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Spoštovani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo gospod Zdravko Počivalšek,  

spoštovani minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospod Janez Cigler Kralj,  

spoštovani minister za finance gospod Andrej Šircelj, 

 
 
 
Pred kratkim je bil sprejet nov paket proti korona zakonodaje PKP6, ki turističnim družbam 
omogoča določen obseg pomoči, ki pa glede na obseg krize v turizmu žal ne omogoča 
prebroditve krize. Obratovanje panoge je še vedno prepovedano, prihodnost je negotova, 
strokovne napovedi pa še naprej govorijo o dolgotrajnem, večletnem okrevanju panoge. 
 
 
Kljub ukrepom v pomoč turizmu se obseg nezaposlenosti v turizmu drastično povečuje. Zadnji 
podatki Zavoda RS za zaposlovanje navajajo kar 11.365 izgubljenih delovnih mest od marca do 
novembra 2020! To je več kot 25% vseh zaposlenih v turizmu! Samo v novembru se je število 
nezaposlenih povečalo za 19%! 
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To jasno kaže, da obstoječi ukrepi niso dovolj in je nujno potrebno dodati nove ukrepe panogi, 
ki je v letu 2019 prispevala 12% slovenskega družbenega bruto proizvoda, skupaj z 
multiplikativnimi učinki pa je ta delež znašal med 18 in 19%. 
 
Naj na tem mestu poudarimo, da smo tudi tokrat predloge pripravili skupaj, številna turistična 
združenja, ki obsegajo večino slovenskega turizma. Gre torej za usklajena stališča slovenskega 
turizma, zato naslovnike dopisa pozivamo k resni obravnavi predlogov v nadaljevanju. 
 
Ker se zavedamo nujne potrebe po dodatni pomoči turizmu, zahtevamo naslednje vsebine, ki 
jih je potrebno 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). 

 
 
Le s takojšnjim sprejetjem predlaganih ukrepov bi bilo turističnim družbam vsaj do neke mere 
olajšano preživetje do ponovnega zagona turizma, omiljeno pa bi bilo tudi naraščanje 
brezposelnosti. Hvala že vnaprej. 
 
 
V primeru dodatnih vprašanj smo seveda z veseljem na voljo. 
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Prejmite lep pozdrav, 

 

Turistično gostinska zbornica Slovenije, Fedja Pobegajlo, direktor, l.r. 

Združenje hotelirjev Slovenije, Gregor Jamnik, predsednik, l.r. 

Združenje kampov Slovenije, Lidija Koren, predsednica, l.r. 

Združenje igralništva Slovenije, Tomaž Repinc, predsednik, l.r. 

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Iztok Altbauer, direktor, l.r. 

Kongresni urad Slovenije, Miha Kovačič, direktor, l.r. 

Združenje turističnih agencij Slovenije, Mišo Mrvaljevič, generalni sekretar, l.r. 

Sekcija za gostinstvo pri OZS, Blaž Cvar, predsednik, l.r. 

Združenje Slovenia Outdoor, Marko Lenarčič, direktor, l.r. 

Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ, Manuela Božič Badalič, predsednica, l.r. 

Zbornica gorskih centrov – GZS, Marjan Čuk, v. d. direktorja, l.r. 

Skupnost Julijske Alpe, Klemen Langus, predsednik, l.r. 

Turizem Ljubljana, mag. Petra Stušek, direktorica, l.r. 

Združenje JRE Slovenija, Gašper Puhan, predsednik, l.r. 

Turistična zveza Slovenije, Peter Misja, podpredsednik, l.r. 

Združenje rent a car, Matjaž Bolka, predsednik, l.r. 

 


