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UVODNI NAGOVORI
Spoštovani udeleženci VIII. konference Združenja hotelirjev Slovenije,

Izrekam vam prisrčno dobrodošlico na naši že tradicionalni letni konferenci, ki jo skupaj s Turistično
Gostinsko Zbornico Slovenije prirejamo že osmo leto.
Če smo se lansko leto v hotelirstvu ukvarjali z novimi rekordi
zasedenosti naših kapacitet in pomanjkanju delovne sile, se je
letos spomladi svet potovanj popolnoma ustavil. Ustavil se je cel
svet naenkrat. Čez noč smo ostali brez gostov, še več, prvič v
zgodovini smo na zahtevo vlade morali zapreti vse naše
nastanitvene obrate.
Nenadoma se je spremenilo vse in s tem naši načrti o nadaljnjem
razvoju, novih prenovah, novih konceptih in storitvah, ki smo jih
pripravljali našim gostom, s ciljem povečati njihovo zadovoljstvo
in zvišati dodano vrednost poslovanja.
Kljub ponovnemu zagonu naše panoge, poslovanje naših hotelov ni dobro. Opažamo sicer trenutno
zadovoljstvo tako obalnih kot termalnih hotelirjev pa vendar je slovenski turizem preveč odvisen od
tujih gostov da bi se lahko veselili trenutnega domačega povpraševanja. Mestni turizem pa kaže
zaskrbljujočo podobo.
Na letošnji konferenci bomo izvedeli od pristojnih ministrstev novosti v zvezi z državnimi pomočmi in
delovno zakonodajo, Slovenska Turistična Organizacija nam bo predstavila kampanjo na domačem
trgu, STR Global nam bo predstavil trenutno situacijo poslovanja hotelirstva v svetu in regiji, hotelirji
se bomo med seboj pogovorili o trenutnih razmerah v naših destinacijah, ki kažejo zelo različne stopnje
zasedenosti, v popoldanskem sklopu pa se bomo podučili o nujni digitalizaciji v hotelirstvu.
V sodelovanju je moč, zato je ključno da v teh časih stopimo skupaj in tesno sodelujemo med seboj in
si pomagamo. Pa ne samo hotelirji med seboj, temveč tudi hotelirji in država. Hvaležni smo državi da
nam je pomagala do sedaj, pa vendar si obetamo nove pomoči.
Spoštovani udeleženci konference, upam, da bo današnja konferenca za vas koristna in da boste v naših
vsebinah uživali.
Gregor Jamnik, Združenje hotelirjev Slovenije (ZHS), predsednik

Spoštovani organizatorji dogodka, spoštovane hotelirke in hotelirji!

Kot novo imenovana na položaju v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem, a s srcem in
telesom že do dobro usidrana v turizmu, se zavedam, da od predstavnika države potrebujete predvsem
zagotavljanje stabilnega normativnega okolja, usmerjenost k odpravljanju administrativnih bremen in
pomoč pri reševanju izzivov, četudi so ti pogosto v pristojnosti drugih resorjev.
Država je tudi tista, ki s plasiranjem državnih ali evropskih
nepovratnih sredstev blaži posledice kriz, s katerimi se
soočamo, ali spodbuja določene segmente, da v celoti izrazijo
svoj potencial.
Na ministrstvu bomo, tako kot doslej, vedno prisluhnili vašim
pomislekom, izzivom in predlogom. Vse predloge bomo
preučili in se trudili tiste, za katere bomo presodili, da
potrebujejo intervencijo ministrstva, tudi udejanjiti.
Prepričana sem, da bodo naše vrste tako v tem negotovem
času kot v tistih, bolj prijetnih, ki verjamem, da prihajajo,
močno strnjene. Verjamem v moč sodelovanja in hkrati
apeliram tudi na vaše medsebojno sodelovanje in
povezovanje, inovativnost in zavezanost k stalnemu
dvigovanju kakovosti – čemur je ne nazadnje namenjeno tudi
vaše vsakoletno srečanje.

Hvala.

Petra Križan,
v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem na
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

Spoštovani kolegi,

v čast mi je, da vas lahko pozdravim na VIII. konferenci Združenja hotelirjev Slovenije.
Čas, v katerem smo se znašli, je nepredstavljivo težek,
zlasti za našo panogo, ki naj bi po napovedih analitikov
za okrevanje potrebovala največ časa. Zato sem še
posebej ponosen, da nam je uspelo na pobudo
Turistično gostinske zbornice v času epidemije združiti
moči vseh turističnih panožnih združenj v Sloveniji, da
smo skupaj pripravili predloge ukrepov za reševanje
turizma in jih večkrat naslovili na Vlado RS. Večina naših
predlogov je bilo upoštevanih, predvsem podaljšanje
subvencioniranja čakanja na delo in turistični boni.
Vsekakor pa se še naprej trudimo z dialogom z Vlado RS o potrebnih ukrepih za reševanje turistične
panoge v Sloveniji in ohranitev delovnih mest.
Vsaka kriza pa je tudi priložnost za spremembe in rast. Zavedam se, da je težko misliti na priložnosti v
teh težkih časih, ko se večina bori za preživetje, a menim, da je to lahko nekaj pozitivnega in
motivacijskega, nekaj, kar nas lahko dvigne iz te koronakrize še močnejše in še boljše. Osnovo imamo
– Slovenija je atraktivna destinacija, varna, zelena, zdrava in aktivna, ki je prva v Evropi razglasila konec
epidemije, na nas pa je, da edinstvenemu doživetju za gosta dodamo še tisto pikico na i, ki naredi
pomembno razliko za gosta.

Prepričan sem, da so pozitivna energija Bleda, zelena narava, najlepši razgled na lepote Bleda in
prenovljeni Hotel Park edinstvena kombinacija za sveže misli, nove ideje in pozitiven nov začetek
slovenskega turizma.

Ne pozabimo – turizem smo ljudje!
Andrej Prebil,
predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije

Spoštovani!

Kriza, ki je med nami, je priložnost, da se iz nje nekaj naučimo.
Sam sem prepričan, da nas ta kriza uči ponovnega sodelovanja, tako med
gospodarskimi subjekti kot sodelovanja z lokalno skupnostjo. Močni smo
toliko, kolikor je močan naš najšibkejši člen in na Bledu, pa verjetno še
marsikje, se je pokazalo, da sta med zelo šibkimi členi narava in lokalno
prebivalstvo. Brez obeh pa turizem ne more živeti, ne more niti preživeti.
V teh časih, ko ste predvsem hotelirji pred strašanskimi izzivi, bo treba
veliko poguma in veliko vizije. Turizem smo še vedno ljudje, pogoji za
njegov razvoj pa ne le sobe z zlatimi kljukami pač pa predvsem odnosi med
ljudmi – med zaposlenimi, do domačinov, domačinov do hotelirjev,
hotelirjev do gostov, gostov do domačinov in tako naprej.
Dobrodošli na Bledu, ki je v tej krizi tako kot na primer Ljubljana še boj prizadet kot ostala slovenska
turistična središča, saj naš tradicionalni gost prihaja iz Nemčije, Velike Britanije, Italije in v zadnjem
času ZDA. Te štiri države so bile lani po številu opravljenih nočitev na prvih štirih mestih. Letošnje
številke bodo na koncu leta obrnjene na glavo.
Popolnoma jasno je, da brez gostov in brez pomoči države hotelirstvo kot gospodarska panoga ne more
preživeti koronske krize, popolnoma jasno pa je tudi, da bo turizem obstal, saj so potovanja, počitnice
in želja po spoznavanju novega v naši krvi. Želim si, da bomo v novem načinu turizma, ki je pred nami,
zmogli zavreči dejanja in navade, ki so pomenila slabe strani turizma in sprejeti smernice, ki bodo
trajnostne, domačinom, naravi in gostom prijazne.
Dovolite mi, da čestitam družbi Sava Hoteli Bled za prekrasno obnovo Hotela Park. Vidim, da boste
pozneje obiskali tudi Bledrose, tudi njim iskrene čestitke za obnovo v upanju, da so kljub temu pred
nami novi, predvsem boljši časi.

Janez Fajfar
župan Občine Bled

Dragi kolegi hotelirji, spoštovani gostje,

prisrčno dobrodošli na Bledu in seveda dobrodošli v pravkar ponovno odprtem in popolnoma
prenovljenem Hotelu Park, ki je sprejel prve goste v preteklem tednu.
Veseli me, da je prva konferenca, ki jo gosti naš
prenovljeni hotel, prav konferenca Združenja hotelirjev
Slovenije, in iskreno upam, da si boste ob današnjem
zanimivem programu vzeli nekaj časa, da vam pokažemo
našo novo zgodbo. Gre za zgodbo, za katero nas je
navdihnila blejska narava, zgodbo vode in gozda. Voda in
gozd delujeta blagodejno na zdravje in počutje, pomirjata,
sproščata, pripomoreta k umiritvi in navdajata z energijo.
Zgodbo smo vtkali v številne arhitekturne elemente in
produkte, ki spremljajo goste od vstopa v hotel mimo
vodne fontane z naravno alpsko pitno vodo v hotelski avli,
hotelskih sob, prenovljenega spa-ja, restavracije s kulinarično ponudbo in konferenčnih dogodkov.
Še pomembneje pa je to, da se zgodba vode in gozda ne konča v hotelu. Na Bledu, ki velja za eno najbolj
pravljičnih mest na svetu in leži na robu Triglavskega narodnega parka, zgodba vode in gozda spremlja
obiskovalce na vsakem koraku. Tukaj lahko doživite vse, kar potrebujete za popoln odklop, regeneracijo
in umik od vsakdanjosti. Od številnih dejavnosti v naravi, razvajanja brbončic v restavracijah, ki so
prejele Michelinovo nagrado, med njimi tudi naša restavracija Julijana z glavnim chefom Simonom
Bertoncljem, do regeneracije in sproščanja v velnesih in Riklijevem sprostitvenem parku ter bivanja v
popolnoma prenovljenem Hotelu Park z najlepšimi razgledi na Blejsko jezero.
Dragi udeleženci konference – naj vam vdih, umiritev in sprostitev ob pogledu na osupljive naravne
lepote Bleda, energija Blejskega jezera, navdihujoči mogočni alpski vršaci ter svež alpski zrak zagotovijo
popolno kuliso za ustvarjalno, navdihujočo in energije polno VIII. konferenco Združenja hotelirjev
Slovenije.

Dobrodošli pri nas na Bledu!

Mojca Krašovec
direktorica hotelov Sava hoteli Bled, Sava Turizem d.d.

PROGRAM
8.30 – 10.00

Interreg Italia-Slovenia, MerlinCV
Peka Blejske posmodulje, vključevanje lokalne kulinarične ponudbe v
ponudbo hotela

Turistično društvo Bled
9.00 – 10.00

Prihod in registracija udeležencev
Kongresni center Hotel Park Bled

10.00 – 10.30

Pozdravni nagovori
Gregor Jamnik, Združenje hotelirjev Slovenije, predsednik
Janez Fajfar, Občina Bled, župan
Andrej Prebil, Turistično gostinska zbornica Slovenije, predsednik
Petra Križan, v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem
Mojca Krašovec, Sava hoteli Bled, direktorica
Sredstva, namenjena turističnemu gospodarstvu
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem, Eva

10.30 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.20

Štravs Podlogar in mag. Suzana Zagorc

STR London – uspešnost svetovnega, evropskega in regijskega hotelirstva

Romina Aleksieva, Jakub Klimczak

Odmor s kavo in druženje s sponzorji
Ogled prenovljenega hotela Park Bled
Moja Slovenija, predstavitev kampanje za domači trg
Slovenska turistična organizacija, direktorica mag. Maja Pak
Uvedba skrajšanega delovnega časa v gostinstvu in turizmu
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zavod RS za zaposlovanje, direktor Mitja Bobnar
12.30 – 13.30

Kosilo in druženje s sponzorji

13.30 – 14.45

Okrogla miza: “Turistični boni in stanje rezervacij po posameznih
destinacijah ”

Moderatorka: Mateja Pavlič
14.45 – 15.10

Aplikacija Flexkeeping hotel – pomen vnosa podatkov dela in zadolžitev v
aplikacijo

Flexkeeping, Creatriks d.o.o., Luka Berger in Nika Lenard
15.10 – 15.55
15.55 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 17.00

Digitalizacija v hotelirstvu
Hotelhero, direktor Florian Montag
Kibernetski napadi izkoriščajo COVID-19
Telekom Slovenije d.d., Dalibor Vukovič
Predstavitev aplikacije Flexyteam

Flexyteam d.o.o., Maja Križmančič

Letni zbor
Poročilo aktivnosti Združenja hotelirjev Slovenije

GOVORCI
Romina Aleksieva
STR GLOBAL
Ima več kot 10 let izkušenj dela v turizmu na
različnih lokacijah po Evropi. Trenutno živi v
Londonu in se je pridružila podjetju STR pred
dvema letoma. Je Regional Account Manager za
BENELUX in Jugovzhodno Evropo. Pri delu se zelo
trudi, da doseže 100-odstotno zadovoljstvo in
zadrževanje strank.

Jakub Klimczak
STR GLOBAL
Jakub nadzira razvoj poslovanja podjetja STR na
trgih srednje in vzhodne Evrope. S sedežem v
Londonu pogosto obiskuje regijo, da bi se srečal
s hotelirji in širil ozaveščenost o STR-jevem
programu primerjalne analize.
Pred tem je delal pri upravljanju prihodkov za
različne nepremičnine v Londonu, vključno z
Intercontinental Hotels Group in Hilton. Redno
se udeležuje in predstavlja STR Global.

Mag. Maja Pak
STO
Njeno več kot dvajsetletno delo za Slovensko
turistično skupnost ji je omogočilo, da ni samo
priča, ampak tudi vodja preobrazbe Slovenije iz
simpatične države v srcu Evrope v prvo zeleno
destinacijo na svetu in vodilno na področju
trajnosti v turizmu. Njena vizija v tem procesu je
jasna in je pridobila soglasno podporo med
vsemi zainteresiranimi stranmi slovenskega
turizma: Slovenija je zelena butična destinacija
za 5 zvezdična doživetja. Namenjena je vodenju
blagovne znamke I feel Slovenia skozi
komuniciranje in spodbujanje razvoja izdelkov, ki
bodo prinesli obljubo blagovne znamke.

Petra Križan
v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem, MGRT
Petra Križan prihaja iz družine sobodajalcev s 35 letno tradicijo iz
Rogaške Slatine, kjer je svojo turistično pot začela kot sobarica in
animatorka za goste.
Zadnjih 12 let zelo uspešno deluje v turizmu. Na trgu se je
specializirana kot turistična strateginja in destinacijski managerka.
Največje vidne uspehe, ki so bili udejanjeni v praksi in živijo še
danes, je dosegla na Turizmu Ljubljana, kot vodja področja razvoja
turizma.
Z bogatim znanjem in izkušnjami sedaj v okviru Direktorata za
turizem sodeluje v različnih projektih na državni ravni in na ta način
pomaga gospodarstvu od zgoraj navzdol.
Njeno življenje je 5* doživetje. Živi zeleno, zdravo, aktivno, varno in
gurmansko.

Eva Štravs Podlogar
MGRT, Direktorat za turizem
Eva Štravs Podlogar je na Ministrstvu za gospodarski razvij in
tehnologijo zaposlena od maja 2015, najprej je opravljala funkcijo
generalne direktorice Direktorata za turizem in internacionalizacijo.
Pred tem je bila skoraj petnajst let direktorica Turizma Bled, zavoda
za pospeševanje turizma, odgovorna za vodenje in poslovanje
zavoda ter strateški razvoj izjemno pomembne slovenske turistične
destinacije.
Od septembra 2016 do februarja letos je bila imenovana za državno
sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer
je pokrivala področje turizma, regionalnega razvoja in notranjega
trga.

Mag. Suzana Zagorc
MGRT, Direktorat za turizem
Suzana Zagorc na Direktoratu za turizem zadolžena za
področje priprave strateških dokumentov, vodila je več
javnih razpisov za sofinanciranje iz evropskih nepovratnih
sredstev, pristojna je za prenovo celotne gostinske
zakonodaje, na čelu z Zakonom o gostinstvu s tremi
podzakonskimi akti: Pravilnikom o kategorizaciji
nastanitvenih obratov, Pravilnikom o obratovalnem času v
gostinstvu in Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in
o obsegu storitev v gostinski dejavnosti.
Sodeluje v različnih delovnih skupinah in pri različnih
projektih, njeno vodilo pa je, da so rezultati v turizmu
odvisni od trdnega in tvornega sodelovanja med vsemi
ključnimi deležniki – od civilne do zasebne in javne sfere.

Florian Montag
HOTELHERO

Florian je soustanovitelj in direktor podjetja
Hotelhero. Preden je ustanovil Hotelhero, je
sodeloval v hotelski industriji tako za neodvisne
hotele kot za mednarodne verige. Danes pomaga
in podpira hotele, da s pomočjo tehnologije
poiščejo svojo pot skozi tehnološko džunglo.

Dalibor Vukovič
TELEKOM SLOVENIJE D.D.

produktni vodja – specialist za kibernetsko
varnost v Telekomu Slovenije. Ima več kot 15 let
delovnih izkušenj v mednarodnem okolju in na
različnih projektih. V Telekomu Slovenije skrbi za
izvedbo projektov varnostnih pregledov in
implementacijo
varnostnih
rešitev
v
informacijski infrastrukturi. Veliko časa posveča
razvoju »Threat Intelligence« rešitev in
raziskovanju OSINT orodij.

Maja Križmančič
FLEXYTEAM D.O.O.
Maja Križmančič je dolgoletna hotelirka, prehodila
je pot od natakarja do izvršnega direktorja. V
gostinsko-turistični dejavnosti deluje prek 25 let,
po osnovni izobrazbi je gostinka, njen zadnji študij
pa je v obliki specializacije zaključila na Dunaju.
Pred nedavnim je postala tudi višje šolska
predavateljica na področju gostinstva in opravila
mednarodno priznan tečaj za trenerko v gostinsko
turistični dejavnosti. Je ustanoviteljica podjetja
Flexyteam, ki je razvilo prvo slovensko aplikacijo za
povezovanje delodajalcev in deloiskalcev na
področju gostinstva in turizma.

Luka Berger
Flexkeeping, CREATRIKS D.O.O.

Med delom v Ameriki je Luka Berger odkril kako
optimizirati procese dela v hotelu. Ko se je vrnil
v Slovenijo je ustanovil Flexkeeping - digitalno
platformo, ki hotelom pomaga optimizirati
delovne procese. Danes Luka svetuje mnogim
hotelom po svetu kako izboljšati operativne
procese in postati bolj učinkoviti, organizirani in
s tem znatno izboljšati izkušnje gostov.

Nika Lenard
Flexkeeping, CREATRIKS D.O.O.
Nika Lenard je zaključila študij Hotelskega
Managementa na znani fakulteti MODUL na
Dunaju ter na londonski West London univerzi.
Nadaljnih 13 let je živela in delala v Avstriji, Italiji,
Veliki Britaniji, na Hrvaškem ter v Sloveniji, kot
Direktorica Operative in Generalna Direktorica
hotelov. Izkušnje je nabirala v hotelih kot so
Hilton, Intercontinental, Crowne Plaza in
Falkensteiner. Za tem je vodila podjetje
Booking.com Slovenija, preden se je leta 2017
pridružila Flexkeepingu kot COO.

Mitja Bobnar
Direktor Zavoda RS za zaposlovanje

OKROGLA MIZA

MOJCA KRAŠOVEC

GREGOR JAMNIK

MATEJA PAVLIČ

ALEN MILOŠEVIĆ

IZTOK ALTBAUER

Vsakodnevna tema našega življenja je virus, ki je šel pred dobrimi tremi meseci na potep po svetu in
povzroča neslutene posledice. Najrazličnejše oblike druženja, ki niso zaznamovale le naše kulture
bivanja, bodo potrebovale spremembe. Želja po varnosti bo nadomestila oziroma zamenjala številne
druge želje, ki so do sedaj narekovale naše življenje.
Dezinfekcija – pojem, ki je bil v preteklosti zanimiva stvar, vendar nepotrebna, je postala nujna
vsakodnevna potreba. V našem podjetju se že vrsto let ukvarjamo z razvojem dezinfekcijskih sredstev,
ter s prodajo naprav za hitrejšo in uspešnejšo izvedbo dezinfekcije.
Cilj razkuževanja je uničiti patogene mikroorganizme, ki bi lahko okužili ljudi. V ta namen uporabljamo
lahko različna razkužila. Poznamo sredstva, ki imajo oznake za nevarnost in tudi učinkovita
dezinfekcijska sredstva, ki zdravju niso nevarna – brez oznak za nevarnost. Slednja so naše vodilo.
Uporaba nenevarnih razkužil.
Naše ključno vodilo je učinkovitost in biorazgradljivost. Razvili smo biorazgradljivo sredstvo na bazi
vodikovega peroksida, katerega pa smo stabilizirali in mu tako povečali moč in podaljšali čas
učinkovitosti.
V juniju 2017 nam je GZS podelila Srebrno priznanje za inovacijo – celovita dezinfekcija. To pa pomeni,
da imamo dezinfekcijska sredstva za dezinfekcijo rok, kože, površin in prostorov.
V letih razvoja smo pridobili teste učinkovitosti certificiranih laboratorijev iz Nemčije in Španije, ki
dokazujejo učinkovitost naših sredstev na viruse, bakterije, glive, plesni, ter spore in kar je v tem
trenutku najpomembnejše, imamo test učinkovitosti na Corona virus. Hkrati pa razpolagamo tudi z
Dermatestom z oznako EXCELENT.
Z našimi napravami za dezinfekcijo lahko naredite hitro in učinkovito popolno dezinfekcijo prostorov v
hotelu, apartmajih, gostiščih, kopališčih … v njih pa uporabite biorazgradljiva učinkovita sredstva
Izaeffect, ki so primerna za vsakodnevno večkratno uporabo.

GoCrypto, Valu, mBills in POS Terminali

