
 

 

SLOVENSKI TURIZEM MED IN PO COVID-19 

1. spletno srečanje – IZZIVI & UKREPI, 14. maj 2020 

Vprašanja & odgovori 

 

1. Zakaj se ne dovoljujejo oz. spodbujajo poletni dogodki/festivali na prostem, v 

seveda skrčenih programih (več ponovitev) ter v skladu z varnostnimi navodili 

in standardi? 

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve, dne 21. 5. 2020: 

Vlada Republike Slovenije sproti proučuje vse dejavnike epidemije koronavirusa SARS-CoV-

2 (COVID-19) in s preudarnostjo ter previdnostjo tehta, katere ukrepe bi veljalo omiliti, da bi 

se še vedno v največji možni meri zajezilo in obvladovalo širjenje nalezljive bolezni. Skladno 

s tem je nekatere ukrepe postopoma že odpravila in jih bo, ko bodo okoliščine to dopuščale, 

odpravljala tudi v bodoče. Kako bo z organizacijo javnih prireditev je še prehitro 

napovedovati. Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije 

ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še 

naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in 

javnost.  

 

2. Kako vidite možnosti izvedbe otroških (poletnih) kampov v času poletnih 

počitnic? 

Odgovor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dne 20. 5. 2020: 

Kakšna bo epidemiološka situacija glede bolezni COVID-19 v poletnih mesecih je nemogoče 

napovedati. Zato prosimo razumite, da vam tudi na NIJZ v tem trenutku na vaše vprašanje ne 

moremo natančno odgovoriti, kaj bo čez en, dva meseca.  

Kljub preklicu epidemije bolezni COVID-19 s strani Vlade RS obstoječi ukrepi veljajo do 

31.05.2020. Takrat bomo na podlagi takratne epidemiološke situacije obstoječe ukrepe 

ponovno presojali. 

Za enkrat veljajo osnovni higienski ukrepi, ki se bodo izvajali tudi po 31.5.2020. Pojav novega 

koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter 

prilagoditvah. Pri varstvu otrok je zaradi manjših sposobnosti majhnih otrok za razumevanje 

situacije in ustrezno obnašanje izvajanje nekaterih ukrepov oteženo ali onemogočeno. Ukrepe 

izvajamo v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti 

dojemanja otrok. Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena 

kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje 

širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti 

izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika 

z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden 

se pojavijo znaki in simptomi bolezni. Kljub izvajanjem vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo 

primeri COVID- 19 in druge okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, 

bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše. Popolne varnosti ni. 

Za otroke v varstvu, kjer je težko doseči vzdrževanje primerne razdalje za preprečevanje 

prenosa okužbe, bo pomemben ukrep za zmanjševanje tveganja oblikovanje majhnih stalnih 

vzgojnih skupin istih otrok in zaposlenih. Na ta način dosežemo zmanjševanje pogostosti 



 

 

tesnih stikov. V okviru skupine lahko otroci in zaposleni komunicirajo tako kot doma. Na ta 

način je poskrbljeno za otrokovo potrebe, hkrati pa je manjša možnost širjenja okužbe. 

Taborjenje, predstavlja več potencialno tveganih momentov z vidika preprečevanja širjenja 

novega koronavirusa SARS-CoV-2 (skupne sanitarije, skupna jedilnica, spanje v šotorih, 

druženje večjega števila otrok z različnih družin in okolij). Potrebno se je zavedati, da večje kot 

je število otrok iz različnih družin, več bo okuženih (otrok in potem tudi družinskih članov) v 

primeru ene okužene osebe na taboru. 

 

3. Zanima me, kako bi potekala in če je sploh izvedljiva pogostitev poroke za 95 

oseb dne 6. 6. 2020?  

Odgovor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dne 21. 5. 2020: 

V času preprečevanja širjenja novega koronavirusa še vedno priporočamo omejevanje 

zbiranja ljudi. Kljub temu, da vladni odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih 

mestih v Republiki Sloveniji ne ureja zasebnih zabav, pa v dobro vseh nas veljajo splošna 

higienska priporočila. Ta za goste vključujejo udeležbo zdravih oseb, zagotavljanje zadostne 

medosebne razdalje, dosledno upoštevanje higiene rok, higiene kašlja, priporočljive uporabe 

obraznih mask. Za izvajalce gostinskih storitev pa veljajo že omenjena higienska priporočila, 

ki vključujejo tudi zahteve glede čiščenja površin, zračenja in nekatere specifične, ki se 

nanašajo na strežbo. Poroka je družabni dogodek, kjer so ljudje še bolj sproščeni kot sicer, 

izvajalec storitve bo kljub naporom, da prostore in strežbo uredi tako, da bodo za goste varni, 

težko zagotavljal varnost svojega osebja, zato priporočamo razmislek glede nujnosti 

združevanja tako velikega števila ljudi, ki prav gotovo prinaša znatna tveganja glede možnosti 

prenosa okužbe z novim koronavirusom.   

 

4. Kaj za vas predstavljajo turistične agencije, vidite v njih dodano vrednost za 

slovenski turizem? 

Odgovor Slovenske turistične organizacije, dne 14. 5. 2020: 

Slovenski incoming tour operaterji in turistične agencije imajo nedvomno velik promocijski 

prispevek, saj tako rekoč odpirajo številne tuje trge, imajo kot navajate strokovnih znanj za 

pripravo kreativnih turističnih paketov, če kdaj pa je danes ključen pomen sodelovanja, varnosti 

in brezskrbnosti , ki jih potovanja z agencijo omogočajo slehernemu potniku.    

 

5. Ali se lahko pričakuje kakšna pomoč mikro destinacijam za promocijo "zelenih 

produktov" v odnosu do vodilnih destinacij? 

Odgovor Slovenske turistične organizacije, dne 21. 5. 2020: 

Destinacije se bodo lahko vključevale prek rednih promocijskih aktivnosti STO (pri tem je 

pomembno, da se manjše destinacije navezujejo na bližnje, produktno podobne vodilne 

destinacije), dodatna finančna sredstva, ki bi jih destinacije prejele neposredno za izvajanje 

lastnih aktivnosti, pa po poteku javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije 

turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020, niso predvidena. Če so 

članice Zelene sheme slovenskega turizma, se lahko tudi manjše destinacije neposredno 

vključujejo v promocijske aktivnosti STO, vezane na trajnost. 

 



 

 

6. Ali menite, da je društvena dejavnost pomembna za ponovni zagon turizma v 

Sloveniji in ali je država pripravljena sofinancirati našo dejavnost? 

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 22. 5. 2020: 

Društvena dejavnost, ki deluje na področju turizma je pomembna, vendar so društva 

organizirana in se financirajo na različne načine. Za enkrat niso predvidena dodatna sredstva 

preko TGZS. Bomo pa o tem zagotovo v prihodnje razmislili.  

 

7. Zanima nas, kako določimo število gostov v posameznih sobah. Zadošča 

razdalja 1,5 m (kar bo v večini hostlov omejilo na 2) ali so kakšne dodatne 

zahteve? Ali omejitev velja tudi za mlade v družine, ki bi v hostlih želeli bivati v 

isti sobi? 

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 22. 5. 2020: 

V odloku jasno piše, da se dejavnosti lahko izvajajo samo ob upoštevanju priporočil in navodil 

NIJZ. V istih sobah število gostov v kolikor so iz istega gospodinjstva niso omejene (isto stalno 

bivališče). 

 

8. Kako je z garancijami za kredite, banke niso prijazne pri odobravanju kreditov. 

Ali se namerava kaj konkretnega storiti na tem področju? 

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 22. 5. 2020: 

V okviru drugega krovnega interventnega zakona (PKP2):  Poroštva SID banke v višini 2,02 

mrd EUR za mikro, mala, srednje velika (80%) in velika podjetja (70%). Krediti so lahko za 

obratni kapital in nove ter že začete naložbe do 5 let v višini do 10% prihodkov leta 2019. 

Poleg tega so se prilagodili tudi že obstoječi ukrepi: 

- potrpežljiva posojila SID banke (posojilni sklad za turizem), 

- garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere SPS (predvidena prilagoditev 

COVID-19 razmeram). 

 

9. Bodo v KORONA-paketu pomoči zgolj turistična podjetja ali vsa ki podjetja 

podpirajo turizem in so odvisna od turizma? 

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 22. 5. 2020: 

Med ukrepi, ki jih je sprejela Vlada RS v prvih dveh paketih nismo ločevali med dejavnostmi, 

temveč so bila do sedaj vključena vsa podjetja (MSP). Tretji paket pa bo namenjen podpori 

turizmu in gostinstvu.  

 

10. Ali lahko pričakujemo nadomestilo za izpad dohodka? Delavci so na čakanju, 

podjetja pa imajo še vedno fiksne stroške (ne le najemnin). Proizvajalci vina 

imajo že odprt razpis za nadomestilo prihodka. 

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 22. 5. 2020: 



 

 

Za področje turizma in gostinstva je iz naslova nadomestil stroškov dela predvideno 

podaljšanje ukrepov še za en mesec (Še ni dokončne odločitve). 

 

11. Kdaj mislite, da bodo skupinska potovanja spet mogoča, saj od tega živi večina 

turističnih vodnikov? 

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 22. 5. 2020: 

Ko bo epidemiološka slika v svetu ugodna in ko bo večina držav preklicala epidemijo. Točnega 

»datuma« ne more napovedati nihče. 

 

12. Kako bo turistični sektor zaščitil ranljive skupine, ki živijo v okolici turističnih 

krajev? Na primer v Lescah? 

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 22. 5. 2020: 

V skladu z navodili NIJZ. 

 

13. Kako kot turistični vodnik  uspešno preživeti to obdobje? 

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 22. 5. 2020: 

V prvem in drugem paketu korona ukrepov so lahko koristili čakanje na delo, v kolikor so 

izpolnjevali pogoje. V tretjem paketu ni predvidene pomoči. 

 

14. Seznanjeni smo, da vlada ni dala zelene luči za odprtje bazenov, vodnih parkov 

termalnih kopališč in wellnessov. Zavedati se morate, da so s tem blokirana vsa 

zdravilišča, saj nobeno ne bo odprlo svojih namestitvenih kapacitet brez 

bazenov. Zavedati se morate tudi, da slovenska zdravilišča predstavljajo skoraj 

tretjino prenočitev. Ob pričakovanem upadu 60-70 % prometa v tem letu se bodo 

žal vrstile odpovedi v vsem turističnem sektorju, po projekciji okoli 30 %, to pa 

pomeni skoraj 20.000 zaposlenih. Problem Gorenja je v tem prav bizarno majhen. 

V Evropi se bazeni odpirajo ob koncu maja. 

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 22. 5. 2020: 

Po naših predvidevanjih se bodo tudi te storitve sprostile s 1.6.2020. Upoštevati pa bo potrebno 

navodila in priporočila  NIJZ. 

 

 

Odgovori objavljeni 25. 5. 2020. 


