NOVICE, pripravljene s strani destinacijskih klubov
DESTINACIJSKI KLUB LJUBLJANA
Ponovni zagon industrije srečanj v Ljubljani
Po več kot enoletnem obdobju, ko je industrija srečanj, kot dejavnost, zaradi epidemije COVID-19
zastala praktično čez noč, se kažejo prvi znaki njenega ponovnega zagona in okrevanja.
V vmesnem času so se nekateri mednarodni kongresi sicer odvili v spletnem formatu, del njih pa bo še
letos potekalo v hibridni obliki ali v živo, kar se nanaša predvsem na zadnje trimesečje. Določeni večji
mednarodni kongresi pa so bili prestavljeni iz leta 2020 ali 2021 v leto 2022, ko se nadejamo njihove
izvedbe ob fizični prisotnosti udeležencev.
Ključni partnerji v kongresnem segmentu v Ljubljani so nadgradili svojo ponudbo v skladu s časom, ki
je zahteval hitre prilagoditve na nastalo situacijo, tako z vidika zagotavljanja varne izvedbe dogodkov
kakor tudi novih tehnoloških rešitev. Večje število prizorišč in drugih ponudnikov storitev v naši panogi
je tako pridobilo certifikate o izpolnjevanju standardov “Varno in zdravo na dogodke“, ki jih je, v
sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), pripravil Kongresni urad Slovenije. V
Ljubljani se je razvila kakovostna ponudba profesionalnih snemalnih studiev za spletne / hibridne
dogodke, ki so lahko na eni, fiksni lokaciji, ali pa mobilni. V tem okviru bo Gospodarsko razstavišče
zagotovilo stalni studio za spletne dogodke, ki bodo tekli v okviru Predsedovanja Slovenije Svetu EU,
medtem ko bodo določeni hoteli in Cankarjev dom prizorišča nekaterih predvidenih konferenc v istem
okviru. Cankarjev dom je sicer vložil precejšnja sredstva in znanje v software OnAIR, platformo za
profesionalno organizacijo hibridnih in virtualnih dogodkov. Že konec junija bo pri njih potekal dogodek
HYLA World Conference s 500 udeležencev, medtem ko se bosta na Gospodarskem razstavišču konec
septembra in v začetku oktobra odvili dve evropski konferenci – EBJIS – z medicinskega področja in v
hibridni obliki, ter EERVC, s področja veterine, predvidoma v živo.
Letošnjo pomlad zaznamuje tudi vidnejša športna prireditev, saj Slovenija skupaj z Madžarsko gosti
Evropsko prvenstvo v nogometu UEFA do 21 let. Na stadionu Stožice sta konec marca potekali dve
tekmi uvodnega dela prvenstva, bivanje reprezentanc iz Anglije, Portugalske in Švice pa je bilo
brezhibno
organizirano
v
varnih
mehurčkih
posameznih
ljubljanskih
hotelov.
Čaka nas še vrhunec prvenstva, saj bodo 31. maja Stožice gostile tekmo četrtfinala, 6. junija pa še
veliki finale.
V zadnjih mesecih so ponovno stekle številne aktivnosti, vezane na pridobivanje dogodkov, kar nam
sporočajo partnerji oz. zaznavamo tudi na Kongresnem uradi pri Turizmu Ljubljana v obliki
povpraševanj, ki jih prejemamo iz tujine. Oddane kandidature za mednarodne kongrese trenutno segajo
vse do leta 2026, medtem ko se povpraševanja za poslovne dogodke podjetij, ki jih pošiljajo naročniki
iz regije oz. Evrope, usmerjajo predvsem v obdobje od septembra 2021 naprej.
Ob tem, ko z rahljanjem ukrepov in omejitev, vezanih na epidemijo ter vse višjega odstotka cepljene
populacije pri nas in širše, spremljamo postopno rast števila obiskovalcev Ljubljane, vse več hotelov
ponovno odpira svoja vrata. Tako bo do konca maja na voljo že 81% hotelskih zmogljivosti v našem
mestu. Nadaljuje pa se tudi investicijski ciklus v hotelskem sektorju, s prenovljenimi sobami v Austria
Trend hotelu Ljubljana, delno prenovo sob v Grand Hotelu Union, odprtjem novega krila hotela Four
Points by Sheraton Ljubljana Mons, ki je s tem podvojil število sob (zdaj 236) in pridobil nove vsebine,
ter odprtjem butičnega hotela Zlata ladjica v starem mestnem jedru. V naslednjem letu v centru
Ljubljane prihajajo na trg še Hotel Grand Plaza (350 sob), Hotel Barcelo Ljubljana (165 sob) in Hotel
Neuhaus (48 sob).
Tudi v Ljubljani se veselijo skorajšnjega odprtja novega potniškega terminala na Letališču Jožeta
Pučnika Ljubljana, ki je v zaključni fazi gradnje.
Kontakt na destinaciji: Tatjana Radovič, Turizem Ljubljana, tatjana.radovic@visitljubljana.si
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DESTINACIJSKI KLUB MARIBOR
Septembra bo Maribor ponovno zapolnilo kongresno dogajanje v Kongresnem centru Habakuk in
poslovnem Hotelu City Maribor. V mestu se bosta odvila dva pomembna večdnevna kongresna
dogodka, katerih organizatorja sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je organizator Evropske mladinske konference in
sočasno formalnega srečanja generalnih direktorjev, medtem ko bo osrednji dogodek kongresa
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano plenarna seja evropskih generalnih direktorjev na
področju gozdarstva, katere se bodo udeležili tudi predstavniki Evropske komisije in evropskih
nevladnih organizacij.
Oba dogodka, ki se ju bo udeležilo okoli 200 udeležencev iz držav Evropske unije, bosta izvedena na
hibriden način, delno v živo in delno preko spleta.
Zavod za turizem Maribor v vlogi Kongresnega urada Maribor bo v okviru napovedanih kongresov
sodeloval z izvedbo dodatnih vsebin za udeležence, pri čemer bo zagotavljal visoke standarde
kakovosti, vključno z upoštevanjem ukrepov, ki veljajo v času za zajezitev epidemije Covid 19.
Kontakt na destinaciji: Bernarda Karo, Zavod za turizem Maribor, bernarda.karo@maribor.si
DESTINACIJSKI KLUB PORTOROŽ
Vrnitev poslovnega turizma v Portorož in Piran
Po številnih odpovedih in premeščanjih vse kaže, da je le prišel čas, ko bomo poslovne dogodke končno
lahko spet izvajali. Že jeseni se nam tako v Portorožu obeta ponovna oživitev kongresne dejavnosti.
Kongresno dogajanje se bo na obali počasi začelo že junija, ko se bo v Hotel Kempinski Palace Portorož
mudila športna skupina, na Bernardinu pa se bo odvijal prestižni 8. Evropski kongres matematike –
8ECM. Sicer pa pravo poslovno dogajanje prične v začetku septembra z nekaj manjšimi poslovnimi
dogodki in gala večerjo za okoli 90 udeležencev v izjemnem ambientu nekdanjega skladišča soli
Monfort. Konec meseca pa bomo na destinaciji in v Sava Hotelih – Hoteli Bernardin ponovno gostili
Microsoftovo NT Konferenco, ki bo letos seveda hibridna, vendar organizator poleg številnih
obiskovalcev preko spleta pričakuje tudi vsaj 500 takih, ki se bodo dogodka udeležili v živo.
V oktobru bo vzdušje nekoliko bolj kulturno obarvano. V začetku meseca bomo spoznavali okuse
lokalnih dobrot na FONS festivalu v organizaciji lokalne italijanske skupnosti in nadaljevali s
Festivalom Slovenskega Filma, ki se ponovno vrača v čudoviti Portorož.
Že danes pa si lahko v Portorožu in Piranu ogledate izjemno razstavo Exodus in Objemi slikarskega
mojstra Safeta Zeca. Njegova dela so razstavljena na kar osmih prizoriščih z bogato kulturno dediščino.
Ganljiva razstava zagotovo ne bo nikogar pustila ravnodušnega.
Ker se Portorož in Piran ponosno predstavljata kot destinacija Green & Safe, bodo vsi dogodki izvedeni
skladno z najvišjimi standardi kakovosti z upoštevanjem veljavnih ukrepov za zajezitev epidemije Covid
19.
Kontakt na destinaciji: Fredi Fontanot, Turistično združenje Portorož, fredi@portoroz.si
DESTINACIJSKI KLUB BLED
Na Bledu v drugo polovico letošnjega leta stopamo z veliko mero optimizma in z ozirom na nujno
potrebne prilagoditve na novo realnost. Postopoma se odpirajo nastanitvene kapacitete, partnerji se
uspešno prilagajajo na nove razmere in usmerjajo na zagotavljanje varnega in zdravega bivanja svojih
gostov, pričakovanja na začetek intenzivnejšega obdobja konferenc in kongresov pa segajo v začetek
meseca septembra.
Pandemija koronavirusa je pokazala, kako pomembni so trajnostni vidiki razvoja destinacije. Skrb za
zdravje in varnost udeležencev je tako postala ena izmed najbolj pomembnih prioritet naročnika v
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industriji srečanj. Bled kot del zelene sheme slovenskega turizma ostaja zlata destinacija, pri čemer se
več ponudnikov lahko pohvali z znakom Slovenia Green Accommodation. Sava hoteli Bled, največji
ponudnik hotelskih nastanitev na Bledu, so v tem času nadgradili higienski standard plus ter pridobili
certifikata Green Key in Slovenia Green Accommodation za prenovljeni Hotel Park ter Green Key
ter Slovenia Green Cuisine za znamenito Kavarno Park. Ne le Sava hoteli, temveč tudi Bled Rose
hotel in Vila Bled so dokazali, da zagotavljajo varnost in zdravje udeležencev dogodkov na najvišji
ravni in izpolnjujejo vse kriterije za pridobitev certifikata »Varno in zdravo na dogodke«, katere je
pripravil Kongresni urad Slovenije v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravja.
Ponosni smo, da je v začetku letošnjega leta na Pokljuki potekalo svetovno prvenstvo v biatlonu, pri
organizaciji katerega so organizatorji in vsi sodelujoči partnerji dokazali, da v Sloveniji zmoremo
organizirati večje dogodke danim razmeram primerno. Tako smo zagotovo pridobili neprecenljive
izkušnje pri organizaciji priznanega in odmevnega dogodka. Sava hoteli Bled so kot eden ključnih
partnerjev prireditve gostili velik del njenih udeležencev. V trenutnih razmerah so prav športni dogodki
tisti, ki so najlažje izvedljivi in obenem predstavljajo veliko priložnost. Tako v Rikli Balance hotelu prav
v tem času gostijo Slovensko nogometno A reprezentanco, tekom poletja pa pričakujejo še kar nekaj
nogometnih, hokejskih in veslaških ekip, ki se bodo udeležile športnih priprav ali tekmovanj na Bledu.
Že sredi junija bo potekala mednarodna veslaška regata s kar 65-letno tradicijo, v drugi polovici
septembra pa bomo gostili veteransko evropsko prvenstvo v veslanju.
Jeseni se bodo na Bledu poleg športnih zvrstili zelo raznoliki dogodki, od znanstvenih konferenc,
izobraževalnih in poslovnih dogodkov, do visokih političnih srečanj ter dogodki iz naslova
Predsedovanja Slovenije Svetu EU, med katerimi bo zagotovo najbolj odmeven Blejski Strateški Forum,
ki bo potekal v začetku meseca septembra.
Čas pandemije je bil tudi čas intenzivnega učenja prilagoditev na novo realnost na področju kongresne
dejavnosti. Nujna so bila nova znanja in ustvarjanje povezav v segmentu organizacije spletnih in
hibridnih dogodkov, kateri bodo najverjetneje deloma ostali stalna rešitev pri organizaciji nekaterih
dogodkov. Vseeno si tudi na Bledu želijo in verjamejo, da se kongresna dejavnost ob upoštevanju vseh
nujnih higienskih ukrepov sprošča.
Kontakt na destinaciji: Mateja Vilman, Turizem Bled, mateja.vilman@visitbled.si
DESTINACIJSKI KLUB NOVA GORICA
Od oktobrskega zaprtja v lanskem letu, do možnega delovanja v letu 2021 v »mehurčku«, bi morda
izpostavili nekaj mednarodnih športnih skupin.
Kajakaši so prva skupina, ki se po jesenskem zaprtju zaradi epidemije koronavirusa vrača v Hitove
hotele na Goriškem. To nas navdaja z optimizmom, še posebej, ker si hkrati obetamo dobro zasedenost
tudi v mesecu avgustu, ko bosta v Solkanu potekala kajakaško evropsko in svetovno mladinsko
prvenstvo. Razmere, ki smo jim danes priča na področju turizma, od vseh deležnikov terjajo, da se
nenehno prilagajajo, se medsebojno povezujejo, vztrajno krepijo prepoznavnost na trgu, ter se
intenzivno usmerjajo v različne tržne segmente. Športni turizem v tem trenutku nedvomno predstavlja
pomembno priložnost za Novo Gorico.
Krepitev segmenta športnega turizma na destinaciji pomeni priložnost tudi za boljšo zasedenost hotelov
družbe HIT. K uspešnemu nagovarjanju turistov in potencialnih obiskovalcev njihovih poslovnih enot
pomembno pripomore sodelovanje z drugimi akterji na destinaciji, kjer želijo še posebej izpostaviti
uspešno in plodno sodelovanje, ki poteka med družbo Hit, Zavodom za turizem Nova Gorica in
Vipavska dolina ter Mestno občino Nova Gorica. V družbi Hit skladno s trendi pričakujejo porast
segmenta turistov, ki povprašujejo po aktivnih, outdoor počitnicah, pa tudi zaradi prihajajočih športnih
dogodkov na destinaciji, v prihodnje obetajo še več rezervacij s strani različnih športnih organizacij.
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V novogoroškem hotelu Perla bodo med 11. in 13. junijem gostili dirko po Sloveniji z mednarodno
udeležbo. Med 8. in 10. septembrom bodo ponovno gostili konferenco Infosek, kjer si obetajo
mednarodno udeležbo. Dogodek bo po vsej verjetnosti hibridne narave.
Podjetje HIT je v destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina največji ponudnik konferenčnega oz.
poslovnega turizma in v danih razmerah so v destinaciji lahko omogočili nočitve v »mehurčku«. Glede
na to, da se bo zaradi epidemije tovrstna srečanja tudi v bodoče odvijala v bolj omejenem številu,
pričakujemo rezervacije za poslovne dogodke tudi pri ostalih ponudnikih.
Ohranjanje zdravja je za nas izjemno pomembno, tako zdravja naših gostov ter zdravja lokalnega
prebivalstva. Zato v destinaciji pri vseh aktivnostih dosledno upoštevajo veljavne ukrepe za zajezitev
epidemije Covid-19.
Kontakt na destinaciji: Erika Lojk, Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina,
erika.lojk@vipavskadolina.si ter Suzana Pavlin, Hit Nova Gorica, suzana.pavlin@hit.si
DESTINACIJSKI KLUB KRANJSKA GORA
Zeleno. Varno. Aktivno.
Kranjska Gora je destinacija, ki tekom celega leta ponuja raznolike možnosti za izvedbo dogodkov.
Tako kljub daljšemu premoru, v hotelih Hit Alpinea, tekom zimske sezone niso počivali. Gostili so
številne športnike in njihove spremljevalce, ki so sodelovali na tekmovanjih za svetovni pokal, ki so se
odvijali v destinaciji. Poskrbeli so, da so gostje lahko popolnoma posvetili tekmovanjem in bili med
bivanjem popolnoma varni. Prihajali so namreč s celega sveta in v teh nesigurnih časih je bilo potrebno
celostno pristopiti k organizaciji vsega že pred njihovim prihodom ter v času dogodkov marsikaj dodatno
usklajevati ter prilagajati.
Bivanje v »mehurčkih« (tekmovalci so morali biti ločeni od ostalih in med seboj) ter uvajanje vseh
predpisanih ukrepov je zahtevalo tudi reorganizacijo njihovih dotedanjih protokolov. Ob vsem tem pa
so pridobili veliko izkušenj s področja varnosti in skrbi za zdravje tako zaposlenih kot gostov. To so v
hotelskem podjetju Hit Alpinea potrdili še s certifikatoma »Zdravo in varno na dogodke« ter »Green &
Safe«.
V pomlad so tako vstopili že z veliko znanja kako ravnati v tej »novi realnosti« ter gostili prva manjša
srečanja, sestanke. Že sami hoteli Hit Alpinea s številnimi dvoranami in sobami, terasami, obkroženi z
naravo, lastno animacijsko ter izkušeno catering ekipo, nudijo vse kar je potrebno za izvedbo katerega
koli dogodka. Sama destinacija pa ponuja vrsto možnosti za kombinacijo srečanj v konferenčnih
dvoranah z izvedbo določenih elementov zunaj, na prostem (odmor, kosilo, večerja ali katera izmed
dopolnilnih aktivnosti). Pa naj bo to ob jezeru Jasna, vznožju velikanke v Planici ali kakšni tretji lokaciji.
Kontakt na destinaciji: Milan Sajovic, Hit Alpinea, milan.sajovic@hit-alpinea.si.
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