pr ipravi la  nadgradnjo obsto ječe apl ikaci je ,  z  namenom razšir i tve n jene
uporabe na HORECA sektor .  Pred tem je  bi l  namreč Kata log ž iv i l  namenjen le  za šole in druge javne
zavode ,  zato je  bi lo  potrebnih kar  neka j  pr i lagodi tev .  Kata log vsebuje š i rok nabor ž iv i l ,  n j ihove hrani lne
vrednost i ,  kol ič ine pakiranja ,  a lergene ,  pr idobl jene cert i f ikate ,  š i f re  za naročanje in EAN kode ter  preko
zeml jevida tudi  natančno geografsko lego ponudnika .  Obenem omogoča f i l t r i ran je ž iv i l  po regi jah ,
proizva ja lc ih in kategor i jah izdelkov

Katalog živil 
tudi za HORECA sektor

Več informacij o katalogu najdete na spletni strani: www.katalogzivil.si/

https://www.katalogzivil.si/


V dneh, ko še posebej pazimo drug na drugega, moramo kljub
omejitvam poskrbeti, da življenje teče dalje. V Telekomu
Slovenije tudi v teh zahtevnih okoliščinah delamo vse, da vam
zagotavljamo nemoteno poslovanje in zanesljivo delovanje
vseh komunikacijskih storitev. Zavedamo se namreč, da je
zanesljiva in varna komunikacija še posebej pomembna.

Da bo vaše delo kar najbolj učinkovito, vam
priporočamo hiter in zanesljiv internet z

akcijskim paketom Poslovni net. 

Poslovno povezani tudi pri delu od
doma

IZJEMNA PRILOŽNOST: Paket Poslovni net dobite prvi dve leti po
znižani ceni, le za 24,58 € brez DDV mesečno, s čimer boste prihranili
skoraj 200 €.



internet s hitrostjo do 350/100  Mbit/s,
orodje za brezplačno spletno telefonijo in videokonference Teams,
1 TB prostora za hrambo v oblaku,
poštni predal (50 GB),
brezplačno izdelavo spletne strani in možnost priprave E-cenika s
QR kodo,  
Microsoft 365 Business Basic z redno posodobljenimi programi
Word, Excel, Power Point (brezplačno 12 mesecev) in
prednostno obravnavo SLA za hitro prijavo in odpravo motenj.

S paketom Poslovni net dobite:

ŽELIM POSLOVNI NET PO 
ZNIŽANI CENI

Paket Poslovni net lahko naročite na: 080 70 70 | poslovni@telekom.si | www.telekom.si/poslovni | prodajna mesta Telekoma Slovenije.

https://www.telekom.si/info-in-obvestila/katalogi
https://www.telekom.si/poslovni-uporabniki/ponudba/paketi/fiksni-poslovni-paketi/poslovni-net#utm_source=mail&utm_medium=banner&utm_campaign=mobile_vez_soho_september_2020&utm_term=interno
https://www.telekom.si/poslovni-uporabniki/ponudba/paketi/fiksni-poslovni-paketi/poslovni-net#utm_source=mail&utm_medium=banner&utm_campaign=mobile_vez_soho_september_2020&utm_term=interno
https://www.telekom.si/poslovni-uporabniki/ponudba/paketi/fiksni-poslovni-paketi/poslovni-net#utm_source=mail&utm_medium=banner&utm_campaign=mobile_vez_soho_september_2020&utm_term=interno
https://www.telekom.si/poslovni-uporabniki/ponudba/paketi/fiksni-poslovni-paketi/poslovni-net#utm_source=mail&utm_medium=banner&utm_campaign=mobile_vez_soho_september_2020&utm_term=interno
https://www.telekom.si/poslovni-uporabniki/ponudba/paketi/fiksni-poslovni-paketi/poslovni-net#utm_source=mail&utm_medium=banner&utm_campaign=mobile_vez_soho_september_2020&utm_term=interno


TURISTIČNO GOSTINSKA
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