
 

 

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled vabi na 
 
 

1. študentski posvet o gostoljubnosti in kakovosti v turizmu 

»Bežimo, turisti gredo!« 
 

19. 4. 2018 od 9.30 do 13.30 
Festivalna dvorana Bled 

 
»Turizem smo ljudje« je promocijski slogan, ki je nastal v 80. letih prejšnjega stoletja, a še 

danes velja za enega od najbolj prepoznavnih slovenskih turističnih sloganov. Slovence je 

predstavljal kot gostoljubne, prijazne in turizmu predane ljudi. 

Desetletja kasneje je Slovenija turistično vse bolj zanimiva država, turistični biseri, kot so 

Bled, Bohinj in Kranjska Gora, pa se ubadajo z navalom turistov, željnih gostoljubnosti in 

kakovostnih storitev, pri čemer lokalnemu prebivalstvu neobvladljive množice turistov 

rahljajo živce, medtem ko zaposleni v turizmu garajo brez prestanka. 

Na posvetu »Bežimo, turisti gredo!« se bomo zato spraševali, ali smo še vedno tako 

gostoljubni, kot smo se predstavljali s sloganom v 80. letih 20. stoletja, in ali so turistične 

storitve še vedno tako kakovostne, ko število gostov preseže nosilno sposobnost turistične 

destinacije?  

 

Posvet je namenjen študentom turizma, dijakom, predavateljem, predstavnikom turističnega 

gospodarstva in lokalnih skupnosti, zaposlenim v gostinstvu in turizmu kot tudi vsej zainteresirani 

javnosti. Da se bomo na Bledu vsi počutili kot doma, turisti in domačini! 

 

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna  

prijava, in sicer najkasneje do 13. 4. 2018 na elektronski naslov jelovcan.urska@gmail.com 

 

 

dr. Boža Grafenauer                                                                                         mag. Janez Damjan 
predavateljica VSŠ Bled                                                                                  direktor VSŠ Bled 
 
Vljudno vabljeni!                                                              
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Program  
 

09.30 – 10.00 Prihod in jutranja kava 

10.00 – 10.15  Pozdravni nagovori 

Urška Jelovčan, vodja organizacije dogodka 
mag. Darja Radić, predavateljica in predsednica Sveta zavoda VSŠ Bled 

10.15 – 10.30 mag. Tadeja Krašna, v.d. dekanje VŠHTB in predavateljica VSŠ Bled  
Gostoljubnost-gradnik kakovostne storitve  

10.30 – 10.50 Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled  
Blejski grad: gostoljubnost in množični obisk z roko v roki 

10.50 – 11.20 Odmor za kavo 

11.20 – 12.50 OKROGLA MIZA – PRIMERI DOBRIH PRAKS na območju Bleda, Bohinja in 
Kranjske gore – gostje okrogle mize so predavatelji, diplomati in študenti 
VSŠ Bled 

Gostje:  
- Urška Hrovat, vodja Kekčeve dežele in lastnica hostla Lukna 

- Jakob Koren, Kamp Koren 

- Matic Pavliha, Turizem Bohinj 

- Alenka Nečemer, hotel in kavarna Vila Triglav, Kranjska Gora 

- Matjaž Podlipnik, koordinator za turizem v Slovenskem planinskem muzeju 

- Darja Radić, predavateljica VSŠ Bled 

Moderator: Grega Šilc, Hike&Bike 

12.50 – 13.30 Diskusija in zaključek  

 
Mag. Darja Radić, predavateljica in predsednica Sveta zavoda VSŠ Bled: 
»Zadovoljen gost je edina garancija za ohranjanje konkurenčnosti podjetja ali turistične destinacije na 
trgu. V dobi digitalizacije, ko vsak gost le z nekaj kliki oceni svoje doživetje v turistični destinaciji in ga v 
sekundi pošlje v svet je vsaka napaka, ki vodi do nezadovoljstva gostov lahko zelo draga.« 
Mag. Tadeja Krašna, v.d. dekanje VŠHTB in predavateljica VSŠ Bled: 
»Gostoljubnost je del človekovega odnosa do sveta oz. del njegove življenjske kulture. Je skrb za gosta, 
za njegovo dobro počutje in izraz spoštovanja do njega. Gostu je potrebno dati občutek sprejetosti in 
zaželenosti, saj je to osnovni pogoj, da se bo vračal na destinacijo.« 
Grega Šilc, Agencija Hike&Bike: 
»Gostoljubje je dodana vrednost vsakemu turističnemu doživetju. Deluje samo takrat, ko je pristna, 
iskrena in v gostu vzbudi pristen občutek dobrodošlice. Z njo pokažemo, da smo resnično veseli naših 
obiskovalcev in da smo se pripravljeni maksimalno potruditi, da bo njihov obisk pri nas kar najbolj 
prijeten.« 


