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Dobro počutje in 
poslovni turizemO
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Spoznajmo skrite  
kotičke Slovenije

V hladnejših mesecih je zaradi milej-
ših podnebnih razmer morda še posebej 
zanimiv slovenski Kras. Potikanje po nje-
govih vasicah, vinskih kleteh, pršutarnah 
oziroma gostiščih je v tej od norega ritma 
sodobnega življenja nekoliko odmaknje-
ni pokrajini lahko res sproščajoč »tota-
len odklop«. Za informacijsko oporo pri 
pohajkovanju po tem koncu naše dežele 
prav pride tudi spletna stran osmice.info 
ali visitkras.info.

Povsod je kaj videti

Na Slovenski turistični organizaciji so nam 
ob vprašanju, kam na dopust v Sloveniji, 
svetovali: »Poleg že znanih in uveljavlje-
nih dopustniških destinacij, kot so Bled, 
Kranjska Gora, Portorož, Piran, zdravili-
šča po vsej državi in druge, bi kazalo pou-
dariti tudi dolino Soče, Solčavsko, Idrijo, re-
ko Kolpo, Laško, Goriška brda, Pohorje ali 
prekmurske ravnice. Slovenija je raznolika 
in pestra, povsod je kaj videti. Izberemo si 
lahko tudi nekaj sproščajočih dni v navdi-
hujočem podeželskem okolju na kateri od 
številnih turističnih kmetij, ki so raztroše-
ne po vsej deželi. Odpraviti se je mogoče 
na raziskovanje naše zgodovinske, kultur-
ne ali arhitekturne dediščine, ne nazadnje 
imamo več kot 400 gradov, pa kopico mu-
zejev in galerij.«

Najemite apartma na drevesu

Pobrskali smo tudi za novostmi v domači 
turistični ponudbi in odkrili tako imeno-
vani nožni golf v Bovcu, pri katerem igral-
ci upoštevajo enaka pravila kot pri golfu, 
le da poskušajo s čim manj udarci z nogo v 
posebno luknjo spraviti nogometno žogo.

Ko bo zapadel sneg, bodo v Kranjski 
Gori in še kakšnem drugem zimskem sre-
dišču spet odprli hit minule sezone, igro 
escape room – sobo za pobeg, ki sicer vse 
leto deluje v Ljubljani. V Zgornjesavinj-
ski dolini, v preddverju Logarske doline, 
lahko kakšen dan preživite v »apartmaju« 
na kozolcu ali hiški na drevesu, na Bledu 
v res posebni turistični vasi Garden Villa-
ge Bled v udobnih drevesnih hiškah, šo-
torih na pomolih nad ribnikom ali glam-
ping šotorih. Za ogled najlepših kotičkov 
Slovenije skozi objektiv fotoaparata pa si 
lahko omislite tudi vodeno turo z izkuše-
nim fotografom Lukom Esenkom in nje-
govo agencijo.

Od nebeško lepega Triglava do pek-

lenske vožnje s kolesom po nekda-

njem rudniku Mežica pod Peco ali 

kaj vse lahko za kratke jesenske po-

čitnice ponudi naša mala, a razgiba-

no pestra domovina.

Psihologi trdijo, da mora dopust poleti v 
kosu trajati vsaj dva tedna, še raje tri, da 
se lahko pošteno odmaknemo od služ-
benega vsakdanjika in naberemo moči 
za nadaljnje delo. Preostali del leta ozi-
roma med dolgo zimo pa si moramo po-
leg prostih koncev tedna vsaj enkrat pri-
voščiti tudi nekajdnevni počitek in si ob-
noviti moči.

Potreben je odklop

Strokovnjaki poudarjajo, da je zelo po-
membno, da se v prostih dneh čim bolj 
odklopimo od siceršnjega vsakdanjika. To 
pomeni, da je nujno izklopiti tudi službe-
ni telefon in pošto, saj v nobenem pokli-
cu oziroma službi delovno mesto ni táko, 
da ne bi mogli brez nas preživeti tedna 
ali dveh. Če je, je delovni proces pač sla-
bo organiziran.

Tako za otroke kot za odrasle velja, naj 
bodo dnevi oddiha vsaj malo aktivni oziro-
ma naj se udeležujejo različnih dejavnosti, 
se ukvarjajo z različnimi športi in rekrea-
cijo, se družijo s prijatelji in družino ter ta-
ko utrjujejo medsebojne odnose, ki so za-
radi stresnih obveznosti vsakdanjika pra-
viloma v drugem planu.

Poleti na morje, pozimi pa ...

Med daljšimi poletnimi počitnicami mo-
ramo že skoraj nujno v obmorske kraje, je-
senske krompirjeve počitnice v zadnjem 
tednu oktobra pa so ravno prav dolge, da 
se malce razgledamo po slovenskih krajih, 
kjer še nismo bili. Ne nazadnje je potovanje 
v tuje kraje, kam daleč, tudi stresno za or-
ganizem, zato obisk krajev nedaleč od do-
ma za telo in duha pomeni res pravi oddih.

Široka ponudba zanimivih izletniških 
ali dopustniških destinacij je na voljo na 
spletnih straneh, kot sta slovenia.info in 
slotrips. Tu najdemo ponudbo za eno- ali 
večdnevne izlete, krajše dopuste, dru-
žinske počitnice, na voljo je široka pale-
ta idej tudi za kolesarje, goliste, hribolaz-
ce, gurmane in druge bolj ali manj aktiv-
ne dopustnike.

Od nebeško lepega Triglava do 
peklenske vožnje s kolesom po 
nekdanjem rudniku Mežica pod 
Peco ali kaj vse lahko počnemo 
med kratkimi jesenskimi 
počitnicami

Slovenija je 

raznolika 

in pestra, 

povsod je kaj 

videti.

 !Po podatkih Svetovne turistične orga-

nizacije se je turistični obisk po Evropi v 

prvi četrtini tega leta povečal v povprečju 

za dobre štiri odstotke. Slovenski turizem 

pa se s 13-odstotno rastjo mednarodnih 

prihodov od januarja do julija uvršča nad 

povprečno napovedano in dejansko rastjo 

mednarodnih prihodov v Evropi.

 !Po podatkih slovenskega statističnega 

urada (Surs) je v prvih sedmih mesecih v 

naših hotelih in drugih namestitvah pre-

nočevalo osem odstotkov več domačih in 

tujih turistov kot v istem obdobju 2014. Šte-

vilo tujih turistov se je povečalo za 12,8 od-

stotka, njihovih prenočitev je bilo več za 

devet odstotkov. Domačih gostov pa je bilo 

za 9,5 odstotka več kot v istem obdobju 

lani, ustvarili pa so za 6,4 odstotka več pre-

nočitev. Največ prenočitev so ustvarili Itali-

jani, Avstrijci in Nemci.

 !Tudi letošnja poletna planinska sezona je bila med boljšimi v 

zadnjih petih letih. Tri petine slovenskih planinskih koč je ime-

lo med poletjem za približno osem odstotkov boljši promet, večji 

obisk in več prenočitev od povprečja zadnjih petih let. Prav tako 

se povečuje obisk tujih planincev. Najboljši obisk in promet so 

imeli v planinskih kočah v Karavankah, o nekaj slabšem obisku 

pa poročajo iz koč v Posočju in severovzhodni Sloveniji. Od skup-

no 163 planinskih koč jih je v visokogorju vse leto odprtih 11, ne-

katere pozimi zaprte koče v visokogorju pa imajo za primer sile 

na voljo zimske sobe. Iz Planinske zveze Slovenije obveščajo, da 

je bil letos postavljen nov nadomestni bivak pod Skuto, Bivak II 

na Jezerih pa bo zaprt predvidoma do prihodnje sezone. Do tak-

rat je v načrtu gradnja novega bivaka v bližini zaprtega Doma Pe-

tra Skalarja na Kaninu.

 !Pozitivna gibanja v gospodarstvu se močno kažejo v več-

ji porabi domačih gostov tudi v slovenskih zdraviliščih, kjer so 

ustvarili za 8,3 odstotka več prihodov in 4,3 odstotka več pre-

nočitev. V osmih mesecih so našteli že več kot milijon domačih 

prenočitev, tako da se je delež teh povečal na dobrih 56 odstot-

kov. Med tujimi obiskovalci naših term so v ospredju Avstrijci in 

Italijani. V slovenskih toplicah povečanje obiska pripisujejo tudi 

pestrim in dobro pripravljenim programom, za katere so poskr-

beli v vseh 14 naravnih zdraviliščih. Tudi letošnja sezona prina-

ša nekaj novosti. V Termah Čatež so odprli zobozdravstveno kli-

niko, ki lahko ponudi novo razsežnost dopusta. V Laškem so od-

prli prenovljen in dopolnjen Medicinski center. Novosti v preno-

vljenem savna centru v Thermani Laško so savna in žadeidni 

kamni v zunanji finski savni, v kateri izvajajo program vrtinče-

nja zraka. V Termah Ptuj in Zdravilišču Radenci pod vodstvom 

strokovnjakinje za prehrano – nutricionistke vpeljujejo nov kon-

cept preživljanja počitnic z nazivom Jejmo bolje.
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Strokovnjaki poudarjajo, da je zelo 

pomembno, da se v prostih dneh čim 

bolj odmaknemo od vsakdanjika.

Vse več zanimanja za Slovenijo

Na planince …

Na toplo v naravna zdravilišča
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Miha Kovačič, direktor Zavoda  

– Kongresnoturistični urad:

Ljubljana je prvi teden septembra gostila 

dva mednarodna kongresa z več kot 

dva tisoč udeleženci. Če upoštevamo 

neposredne, posredne in inducirane učinke, 

sta ta dva dogodka ustvarila več kot pet 

milijonov evrov prihodkov.

Patrick Delaney, partner v irski trženjski 

agenciji SoolNua:

Kongresne možnosti v Sloveniji 

boste težko razvili, dokler boste 

imeli letalske povezave z Evropo 

na zdajšnji ravni. To je lahko 

usodna napaka in zahteva nujen 

poseg oziroma podporo države.
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Kranjska Gora
Več informacij in prijava: 
www.inance-akademija.si/transferne2

Iz programa:
• Kako se bodo po novem določali višina transfernih cen, raven dobička, marža …?
• Kako po novem obravnavati transakcije transfernih cen?
• Kaj so vnaprejšnji cenovni sporazumi?
• Kakšne spremembe prinašajo cenovni sporazumi pri transfernih cenah?
• Za koga bodo cenovni sporazumi primerni?
• Primeri transakcij, za katere po novem lahko sklenete cenovni sporazum
• Kakšna bo po novem vloga Fursa in zavezanca z vidika transfernih cen?
• Kako bodo novosti vplivale na trenutne sestavine dokumentacije?
• Kateri so problemi pri dokazovanju transfernih cen?
• Primer dokumentacije transfernih cen.

Dokumentacija transfernih cen 

za leto 2015 z zadnjimi novostmi

21. oktober 2015, GZS v Ljubljani

Primer dokumentacije za transferne cene, vnaprejšnji cenovni 

sporazumi in nova pravila za oblikovanje transfernih cen

VELIKE SPREMEMBE PRI PRIPRAVI 

DOKUMENTACIJE TRANSFERNIH CEN:

Od 1. avgusta 2014 je ena izmed nalog 
nove Finančne uprave RS tudi sklepanje 
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov med 
posameznim davčnim zavezancem in 
davčno upravo (ali redkeje celo med 
davčnim zavezancem in dvema davčnima 
upravama).

Bliža se konec leta, zato 
bo za leto 2015 treba 
PRVIČ UPOŠTEVATI 
DOLOČILA TEH 
SPORAZUMOV za celotno 
dokumentacijo transfernih 
cen za leto 2015.

Predavateljica:
Mag. Barbara Guzina, davčna svetovalka

Predstavljamo vam, kaj 

vse lahko letošnjo jesen 

doživite v Kranjski Gori, 

tradicionalnem družin-

skem turističnem središ-

ču, kjer je doživetij za ce-

lotno družino na pretek.

Možnosti so zelo raznovrstne: 
od aktivnega preživljanja poči-
tniških dni do mirnega odkri-
vanja naravne in kulturne de-
diščine ali sproščujočega raz-
vajanja v bogati ponudbi vel-
nesa. Če nimate sreče pri igra-
nju golfa, jo lahko preizkusite v 
eni od igralnic ali pa se posveti-
te raziskovanju številnih zani-
mivih kotičkov mistične Zgor-
njesavske doline.

Za sankanje ne potrebujete 

snega

V Kranjski Gori se lahko tudi v 
mesecih brez snežne odeje ve-
selo spuščate po poletnem san-
kališču Besna Pehta. V Kekčevi 
deželi je še vrsta lokacij in do-
življajev poimenovanih po tem 
navihanem fantiču in njegovih 
tovariših. Med drugim se lahko 
preizkusite tudi na Kekčevi ori-
entacijski dogodivščini, adre-
nalin pa sprostite s spustom po 
Bedančevi drči.

Sprehod skozi kulturno in 

zgodovinsko dediščino

Če se s sedežnico Vitranc 1 po-
peljete v višave, vas bo navdu-
šil prečudovit pogled na Julij-
ske Alpe. Ljubiteljem kulture 
in zgodovine pa v Lokalni turi-
stični organizaciji Kranjska Go-
ra predlagajo ogled etnoloških 
muzejskih zbirk v Liznjekovi 
domačiji v Kranjski Gori, Kajžn-
kovi hiši v Ratečah in Pocarjevi 
domačiji v Zgornji Radovni. Tu-
di obisk Slovenskega planinske-
ga muzeja v Mojstrani bo zani-
miv sprehod skozi bogato zgo-
dovino slovenskega planinstva 
in gorništva.

S kolesom ali peš

Najbolj priljubljeni aktivno-
sti tu sta kolesarstvo in poho-
dništvo. Za lahkotno turo je na 
voljo urejena kolesarska steza, 
ki vodi od Mojstrane proti Itali-
ji. Za adrenalina željne kolesar-
je so v Kranjski Gori uredili ko-
lesarski park, delček je name-
njen tudi mlajšim. Tudi za po-
hodništvo so v Zgornjesavski 
dolini odlične možnosti, saj jo 
prepreda več kot 100 kilome-
trov urejenih sprehajalnih poti.

Hotelirji so pripravili po-
sebne jesenske pakete, v času 

S kolesom po zasneženih 
kranjskogorskih strminah
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 ! V Kranjski Gori lahko počitniške dni preživite aktivno, lahko v miru odkrivate naravno 

in kulturno dediščino, se razvajate v bogati ponudbi velnesa ali pa preizkusite srečo na 

golfskem igrišču ali igralnici.

krompirjevih počitnic pa ča-
kajo družine še posebne ugo-
dnosti. Jesenski dnevi so v ho-
telih popestreni tudi z jutranjo 
telovadbo, vodenimi sprehodi 
in pohodi po okolici, z ustvar-
jalnimi delavnicami, mini dis-
kom in še vrsto drugih aktiv-
nosti. Za najmlajše bodo go-
tovo zanimivi večerni pohodi 
z baklami, praznovanje noči 

čarovnic in raznovrstne dru-
žabne igre.

Smučarske vozovnice: še 

posebej ugodno

Karte za prihajajočo smučarsko 
sezono so v predprodaji do 30. 
novembra. Novost letošnje se-
zone je družinska enotna se-
zonska smučarska vozovnica – 
ESSV, ki velja na večini sloven-

skih smučišč, možen pa bo tudi 
nakup karte, ki bo veljala le na 
smučiščih Kranjska Gora in Vo-
gel. Kartam, kupljenim v pred-
prodaji, bo veljavnost podalj-
šana na obdobje dveh let, to-
rej bodo veljale kar do 15. apri-
la 2017. Novost letošnje sezone 
so tudi večdnevne karte ESSV, 
ki bodo veljale na vseh delujo-
čih slovenskih smučiščih.

Posebna letošnja zimska 
novost na smučišču v Kranj-
ski Gori bo možnost kolesar-
jenja na zasneženih strminah 
po sankaški progi poleg štiri-
sedežnice Kekec.

Več o dogajanju na turi-
stični destinaciji Kranjska 
Gora si lahko preberete na 
spletni strani www.kranj-
ska-gora.si.

V podjetju, kjer so uspeš-

ni pri svojem delu, vedo, 

da so njihov največji kapi-

tal zaposleni. Formula je 

znana: zadovoljni in pove-

zani ljudje, ki delujejo eki-

pno, so bolj ustvarjalni in 

bolj učinkoviti, tako tim-

sko usklajeno delo pa zelo 

poveča možnosti uspešne-

ga delovanja na trgu.

Boj na trgu terja veliko ener-
gije, a v delovnem procesu se 
je veliko izgublja tudi zara-
di neprimerne komunikaci-
je med zaposlenimi, ki nema-
lokrat preraste v konlikt, na-
pačne odzive vodstva, stres, 
zamenjave kadrov in druge 
negativne posledice. V pod-
jetju zato trpi produktivnost, 
podaljša se čas za opravlja-
nje nalog, pojavlja se mobing, 
poveča se število bolniških 
izostankov, delavci zapuščajo 
podjetje, ki zaradi vsega tega 
izgublja kapital znanja, njego-
va konkurenčna prednost na 
trgu pa se zmanjšuje.

Premišljena gradnja dobre 

ekipe

Gradnja ekipnega duha ozi-
roma team building je pre-
mišljen, z izkušnjami pod-
prt in učinkovit sistem, ka-
ko med zaposlenimi odpravi-
ti omenjene pomanjkljivosti 

ter ustvariti udaren, kreativen 
in učinkovit kolektiv. »Z na-
ročnikom najprej uskladimo 
njihove želje in cilje, zmož-
nosti in lokacijo, pripravimo 
osnutek programa in ga sku-
paj potrdimo. Na voljo je več 
programov, predvsem gre v 
jedru za izobraževalno us-
merjene programe team bu-
ildinga, družabne motivacij-
ske dogodke team bondinga 
in kombinacije obeh. Na voljo 
so eno- ali večdnevni progra-
mi,« razloži Borut Nikolaš iz 
agencije Maya Team, kjer or-
ganizirajo različne poslovne 
in rekrea tivne dogodke. Po-
udari še, da za dobro počutje 
in pozitivno ozračje v podje-
tju priporoča predvsem pro-
grame  team bondinga. To so 
večinoma enodnevni dogodki 
na različnih koncih Slovenije.

Team building ali team 

bonding

Po sogovornikovih besedah 
team building mnogi zame-
njujejo s team bondingom. 
»Team building je izkustve-
no izobraževanje, kjer pri 
vsaki nalogi ali izzivu opravi-
mo analizo oziroma releksi-
jo dela posameznika in celot-
nega tima ter to poskušamo 
prenesti v vsakdanje poslov-
no okolje. Z vajami se v novem 
in neznanem okolju udeležen-

ci odzovejo naravno in nezai-
grano, zato lahko zelo hitro vi-
dimo, na koga lahko ekipa naj-
bolj računa. Poudarek delav-
nic je na komunikaciji, organi-
zaciji, motivaciji in zaupanju.

Pri team bondingu pa gre 
za programe, kjer damo več-
ji poudarek zabavi in druže-
nju v neformalnem okolju, 
ki pozitivno vpliva na sode-
lavce, jih zbližuje in združu-
je. Pri teh programih ni ana-
liz, releksij ter kompleksne-
ga reševanja timskih izzivov 
in težav.«

Desetletji izkušenj

Agencija Maya Team, ki ima 
sedež v idiličnem okolju Soče 
v Tolminu, je bila ustanovlje-
na leta 1998, sestavljajo pa jo 
v mednarodnem okolju uspo-
sobljeni in izkušeni inštruk-
torji. Programe izvajajo veči-
noma v Sloveniji, na željo na-
ročnika pa tudi v bližnji tuji-
ni. Ker si prizadevajo za po-
polnost, ekipa Maya Teama 
nove programe najprej preiz-
kusi na sebi in svojih bližnjih. 
»Veščina dobrega trenerja 
je, da je sposoben opazovati 
udeležence pri delu, jim na-
to svetovati in jih pripeljati do 
stopnje, kjer se začne ozave-
ščanje pridobljenega znanja. 
Zgodilo se je že, da me je ude-
leženka najprej do krvi spra-

Najprej me je spraskala, potem pa poljubila

N I K O L I  N I  P R E P O Z N O  Z A  T E A M  B U I L D I N G  I N  T E A M  B O N D I N G
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 ! Analize in ankete pri podjetjih, ki že imajo izkušnje s krepitvijo ekipnega duha s pomočjo 

inštruktorjev agencije Maya Team, kažejo, da so postavljeni cilji doseženi in večkrat celo 

preseženi; zaposleni so bolj povezani in učinkoviti.

 !Lokalna turistična organi-

zacija Kranjska Gora v soboto, 

17. oktobra, v dvorani Vitranc 

v Kranjski Gori prireja prire-

ditev Oktober3fest – Festi-

val 3 dežel, kjer bo odmeva-

la domača in narodnozabav-

na glasba.

 !V petek, 27. oktobra, se bo ob 

18. uri začelo že tradicional-

no Srečanje parkeljnov treh 

dežel.

 ! Zadnji dan oktobra pa bo v 

Gozdu - Martuljku prav tako 

že tradicionalen Kostanjev 

večer.

Vesela 
jesen

skala po obrazu in me prek-
lela, po opravljeni nalogi pa 
objela in poljubila,« opiše svo-
je delo Borut Nikolaš, ko po-
skuša pojasniti iskanje skritih 
rezerv posameznika, ki se pri 
takih usposabljanjih pogosto 
izkažejo.

Analize in ankete pri podje-
tjih, ki že imajo izkušnje s kre-
pitvijo ekipnega duha s pomoč-
jo inštruktorjev agencije Maya 
Team, kažejo, da so postavlje-
ni cilji doseženi in večkrat celo 
preseženi; zaposleni so bolj po-
vezani in učinkoviti.

»V še tako uveljavljenem pod-
jetju za dodatno izobraževanje 
za boljše timsko delo, druženje 
in zabavo ni nikoli prepozno. 
Vse to je tisto, kar imajo najbolj-
ši, in tisto, kar manjka povpreč-
nim,« še poudarja sogovornik iz 
agencije Maya Team.
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Organizirajte svoj 
dogodek z namiin imeli boste razlog, da ste sproš eni.
Nudimo vam:

• odlično lokacijo,

• Economy in Comfort sobe za udeležence,

• prireditveni prostor za do 200 ljudi,

• visoko kakovostne pogostitve,

• naravno svetlobo v konferenčnem centru,

• širokopasovni internet ter ozvočenje in    

   postavitev dvoran po meri.

 

sales@cityhotel.si • www.cityhotel.si • 01/239 00 00

#CityHotelLjubljana

Vabljeni!
Rezervirajte novoletno zabavo do 

31.10.2015 in prejmite 
brezpla ni prevoz z nihalko na Golte.

Informacije in rezervacije:
03 839 11 00,
golte-recepcija@golte.si

Decembrski zaključki se približujejo? Svojim sodelavcem in poslovnim partnerjem se 
zahvalite s tematsko zabavo. Sprejemamo rezervacije za skupine do 100 oseb in nudimo 
ugodne možnosti prenočišč po odlični zabavi.

-  Gala ve erja z degustacijo vrhunskih vin

-  Zaklju ek po Savinjsko na Mozirski koči
-  Zaplešimo na mizah v ritmu salse

-  Zaklju ek leta na snegu 
s piknikom na sončni terasi

TEMATSKI NOčOLETNI ZAKLJČ KI NA GOLTEH

TEMATSKI čE Er 
žE Od 17 €/OSEbO

www.golte.si

: GolteSlovenija

O razvoju slovenskega poslovnega tu-

rizma in njegovem konkurenčnem po-

ložaju v svetu smo se pogovarjali z Mi-

hom Kovačičem, direktorjem Zavoda 

– Kongresnoturistični urad. Urad delu-

je kot profesionalni posrednik med or-

ganizatorji dogodkov in ponudniki sto-

ritev ter podpornimi organizacijami, 

skupni cilj pa jim je najti čim ustreznej-

šo rešitev za organizacijo in izvedbo do-

godka.

 ! Čeprav smo tako rekoč v središču Evro-
pe, je Slovenija kot kongresna destinacija 
še razmeroma neznana. Zakaj?
Slovenija je zaradi geografskega položaja in 
majhnega območja s pestro ponudbo idealna 
za organizatorje kongresov. To, da smo razme-
roma neznani oziroma da smo sveža destinaci-
ja v srcu Evrope z raznoliko ponudbo in profe-
sionalnimi storitvami, je vsekakor naša pred-
nost, ki jo poudarjamo pri stikih z organiza-
torji kongresov oziroma pri naših promocij-
skih aktivnostih. Poudarjamo naš osebni pri-
stop, prilagodljivost, naravni čar in avtentič-
nost. Slabosti pa prek različnih načinov sode-
lovanja in komuniciranja blažimo. Te so pred-
vsem velika mednarodna neprepoznavnost na 
področju poslovnega turizma in razmeroma 
slaba dostopnost. Za povečanje mednarodne 
prepoznavnosti smo se povezali z najboljšimi 
strokovnjaki s tega področja. Čim prej si želi-
mo več mednarodnih uglednih hotelskih ve-
rig, ki se bodo v prihodnjih letih vsekakor po-
javile tudi pri nas. Dostopnost naše države se 
izboljšuje tudi zaradi ponudbe cenovno ugo-
dnih prevozov do bližnjih letališč, kot so Za-
greb, Trst in Benetke.

 ! Kako sledimo mednarodni konkurenci na 
področju poslovnega turizma?
Številna mednarodna srečanja, ki vsako leto 
potekajo po vsej Sloveniji, največ v Ljubljani, 
potrjujejo, da smo vse bolj zanimivi in konku-
renčni. Mednarodne dogodke nam pomaga-
jo pridobiti še številni drugi dejavniki, kot so 
infrastruktura, kakovost, profesionalnost, 
mednarodna povezanost, pa tudi razmero-
ma dobra varnost.

Udeleženec tridnevnega mednarodnega 
kongresa v Ljubljani porabi 1.350 evrov

INTERVJU Miha Kovačič o položaju in priložnostih Slovenije na trgu poslovnega turizma

Ljubljana je 

prvi teden 

septembra 

gostila dva 

mednarodna 

kongresa 

z več kot 

dva tisoč 

udeleženci. 

Če 

upoštevamo 

neposredne, 

posredne in 

inducirane 

učinke, 

sta ta dva 

dogodka 

ustvarila 

več kot pet 

milijonov 

evrov 

prihodkov.

Slovenija je 

denimo zelo 

privlačna za 

udeležence 

znanstveno-

strokovnih 

kongresov 

z razno-

vrstnih 

področij, 

saj smo z 

znanostjo in 

raziskavami 

kar močno 

vpeti v 

medna-

rodno 

okolje.

Boljše letalske povezave in 

mednarodne hotelske ve-

rige bi dale Sloveniji veliko 

več priložnosti na medna-

rodnem trgu poslovnega tu-

rizma, menita Pádraic Gilli-

gan in Patrick Delaney, par-

tnerja v irski trženjski agen-

ciji SoolNua, ki svetujeta tu-

di slovenskemu Kongresno-

turističnemu uradu.

Pádraic Gilligan pravi, da so 
udeleženci kongresov včasih 
zahtevali samo destinacije z 
glamurjem in luksuzom. Ker 
so bili tako kongresi dolga leta 
organizirani na vedno istih de-
stinacijah, so teh zdaj že malce 
naveličani in so zato začeli iska-
ti bolj avtentična okolja in no-
ve kraje. »Želijo si več poslov-
nih srečanj zunaj že ustavlje-
nih poti in spoznati tudi kraje 
v ozadju uveljavljene svetovne 
scene. Da, London, Pariz, Rim 
in druga znana kongresna sre-
dišča bodo še vedno priljublje-
ne klasične kongrese destinaci-
je, a nove pozornosti so že de-
ležni tudi manj znani kraji, kjer 
še niso bili. Med njimi je vseka-
kor zelo zanimiva tudi Sloveni-
ja,« pravi sogovornik.

Ne le na kongresih, ampak 

tudi ob njih mora biti 

pestro

Po njegovih besedah mora ime-
ti destinacija, ki se želi uvrstiti 
na seznam privlačnih krajev za 
poslovna srečanja, dobre po-
vezave po zraku, cesti in žele-
znici, biti mora privlačna, ime-
ti mora razvito infrastrukturo 
in izkušnje z organizacijo tovr-
stnih dogodkov. Pomembno je 
tudi, da ima še razvejene mož-
nosti za dejavnosti, ki jih ude-
leženci izvajajo ob kongresih. 
Povedano na kratko, poslovni 
turist mora imeti v kraju kaj vi-
deti in početi. Država mora bi-
ti tudi varna, brez stalnih druž-
benopolitičnih pretresov ali ce-
lo vojn.

Potrebujemo letalske 

povezave in hotelske verige

Sogovornika iz agencije Sool-
Nua pravita, da je Slovenija »ču-
dovita dežela z dobro utečeno 
ekipo kongresnih strokovnja-
kov in drugega osebja, ki so vsi 
zelo profesionalni«. Kot pozi-
tivno stvar poudarjata tudi pri-
jaznost in osebni pristop, dob-
ro energijo in pripravljenost, da 
se hitro prilagodimo potrebam 
obiskovalcev.

Hkrati naštevata tudi po-
manjkljivosti, ki zavirajo uspeš-
nejši razvoj poslovnega turiz-
ma. Kongresne potenciale v Slo-
veniji bomo težko razvili, dokler 
bomo imeli letalske povezave z 
Evropo na zdajšnji ravni. »To je 
lahko usodna napaka in zahte-
va nujen poseg oziroma pod-
poro države,« poudarja Patrick 
Delaney. Prav tako bi morali iz-
boljšati preostalo infrastruktu-
ro. »V državo bi morali pripelja-
ti hotelske namestitve visokega 
ranga, imeti več hotelov s štiri-
mi in petimi zvezdicami. Med-
narodne verige hotelov bi zelo 
spremenile položaj in močno 
povečale zanimanje za organi-

zacijo kongresov pri vas. Imajo 
namreč dobro utečene prodaj-
ne kanale in obsežne programe 
trženja,« pravi Gilligan.

V znanosti, IT in zdravstvu 

čedalje več kongresov

V agenciji SoolNua imajo s pro-
mocijo kongresnih destinacij in 
svetovanjem pri organizaciji po-
slovnih in kongresnih dogodkov 
že več kot 30 let globalnih izku-
šenj. Zato smo sogovornika pro-
sili tudi za komentar svetovnih 
smernic v kongresni dejavno-
sti in poslovnem turizmu. Pa-
tric Delaney nam je razkril, da 
zanimanje za kongrese v neka-
terih panogah nekoliko upada, 
saj se mlajše generacije pogos-
to združujejo v skupnosti in raje 
komunicirajo prek sodobnih ko-
munikacijskih sredstev. To poč-
nejo predvsem zato, ker menijo, 
da v klasičnih kongresnih zdru-
ženjih ne znajo poskrbeti za nji-
hove speciične potrebe. Na dru-
gi strani se zanimanje za organi-
ziranje kongresov hitro poveču-
je na področjih znanosti in ino-
vacij, IT in zdravstva. Tu vidijo 
srečanja v živo kot odlično mož-

nost za prenos znanja in novih 
idej ter povezovanje med ljud-
mi v panogi.

Tehnologija je vsestranska 

prednost

»Mislim, da so sodobne tehnolo-
gije v kongresnem turizmu bolj 
prednost kot uničevalec dejav-
nosti,« pravi Delaney. Omogoča-
jo namreč večjo širino srečanja. 
To lahko poteka v živo, hkrati pa 
na različnih koncih sveta prek 
sodobnih komunikacijskih po-
vezav na njem sodelujejo tudi 
tisti, ki niso izično navzoči. Na 
medicinskih kongresih se lah-
ko udeleženci prek spletnega 
komuniciranja v živo spoznajo 
z različnimi terapijami, pri če-
mer lahko sodelujejo tudi tisti z 
manjšim proračunom, saj nima-
jo stroškov z letalskimi prevozi 
in hotelsko namestitvijo. »Zna-
nje se tako hitreje širi,« meni 
sogovornik in dodaja, da lahko 
prek sodobnih tehnologij svoja 
mnenja v realnem času izme-
njajo predavatelji in strokovnja-
ki z različnih delov sveta, izvaja-
jo se lahko razne ankete in hitro 
ustvarjajo raznovrstne analize.

Čudovita dežela brez ustreznih 

letalskih povezav in hotelskih verig
 " Organizatorji kongresov in 

drugih poslovnih dogodkov 

poleg klasičnih destinacij 

čedalje pogosteje iščejo 

manj znane zanimive kraje, 

kjer še niso bili. Med njimi je 

lahko tudi Slovenija, pravita 

Patrick Delaney (levo) in 

Pádraic Gilligan, partnerja 

v irski trženjski agenciji 

SoolNua.
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 ! Julija je pri nas potekal študijski obisk tu-
jih organizatorjev dogodkov. Kakšne vtise 
so odnesli?
Julija smo organizirali študijski obisk 33 med-
narodnih organizatorjev poslovnih srečanj iz 
desetih evropskih držav. Nihče izmed njih Slo-
venije še ni poznal. Predstavili smo jim glavne 
destinacije, jim omogočili, da se osebno sezna-
nijo s ponudniki in navežejo neposredne po-
slovne stike. Take promocijske dejavnosti ved-
no natančno analiziramo in tokrat smo zado-
voljni z odzivi. Nekateri udeleženci srečanja so 
že izbrali Slovenijo za svoj prihodnji dogodek. 
Tako imamo že ta mesec napovedanih nekaj 
skupin iz Poljske in Francije. Zavedati se mora-
mo, da je to tek na dolge proge in da se nalož-
ba v takšne promocijske dogodke povrne šele 
v nekaj letih.

 ! Kakšni pa so bili odzivi na vašo predsta-
vitev Slovenije na letošnji mednarodni po-
slovni borzi The Meetings Show v Londonu?
Trg Velike Britanije za poslovna srečanja zunaj 
države je zelo velik, po mednarodni statistiki 
prvi ali drugi največji. Največji konkurent mu 
je sicer Nemčija. Slovenija v primerjavi s konku-
renčnimi destinacijami z Londonom nima dob-
rih povezav, saj bi potrebovali dnevni let na eno 
izmed tamkajšnjih primarnih letališč. Se pa za-
vedamo potenciala tega trga, zato se v sodelo-
vanju z gospodarstvom in STO udeležujemo te 
borze. Na njej smo letos navezali več kot 130 sti-
kov, tako da zaradi predstavitve v Londonu pri-
čakujemo še več zanimanja za organizacijo po-
slovnih srečanj pri nas.

 ! Kakšne naloge oziroma cilje ste si posta-
vili v Zavodu – Kongresnoturističnem ura-
du za prihodnjih nekaj let?
V prihodnjem petletnem obdobju želimo po-
večati mednarodno prepoznavnost Slovenije 
za poslovna srečanja in izboljšati kakovost sto-
ritev. Želimo izoblikovati zaokrožene kongres-
ne destinacije s prepoznano konkurenčno pred-
nostjo in povečati razumevanje potenciala kon-
gresne dejavnosti na vladni ravni oziroma si pri-
dobiti njeno večjo podporo. Ocenjujem, da bi v 
prihodnjih letih lahko podvojili število medna-
rodnih poslovnih srečanj pri nas.

 ! Za koga je Slovenija zanimiva na pod ročju 
poslovnega turizma?
Ni omejitev, zanimivi smo tako rekoč za celoten 
poslovni svet. Zaradi omejenih promocijskih i-
nančnih sredstev se sicer največ usmerjamo na 
Evropo in države, s katerimi ima Slovenija ne-
posredne letalske povezave, saj je to eden glav-
nih dejavnikov pri izboru destinacije. Slovenija 
je denimo zelo privlačna za udeležence znan-
stveno-strokovnih kongresov z raznovrstnih 
področij, saj smo z znanostjo in raziskavami 
kar močno vpeti v mednarodno okolje. Orga-
nizatorji poslovnih srečanj nenehno iščejo no-
ve in kakovostne destinacije in mi lahko veliko 
ponudimo. Srečanja potekajo od Kranjske Go-
re do Čateža in od Portoroža do Prekmurja. Or-
ganizatorji izbirajo med produkti, kot so sreča-
nja v mestih, Alpah, na morju in Krasu ter v ter-
malnih centrih. Za poslovna srečanja so zanimi-
vi tudi dolina Soče, pa Goriška brda, Logarska 
dolina in drugi kraji, ki imajo ustrezno ponud-
bo za potrebe korporativnih dogodkov. Podje-
tja organizirajo raznovrstna izobraževanja in 
motivacijske dogodke in tu se lahko z našo ra-
znolikostjo odlično izkažemo. Tudi kulinarika 
je zelo pomemben sestavni del poslovnih sre-
čanj in tu smo s svojo ponudbo v samem vrhu.

 ! Kako lahko k razvoju poslovnega turiz-
ma pripomorejo tudi domača podjetja in 
organizacije?
Povsod – tudi pri nas – največ poslovnih dogod-
kov ustvarijo domača podjetja. Ocenjujemo, da 
je takih dogodkov kar okoli 80 odstotkov. Sicer 
pa poslovna srečanja ustvarjajo nadpovprečne 
prihodke za široko ponudbeno verigo, vključno 
z državo, ki prek različnih davkov dobi kar velik 
delež. Pred leti je analiza pokazala, da udeleže-
nec mednarodnega kongresa v Ljubljani, ki tra-
ja tri dni, porabi 1.350 evrov. To je večkratnik 
porabe klasičnega turista. Tukaj so seveda še 
številni drugi pozitivni in multiplikativni učin-
ki. Ljubljana je prvi teden v septembru gostila 
dva mednarodna kongresa z več kot dva tisoč 
udeleženci. Če upoštevamo neposredne, po-
sredne in inducirane učinke, sta ta dva dogod-
ka ustvarila več kot pet milijonov evrov prihod-
kov. Raziskava iz Velike Britanije kaže, da jim 
poslovni turizem prinese kar 2,9 odstotka BDP.

Gorski turistični center Gol-

te je pred petimi leti z grad-

njo novega hotela postavil 

tudi nov koncept in oboga-

til ponudbo. Na 1.410 metrih 

nad morjem stoji hotel s štiri-

mi zvezdicami, ki ponuja 54 

udobnih sob. Golte so popoln 

gostitelj poslovnih srečanj, 

kadar želite poslovne izzive 

obogatiti z neokrnjeno nara-

vo in živahnim utripom gor-

skih aktivnosti.

V hotelu imajo sodobno opre-
mljeno kongresno dvorano, ki 
sprejme do 100 ljudi in omogo-
ča različne postavitve. Dvorana 
je deljiva na ločeni enoti. V dru-
gih prostorih hotela lahko gos-
tijo tudi skupine do 200 ljudi.

Hitro bližajoči se decem-
brski dnevi že kličejo po rezer-
vaciji prostora za prednovoletne 
zabave in srečanja. Tematsko 
obarvani dogodki, podkreplje-

ni z izbrano kulinariko izvrstne 
kuhinje, bodo razveselili vsake-
ga udeleženca vašega dogodka.

Zanimive aktivnosti  

vse leto

Pozimi za podjetja organizira-
jo različne aktivnosti, kot so 
smučarska tekmovanja, stro-
kovni in zabavni team buildin-
gi, zimska olimpijada, piknik 
na snegu ... Če udeleženci pre-
nočijo na Golteh, jim pripravi-
jo večerno druženje z zabavo v 
baru Ledenica ali v domačnem 
okolju Mozirske koče. Za tiste, 
ki si želijo sprostitve, pa je na 
voljo tudi center dobrega po-
čutja s savnami, masažami in 
džakuzijem.

Od pomladi do jeseni so Golte 
odlično mesto za športne team 
buildinge, sestanke in poslovne 
konference. Po končanem ura-
dnem delu dogodka se udeležen-
ci sprostijo v številnih animacij-

skih dejavnostih, kot so preizkus 
poguma na spustu po jeklenih 
vrveh (zip-line), plezanje na ple-
zalni steni, vodeni ali orientacij-
ski pohodi z GPS, atraktivne ko-
lesarske ture z obiskom turistič-
nih kmetij, supanje na akumula-
cijskem jezeru, kuharske delav-
nice ... V osrčje krajinskega par-
ka se lahko pripeljete z avtomo-
bilom po panoramski cesti ali iz-
berete do okolja prijaznejšo pot 
z nihalko.

Le ura vožnje do 

neokrnjene narave

Hotel Golte obratuje vse leto. Le 
ura vožnje iz Ljubljane, Maribo-
ra ali Dolenjske je potrebna, da 
prispete v čudovito neokrnjeno 
naravo, kjer vas čakajo popolne 
razmere za izvedbo vašega pri-
hodnjega poslovnega dogodka.

Več informacij o njihovi po-
nudbi je na voljo na spletni strani 
(www.golte.si).

Golte – popolna izbira za 
poslovni dogodek

Priprave na novi MSRP 9 so se že začele. 

Novi MSRP 9 bo vplival na dobiček, 

kapitalsko ustreznost 

POŠTENA 
 VREDNOST,   
    SLABITVE IN MSRP 9 

6. november 2015, GZS, Ljubljana

www.finance-akademija.si/msrp


