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 VIII. KONFERENCA ZDRUŽENJA HOTELIRJEV SLOVENIJE
Na Turistično gostinski zbornici Slovenije se v letošnjem, specifičnem letu, zelo intenzivno ukvarjamo s
pomočjo turističnemu gospodarstvu, ki ga je kriza najbolj prizadela.
Poleg tega tudi z lastnim zgledom skušamo prispevati k ponovnemu zagonu turizma; tudi zato smo
pristopili k organizaciji vsakoletne konference Združenja hotelirjev Slovenije. Letos je potekala 2. julija v
prenovljenem Hotelu Park na Bledu.
Letošnje teme so bile prirejene aktualnim
razmeram, predstavili pa so jih strokovnjaki, ki
delujejo na posameznih področjih: predstavljen je bil
ukrep skrajšanega delovnega časa, možnost
pridobivanja sredstev za pomoč turizmu, novi trendi
digitalizacije v hotelirstvu, kibernetski napadi v
obdobju korona krize… Predstavniki družb iz
različnih destinacij so predstavili stanje na področju
unovčevanja turističnih bonov, dodatna pojasnila je
podal tudi g. Peter Jenko, generalni direktor FURS-a.
Na konferenci so prisotni pozdravili novo v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem na MGRT, ga.
Petro Križan.
Po zaključku konference so si udeleženci ogledali še prenovljeni hotel Bled Rose.
Ker je TGZS projektni partner v sklopu projekta MerlinCV, Interreg Italia – Slovenia, je isti dan potekala
predstavitev vključevanja lokalne kulinarike v ponudbo hotelov.
Utrinke s konference si lahko ogledate v galeriji.

Iskrena zahvala pa gre seveda vsem partnerjem,
sponzorjem, pokroviteljem in podpornikom.
info@tgzs.si

 DOBER TEK, ŠTUDENT

TGZS 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.
Pri razvoju programa bo posebna pozornost posvečena:
- posodobitvi in implementaciji prehranskih priporočil za ponudnike študentske prehrane,
- vzpostavitvi modela za praktično usposabljanje ponudnikov študentske prehrane ter razvoju
pristopa za podeljevanje znaka Zdrava izbira za prehransko ustreznejšo ponudbo (več na:
https://www.nijz.si/sl/certifikat-zdrava-izbira-za-gostinske-ponudnike),
- izvajanju strokovne podpore študentom inšpektorjem in komisiji za študentsko prehrano,
- razvoju pristopa in testiranju strokovnega spremljanja prehrane pri ponudnikih

 USPOSABLJANJE ZA MENTORJE V PODJETJIH
23. 9 2020
–
6. 10. 2020

8:30 – 15:00

280,60 €

Center za poslovno usposabljanje – CPU, v mesecu septembru vabi na 3 – dnevno (24 pedagoških ur)
pedagoško - andragoško usposabljanje mentorjev v podjetju.
Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki sprejemajo vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol
na praktično usposabljanje (PUD) oziroma izobraževanje v podjetju (PRI).
Dodatne informacije: Barbara Krajnc / T: 01 5897 655 / E: barbara.krajnc@cpu.si

URNIK USPOSABLJANJA

PRIJAVA
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 MEDNARODNI DAN PIVA

Vsak prvi petek v avgustu - letos je to 7. avgust – že skoraj povsod po svetu praznujejo mednarodni dan
piva. Poslanstvo praznika je poklon ustvarjalcem piva in vsem, ki v sklenjeni verigi poskrbijo, da je na
koncu ta najbolj priljubljena nizko alkoholna pijača tudi primerno postrežena. To je praznik pivovarjev,
hmeljarjev, dobaviteljev in lastnikov pivnic, barov, gostiln in restavracij. Letos si želijo, da praznovanje
nosi sporočilo medsebojne povezanosti in si prizadevajo za ponovno vzpostavitev pretrganih vezi ter
podporo celotni verigi vrednosti.
Pivovarsko panogo je pandemija zelo prizadela.
Ne glede na številne aktivnosti, pa najpomembnejše ostaja njihovo trajno sporočilo o varovanju zdravja
in s tem zmernem ter odgovornem pitju.
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 TELEKOM SLOVENIJE, D.D.
Izberite paket Poslovni net Telekoma Slovenije, ki vključuje aplikacijo Teams za spletne sestanke, po
akcijski ceni.
Zagotovite si paket Poslovni net s hitrim internetom, spletnimi klici za enostavne sestanek kjerkoli in
kadarkoli ter drugimi prednostmi, prilagojene potrebam poslovnih uporabnikov in podjetjem, kot je
prednostna obravnava SLA za hitro prijavo ter učinkovito odpravo motenj (SLA 24/7) ali brezplačna
registracija domene in vzpostavitev spletne strani.

Za naročilo enostavno pokličite na brezplačno številko 080 70 70 ali pišite na poslovni@telekom.si.
Več informacij na:
https://www.telekom.si/poslovni-uporabniki/ponudba/paketi/fiksni-poslovni-paketi/poslovni-net
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