
 

 

SLOVENSKI TURIZEM MED IN PO COVID-19 

2. spletno srečanje – NOVA REALNOST – NOVI STANDARDI, 19. maj 2020 

Vprašanja & odgovori 

Odgovori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 25.5.2020: 

1. Vprašanje glede voucherjev: Kakšna je logika, da se predvideva za koriščenje 

samo za hotele in campe po SKD? Družina ne more na turistično kmetijo? 

Zasebni apartma? Ljudi “silimo” v velike, “manj varne” hotele? 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-

2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (#PKP3), sprejet 45. dopisna seja Vlade RS 

20.5.2020. 

Bon, ki se bo glasil na upravičenca in se bo lahko unovči do 31. decembra 2020 za 
nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom, se bo lahko vnovčil pri  ponudnikih na področju 
turizma  registriranih  v Republiki Sloveniji in vpisanih v register nastanitvenih obratov, ki 
ga vodi Agencija Republike Slovenije (AJPES) pod naslednjimi šiframi: .  
- 55.10 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, 
- 55.20 – Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno 

bivanje, 
- 55.30 – Dejavnost avtokampov, taborov. 
 
(Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in 
Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008) 

Torej z družino boste lahko vnovčili bon  tudi na turistični kmetiji oziroma zasebnem 
apartmaju, v   kolikor so seveda vpisani v AJPES pod navedenimi šiframi.  
 
Natančnejša navodila oziroma pogoje koriščenja bona bo pripravilo MF oziroma FURS s 
podzakonskimi akti, ki bodo objavljeni takoj po sprejetju zakona v DZ RS.  
 

 

2. Ali bo res možno bone koristiti samo za hotele in kampe in ne tudi zasebne sobe 

in apartmaje, ki so z vidika trenutne situacije najbolj varna oblika? 

 

NE 
Bon, ki se bo glasil na upravičenca in se bo lahko unovči do 31. decembra 2020 za 
nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom, se bo lahko vnovčil pri  ponudnikih na področju 
turizma  registriranih  v Republiki Sloveniji in vpisanih v register nastanitvenih obratov, ki 
ga vodi Agencija Republike Slovenije (AJPES) pod naslednjimi šiframi: .  
- 55.10 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, 
- 55.20 – Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za 

kratkotrajno bivanje, 
- 55.30 – Dejavnost avtokampov, taborov. 
 
(Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in 
Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008) 
 

3. Kdaj je predvideni datum odpiranja bazenov in večjih namestitvenih obratov 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0559
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0559


 

 

Za enkrat je še vedno predviden datum 1. 6. 2020, a vse je odvisno od epidemiološke 

slike.  

 

4. Kako je z malimi nastanitvenimi kapacitetami: apartmaji, hiše, zidanice? Zanje ne 

morejo veljati isti standardi kot za hotele, saj ni recepcije, ni lobbya, skupnih 

sanitarij, ni stika z drugimi gosti, praktično tudi ne z lastnikom objekta, kar je 

zagotovo že samo po sebi prednost glede varnosti. 

 

Standarde in priporočila je pripravil NIJZ na strokovni podlagi. Ponudniki storitev 

dejavnosti brez njihovih upoštevanj ne smejo opravljati dejavnosti.  

 

5. Se pripravlja mogoče kakšna pomoč za hotele, kateri smo odvisni v 90 % od 

ruskih gostov? Vsi vemo, da je v Rusiji epidemija sedaj na višku in še vsaj dva 

meseca ne bo možen prihod. 

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in za 
delodajalce na področju turizma in gostinstva je bil v tretjem korona paketu sprejet prav 
zaradi postopnega zagona gospodarstva na področju turizma in gostinstva, ki ga je uvedel 
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo. V sedaj sprejetem zakonu se bo ta ukrep uporabljal še 1 
mesec po ukinitvi epidemije.  

Drugi ukrep pa so boni za slovenske potrošnike. Upravičenec do bona v višini 200 eurov 
polnoletna oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let, s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020, ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega 
pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v višini 
50 eurov. Bon se bo glasil na upravičenca in se unovči do 31. decembra 2020 za nastanitev 
ali za nastanitev z zajtrkom.  Če  bona ne unovčite do 31. decembra 2020, ne more 
zahtevati izplačila bona v denarju od Republike Slovenije.  

 

6. Kako se prilagoditi v hostlih ali v raznih počitniških domovih, na primer tistih, ki 

so namenjeni letovanju otrok, kjer je po sobah več postelj. Ali se kmalu 

predvidevajo sprostitve, da bo v sobi lahko tudi več gostov kot samo dva? 

 

NIJZ je izdal priporočil in navodila, ki jih je potrebno še vedno v celoti upoštevati. O tem 

kako se bodo ukrepi sproščali bo presodila strokovna javnost, na podlagi njihovih 

mnenj se bo izdal nov odlok in priporočila. 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_izvajanje

_turisticnih_in_gostinskih_storitev_v_casu_epidemije_covid.pdf 

 

7. Kdaj se bodo odprli bazeni in kopališča? 

 

Okvirni datum je 1.6.2020, točnega ne vemo.  

 

8. Ali bodo lahko starši z vavčarjem plačali namestitev za mladoletnega otroka? 

 

Da, saj bo upravičenec do bona 50 EUR tudi otrok do 18. leta starosti (dopolnjeno v 

letu 2020) in stalnim bivališčem v RS. 

 

9. Ali se predvidevajo kakšna nepovratna investicijska sredstva za prilagajanje 

kakovosti ponudbe (trenutno je odprt le razpis za investicije v energetsko 

učinkovitost, odpiranje je šele novembra). 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_izvajanje_turisticnih_in_gostinskih_storitev_v_casu_epidemije_covid.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_izvajanje_turisticnih_in_gostinskih_storitev_v_casu_epidemije_covid.pdf


 

 

 
Direktorat za regionalni razvoj načrtuje le izvedbo razpisa za investicije v energetsko 
učinkovitost za podjetja s področja turizma(še drugo in tretje odpiranje). 
 

Razpis za dodelitev nepovratnih investicijskih sredstev za prilagajanje kakovosti 

ponudbe se trenutno ne načrtuje.   

 

Odgovori objavljeni 25. maja 2020.  


