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PREDLOG UKREPOV ZA POMOČ
TURISTIČNEMU GOSPODARSTVU

Ker se zavedamo nujne potrebe po dodatni pomoči turizmu, smo
pripravili predloge ukrepov za pomoč turističnemu gospodarstvu,
ponovno skupaj s predstavniki številnih turističnih združenj, ki
obsegajo večino slovenskega turizma.
Po našem predlogu je potrebno spodaj naštete ukrepe vključiti v
PKP7 ali oblikovati interventni zakon o turizmu:
1. Posebna obravnava turizma kot najbolj ogrožene
gospodarske panoge, ki ji je bilo obratovanje v letošnjem
letu prepovedano več kot tretjino leta! Med prejemnike
pomoči morajo biti vključeni vsi segmenti turizma in ne
samo določene standardne klasifikacije dejavnosti, kot
navaja predlog PKP7,
2. Razširitev obdobja pomoči se razširi na obdobje prve
razglasitve epidemije (marec – junij 2020), na obdobje
druge razglasitve epidemije (oktober – december 2020)
in prve tri mesece leta 2021,
3. Zgornjo omejitev pomoči pri sofinanciranju fiksnih
stroškov se za vse segmente turizma prestavi na 2.000 €
na zaposlenega (namesto 1.000 € iz PKP6),
4. Ukrep sofinanciranja čakanja na delo se podaljša do
31.3.2021 z možnostjo dodatnega podaljšanja. Država
financira 100% financiranja čakanja na delo.
5. Financiranje 100% nadomestila pri ukrepu skrajšanega
delovnega časa z osnovo povprečne plače v Sloveniji.
6. Zaradi zelo nizkega deleža unovčevanja turističnih bonov
(unovčene le 35,8% vrednosti bonov) in nezmožnosti
unovčevanja zaradi prepovedi obratovanja panoge
predlagamo izdajo novih bonov s 1.1.2021. Veljavnost je
potrebno razširiti na druge segmente turizma (žičniške
naprave, turistične agencije, znamenitosti, gostinstvo).
*medtem je vlada že potrdila podaljšanje turističnih bonov
do 31. 12. 2021

67. GOSTINSKO TURISTIČNI ZBOR
SLOVENIJE
Za nami je letošnji Gostinsko turistični zbor Slovenije, ki je zaradi zaščitnih ukrepov prvič potekal na daljavo, v
obliki virtualnega srečanja.
Pripravili smo srečanje z aktualnimi vsebinami:
Predstavitev zaščitnih ukrepov v hotelirstvu,
Kibernetska varnost v turizmu,
Janko Dulc, zmagovalec tekmovanja Mladi šef
Zelena shema slovenskega turizma kot primerjalna prednost Slovenije po korona krizi.
Prihodnost poklicev v gostinstvu skozi oči dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem iz Celja.
tekmovanje v predstavitvi priprave glavne jedi
Virtualnega srečanja se je udeležilo preko 250 poslušalcev.
Zahvaljujemo pa se tudi vsem partnerjem dogodka.

LETNI ZBOR ZDRUŽENJA HOTELIRJEV
Z VOLITVAMI
Po zaključku mandata so člani Združenja hotelirjev Slovenije 26. novembra 2020
izvolili novo vodstvo.
Združenje bo tudi naslednja štiri leta vodil dosedanji predsednik, gospod Gregor
Jamnik, sicer direktor ljubljanskega Best Western Premier Hotela Slon. Dolgoletni
turistični strokovnjak za največji dosežek Združenja v zadnjih letih šteje prehod
kategoriziranja slovenskih hotelov v mednarodni sistem kategoritacije HotelStars;
slednji omogoča boljšo primerjavo slovenskih z drugimi evropskimi hoteli, gostom
pa zagotavlja obljubljeno raven storitve. Prav tako je Združenje naredilo velik korak
naprej s polnopravno vključitvijo v HOTREC – Evropsko Združenje Hotelov in
Restavracij s sedežem v Evropski Komisiji.
V letih, ki so pred nami, gospod Jamnik v obdobju največje krize turizma
napoveduje intenzivno delovanje Združenja v smeri pomoči ogroženim hotelom, ki
jih je kriza najbolj prizadela ter številne razvojne aktivnosti s poudarkom na
digitalizaciji, trajnostnem razvoju in zagotavljanju visoke kakovosti storitev - vse s
ciljem, da bo okrevanje v hotelirstvu po končanju krize čim hitrejše.
Člani Izvršilnega odbora Združenja hotelirjev Slovenije so za podpredsednico izvolili
gospo Sašo Zor, direktorico prodaje in marketinga v hotelu InterContinental
Ljubljana.

predsednik ZHS,
Gregor JAMNIK

podpredsednica ZHS
Saša ZOR

VILA VIPOLŽE - VEZI MED SVETOVI
IN LJUDMI
V okviru projekta MerlinCV, ki se izvaja v čezmejnem sodelovanju Interreg ItaliaSlovenija, smo na Turistično gostinski zbornici Slovenije pripravili krajši vlog o Vili
Vipolže.
Najlepša renesančna vila v Sloveniji že od 16. stoletja ponuja razglede na zelene
griče Brd. Novo kulturno, družabno in kongresno središče Vila Vipolže omogoča
organizacijo nepozabnih porok, partnerskih srečanj, kongresov, izobraževalnih
seminarjev, delavnic, razstav in koncertov.
Obiščite prenovljeno Vilo Vipolže, privoščite si vrhunska lokalna vina v vinskih
kleteh in poskusite kreativno sodobno kuhinjo, polno svežih lokalnih sestavin s
turističnih kmetij Goriških Brd.

video:

Bled Rose Charity
V času, ko je svet stal, se je Bled Rose hotel predstavil s svojim novim brandom
Bled Rose Charity in ustvaril uspešno dobrodelno zgodbo.
V sodelovanju z Zavetiščem Ljubljana in 15 slovenskimi vplivneži smo zapuščenim
živalim pomagali iskati novi stalni dom.
Dobrosrčnih 15 – znani slovenski obrazi so se z navdušenjem odzvali k sodelovanju.
Challe Salle, Tim Kores Kori, Tanja Ribič, Boštjan Romih, Rebeka Dremelj, David
Amaro, Ines Erbus, Nika Krmec, Gaja Prestor, Doroteja Premužič, Nina Kolar, Rok
Gracer, Kaja Solo, Franko Bajc, Vesna Ponorac.
V sodelovanju z Zavetiščem Ljubljana, 15 slovenskimi vplivneži in fotografinjo Tijo
Ažman so ustvarili dobrodelni koledar 2021.
Sredstva od prodaje koledarjev bo Bled Rose hotel namenil izključno Zavetišču
Ljubljana.
Novim lastnikom in njihovim izbrancem nudi Bled Rose hotel brezplačno nočitev v
novih dizajnerskih sobah ter razvajanje v modernem novem wellnessu.
Svoj koledar pa si lahko naročite preko elektronske pošte sales@bledrose.com.

KAMP ŠOBEC V LETU 2020
Kljub situaciji v letu 2020 v Kampu Šobec nadaljujejo s prenovo. V marcu, tik pred
pričetkom epidemije so zaključili investicijo v prenovo največjega sanitarnega objekta,
ki je bil urejen po najnovejših tehničnih in uporabniških standardih. Istočasno so
prenovili tudi pralnico za goste ter kolesarski depo, kjer si gosti lahko varno shranijo
kolesa ter jih tudi osnovno servisirajo. Konec poletne sezone so pričeli z eno izmed
zadnjih vzdrževalnih investicij s katero bodo zaključili prenovo objektov v kampu, ki so
dolga leta služili svojemu namenu. Novo podobo bo dobila recepcija, ki bo urejena
skladno z novo vizualno podobo kampa.
Zelo so ponosni, da je kamp prejel okoljski znak in certifikat Zeleni ključ, ki predstavlja
najvišji standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja
v turistični industriji. Ta prestižni trajnostni znak pomeni zavezanost podjetij, da v
certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija
za okoljsko vzgojo FEE. Trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro
certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati
vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih
kontrolnih pregledov.
V kampu Šobec živijo in delujejo tesno povezani z naravo na obrobju Triglavskega
narodnega parka. Hvaležni so za vse danosti, ki nam jih okolje namenja, zato se trudijo
poslovati in razmišljati trajnostno, okolju prijazno in predvsem ZELENO.

Z dobrimi željami so Vivovci na poti do PAPEŽA FRANČIŠKA
pospremili Božično orehovo potico.
Potica, ki je šla na dolgo pot je dobro obložena z domačimi
slovenskimi orehi, z nadevom in testom, katerega so
pripravljale že naše babice"
Recept in priprava:

Direktorica: Jerneja Kamnikar
Vivo cheff: Boris Horjak
Fotograf: Peter Irman in
Uroš Podbregar del ekipe Vivo catering.

www.telekom.si/poslovni

Oglejte si video predstavitev
https://www.youtube.com/watch?v=6tyCSX-UCp4

PREDNOSTI

UPORABA

KALOS KAI AGHATOS!
Scaldaquore je podjetje iz Pordenona v Italiji, ki stremi k
razvoju kar najbolj kvalitetnih in oblikovno izjemnih IR
panelov. Na sedežu podjetja imamo namenjenih 200
kvadratnih metrov prostorov za predstavitev vseh naših
izdelkov (panelov ) – linij Ceramica, Vetro, Metallo in
Specchio (keramika, steklo, kovina in ogledalo), obenem
imamo showroom tudi v Ljubljani (Dunajska cesta 167,
poslovna stavba Rotonda).
Naš moto izhaja iz grškega ”KALOS KAI AGHATOS”, kar
pomeni ”ODLIČNO IN LEPO”!
Verjamemo, da estetika ne more obstajati brez etike. Naši
paneli so zato izdelani na način, da minimalno vplivajo na
okolje in izboljšujejo počutje naših strank.
So najboljša izbira za vaš dom ali pisarno, lahko se
uporabijo kot čudovit dekor, poleg vseh ostalih lastnosti, ki
jih odlikujejo; najsodobnejša tehnologija ter raznovrstna
ponudba velikosti injakosti ogrevanja.
Vsi naši paneli se lahko upravljajo na daljavo (aplikacija je
dodana pri vseh panelih) . Termostat je narejen tako, da
minimalizira porabo. Zunanje in notranje tipalo mu
pošiljata podatke o temperaturi v prostoru, tako da se le-ta
po potrebi izklaplja.
Uporabljamo najboljše materiale in tehnologijo, ter s tem
kupcem zagotavljamo najvišjo kvaliteto naših produktov.
Pri Scaldaquore-ju bomo vedno sledili vašim željam in
potrebam.

SCALDAQUORE D.O.O.
Celovška c. 103, 1000 Ljubljana
info@scaldaquore.si
https://scaldaquore.com/
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