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TURISTIČNI BONI 

• Mnogi se zavzemamo za razširitev bonov tudi na ponudnike storitev. Ali lahko računamo 

na to? Namreč, nimamo vsi nepremičnine, ki bi jo lahko oddajali v turistične namene, 

nudimo pa storitve, ki predstavljajo dodano vrednost butičnemu turizmu. 

 

• Ali MGRP razmišlja o razširitvi možnosti uporabe turističnih bonov tudi na spremljajoče 

turistične storitve? Pokazalo se je, da smo Slovenci uporabljali bone za nočitve, marsikdo je 

bil prvič v hotelu… Nato pa smo kupovali še hrano za vse obroke razen zajtrka v 

Mercatorju… Ponudniki spremljajočih dejavnosti v bistvu nismo zasledili učinkov tega 

ukrepa. 

Širitve namembnosti uporabe turističnih bonov zaenkrat ne načrtujemo. 

 

DIGITALNI MARKETING, POZICIONIRANJE SLOVENIJE SKLADNO S TURISTIČNO VIZIJO 

Organizatorji potovanj, ki si s kreditom ponujenim v PKP7 ne moremo pomagati, me zanima ali 

bodo v začetku 2021 namenjena stimulacijska nepovratna sredstva za digitalni marketing manjših 

podjetij usmerjen na tuje trge? 

T. i. vavčerji, s katerimi Slovenski podjetniški sklada sofinancira aktivnosti na področju digitalnega 

marketinga, so za letošnje leto žal že porabljeni, načrtujemo pa, da bomo s tem izjemno uspešnim 

ukrepom nadaljevali tudi v letu 2021. Prav tako v prihodnjem letu načrtujemo izvedbo javnega 

razpisa za digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij, ki smo ga izvedbi že letos in se je 

prav tako kot t. i. vavčerji izkazal za zelo uspešen ukrep.  

Vprašanje za državnega sekretarja g. Zajca oz. ministra Počivalška. V prispevku gospe Pakove so bili 

večkrat poudarjeni cilji kot so butični turizem, turizem z dodano vrednostjo, iskanje novih lokalnih 

izkušnje za turiste, digitalizacija. Sprašujem kako si minister predstavlja povečanje atraktivnosti 

Slovenije, kot destinacije s državnimi hoteli oz. s še povečano vlogo države v panogi turizem? 

Država je v razvoj turizma močno vpeta že skozi obstoječo ureditev in mehanizme. Ti so jamstvo za 

strokovno usklajeno delovanje vseh akterjev in za kontinuirano izvedbo vseh tistih aktivnosti, ki so 

pomembni za strateško umeščanje države na ciljne trge.Država je že lastnica pomembnega deleža 

hotelske infrastrukture, vendar svojih interesov zaradi najrazličnejših razlogov ne more uveljavljati na 

način, ki bi bil optimalen in bi vodil do ciljev, ki jih imamo, to je dvigniti raven infrastrukture in z njo 

povezanih storitev. Zato so koraki k boljšemu upravljanju tega premoženja, lastniški konsolidaciji in 

bolj enotnemu uveljavljanju razvojnih ciljev nujni. To je eden pomembnejših ciljev tudi na področju 

upravljanja državnega premoženja nasploh in ministrstvo si prizadeva, da bi bil v celoti uresničen.  

 

UKREPI, SPROŠČANJE UKREPOV IN PONOVNI ZAGON GOSPODARSTVA 

Ali imate namen vlado spodbuditi, da čimprej sprosti ukrepe v turističnem gospodarstvu oz. v 

dejavnostih, ki ne ogrožajo zdravja. V turizmu in gostinstvu so dejavnosti kot npr. turistično 

vodenje, kjer se turistični voden ogled lahko izvaja na prostem z razdaljo za posameznike, oz. člane 



istega gospodinjstva. Verjamemo da nam je v interesu da se ohranja delavce v kondiciji, tudi 

pridobljeno znanje in prepoznavnost turističnih produktov. Tako se bodo dol. segmenti turistične 

dejavnosti hitreje postavili na noge v času okrevanja po pandemiji. Hvala in lep pozdrav. 

Kot je javno poznano, si minister Zdravko Počivalšek že od izbruha epidemije marca letos močno 

prizadeva za sprejemanje ukrepov, ki gospodarstvu omogočajo varno in kar se da optimalno 

delovanje. Žal epidemiološke razmere in statistika, ki nas mora upravičeno skrbeti, še ne omogočata 

izpolnitve tega cilja v meri, ki bi zadovoljila vse strani in kar ima seveda že močno otipljive posledice v 

gospodarski krizi.  Minister je vlado večkrat že pozval oziroma predlagal drugačen pristop in sicer, da 

bi zdravstvena stroka za vsako dejavnost predpisala stroge pogoje izvajanja, ki bodo preprečili širjenje 

okužb. Vse razpoložljive inšpekcijske službe pa bi se usmerile v strog nadzor njihovega spoštovanja 

ter uvedlo strogo kaznovanje za morebitne kršitelje. Njegov cilj je ustvariti pogoje za varno delo vseh 

dejavnosti, ki so v epidemiji možne in mogoče. 

Zaradi epidemije je v turističnem gospodarstvu 6000 brezposelnih. Sprašujemo se, kako bodo ti 

brezposelni začeli lahko ponovno delati iz vidika, da bodo podjetja v času okrevanja težko 

zaposlovala, mesečni prispevki za aktivno dejavnost samostojnega podjetnika so za začetek zagona 

dejavnosti previsoki, avtorske in podjemne pogodbe preobdavčene, tako za naročnika kot 

izvajalca. Je morda ena od možnosti, da se določene dejavnosti doda na seznam Osebnega 

dopolnilnega dela ODD (oz. se poišče primerno možnost), da se ti brezposelni lahko registrirajo, 

izdajo račun, država se tudi izogne delu na črno.  

Zaradi gospodarske škode, ki jo je zaradi posledic epidemije COVID-19 utrpel slovenski turizem, si 

ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že ves čas od pojava epidemije, prizadeva pomagati 

vsem prizadetim znotraj te panoge. Žal ni univerzalne rešitve za vse zaposlene znotraj panoge, kar 

kažejo tudi podatki o koriščenosti dosedanjih ukrepov. Med njimi so nekateri turistični in gostinski 

panogi zelo pomagali, drugi manj. Vendar si ministrstvo izjemno prizadeva v vsakem PKP uveljaviti 

interes za ustrezno pomoč vsem skupinam zaposlenih, od gostincev, do zaposlenih v turističnih 

agencijah, industriji dogodkov … To je tudi cilj prizadevanj ministrstva v okviru priprav PKP7, ki se 

izteka ravno v teh dneh in bo imel v grobem dva cilja: dopolniti oziroma izboljšati ukrepe iz 

dosedanjih PKP zakonov na eni strani ter natančneje nasloviti težave panog, ki ji je epidemija od 

marca letos najbolj prizadela.  

Računamo, da bomo s takim pristopom uspeli ohraniti na trgu vsa tista podjetja, ki imajo resen 

potencial za vnovični zagon in vsa tista delovna mesta, ki jih bomo za vnovičen zagon potrebovali. 

imam konkretno vprašanje, vezano na PKP6, v katerem je sprejet ukrep za pomoč podjetjem za 

delno kritje fiksnih stroškov, če jim je pomet padel vsaj za 30% v primerjavi z enakim obdobjem 

lani. Ali se opisana pomoč iz PKP6 izključuje z Javnim pozivom za sofinanciranje obratovalnih 

stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu, ki ga je objavil v novembru 2020 SPIRIT? 

Ne. 

Pozdravljen, zanima nas ali bodo ob nedeljah trgovinice s spominki (TIC, galerije, muzeji, gradovi) 

lahko odprte po epidemiji?  

Po veljavnem zakonu o trgovinah, veljajo za nedeljsko obratovanje trgovin naslednje izjeme: 

prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, 

pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako bodo lahko ob 

nedeljah in dela prostih dneh tudi odslej odprte preostale manjše prodajalne s površino do 200 



kvadratnih metrov, če bodo delo v njih opravljali nosilci trgovinske dejavnosti oz. njihovi zastopniki, 

lahko pa tudi dijaki, študenti in upokojenci. 

Če sem dobro razumela, bodo TIC-i in prodajalne spominkov na turističnih destinacijah zajeti v 

izjeme, da bomo lahko imeli odprto tudi ob nedeljah in praznikih.... ne pod pogoji, da lahko delajo 

le poslovodje in študenti? 

Če so te prodajalne na lokacijah, navedenih v zakonu o trgovini (in opisanih v enem od prejšnjih 

odgovorov), potem lahko delujejo tudi ob nedeljah. 

Mikro podjetja so iz večine ukrepov izpadla. Kljub temu, da nimamo veliko zaposlenih, s svojo 

dejavnostjo dajemo posel veliko posameznikom, družinam, podjetjem iz lokalnega okolja. Kako in 

kdaj boste poskrbeli za nas? 

Trenutno so na voljo mikrokrediti za mikro in mala podjetja prek Slovenskega podjetniškega sklada. V 
okviru šestega paketa ukrepov je na voljo tudi ukrep delnega pokritja fiksnih stroškov, ki je bil sprejet 
z namenom, da bi odgovoril na težave vseh tistih, ki imajo visoke fiksne stroške, in so hkrati najbolj 
prizadeti zaradi epidemije COVID-19. Podaljšalo se je tudi subvencioniranje čakanja na delo in 
skrajšanega delovnega časa. 
 
Pozdravljeni, smo mikro, družinsko podjetje - B&B. Ali predvidevate kakšno pomoč pri 

samozaposlitvi? Namreč trenutno Zavod za zaposlovanje ponuja pomoč pri samozaposlitvi le 

tistim, ki prvič odpirajo sp. V tej dejavnosti bi bilo takim mikro podjetjem pomoč pri plačilu 

prispevkov zelo dobrodošla.  

Samozaposleni so, v skladu v skladu s PKP5 zadnje tri mesece tega leta upravičeni do pomoči države v 

obliki izplačila mesečnega temeljnega dohodka. Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega 

dohodka in oprostitve plačila prispevkov so bili samostojni podjetniki upravičeni že v spomladanskem 

obdobju.  

Cenim vse ukrepe še posebej glede ohranjanja zaposlenih in izjemna poteza s turističnimi boni. 

A vseeno morda ena pomembna niansa, ki je NI v vaših ukrepih. Izhajate, da je turizem v celoti 

klecnil. Na srečno nismo vsi; z nekaj sreče glede na lokacijo (KR Gora, jezero Jasna) in drzno 

investicijo v širitev ponudbe ter infrastrukturo, kljub številnim pomislekom ostalih (in v poletno 

restavracijo, nove terase, dodatno zaposlili kader, reorganizirali način servisa,..) in smo odlično 

oddelali sezono in fenomenalno stopili v jesen. Razprodani do konca leta…in potem 

lockdown…izjemnem izpad prihodkov, pa klub temu ne bomo slabši kot lani, ker smo lani šele 

odprli in se mučili kot vsak prvo leto. Sedaj pa bomo kaznovani z vračanjem pomoči za marec, ne 

dobimo fiksnih stroškov za pomladno zaprtje in skoraj nič pomoči za zaprtje v jeseni… zato, ker 

smo se potrudili, investirali, da kar najbolje izkoristimo naravne danosti in vaše ukrepe za 

spodbujanje turizma. Zato bi bilo korektno, da če SI ZAPRT Z ODLOKOM DOBIŠ POMOČ. 

Razumemo in cenimo vaše stališče. Posebej dejstvo, da se v teh izjemno zahtevnih pogojih trudite 

ohraniti optimističen pogled na prihodnost. Vsi naši ukrepi iz dosedanjih PKP zakonov in drugih 

ukrepov so bili namenjeni enemu: da gospodarstvo obstane in na vnovičen zagon počaka v dovolj 

dobri kondiciji. Zavedamo se, da vseh potreb gospodarstva najbrž ne bomo mogli ustrezno nasloviti, 

tudi zato, ker ima državni proračun svoje meje. Vendar pa si ne želimo, da bi zaradi nerazumevanja 

zunaj ukrepov ostali tisti, ki imajo resnično dober razvojni potencial, zato vodimo res odkrit in 

intenziven dialog z gospodarstvom, na področju turizma tudi prek Strokovnega sveta za turizem, ki 

deluje pri MGRT. 



Tudi člani in članice Gospodarskega Interesnega združenja escape room dejavnosti GIZ ER.SI - ki 

sodimo v industrijo doživetij in smo prav tako pomemben deležnik na področju turizma, smo na 

robu preživetja. Težava je, da je - kljub pozivom - šifra dejavnosti »R93.210 zabaviščni parki in 

tematski parki« izvzeta iz programov pomoči. Nismo se mogli prijaviti na razpis »Sofinanciranje 

obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19«, niti na razpis 

"Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020" saj med upravičenci šifra 

R93.210 ni navedena in smo zaradi tega neenako / diskriminatorno obravnavani.  Za branžo 

industrije doživetij je življenjskega pomena, da je tudi šifra dejavnosti R93.210 uvrščena med 

prejemnike pomoči s področja turizma. Apeliramo, da tudi našo dejavnost dodate med prejemnike 

pomoči, oziroma prosimo za nasvet, kako naj preživimo.  

 

Vaš predlog bomo proučili in se do njega v najkrajšem času ustrezno opredelili, poudarjamo pa, da 

seznam dejavnosti, vključene v ukrepe, na MGRT pripravljamo in usklajujemo v sodelovanju s 

Strokovnim svetom za turizem, ki deluje pri MGRT. Smiselno bi bilo, da se o vaših upravičenih 

predlogih posvetujete tudi s predstavniki tega organa, ki zastopa vse dejavnosti znotraj gostinsko-

turistične panoge.  

Kaj so bile po vašem mnenju ključne napake v ukrepanju v času prvega vala pandemije, in kaj smo 

se naučili oz. spremenili zdaj v času drugega? 

To je vprašanje, ki zahteva zelo široko razpravo in nima enoznačnega odgovora. Po tem, kar 

doživljamo sedaj, lahko rečemo, da je bilo ukrepanje in odzivanje na epidemijo v Sloveniji primerljivo 

z državami v Evropi. 

Imate mogoče vi kakšno informacijo glede operative letošnjih božično-novoletnih praznikov? Je 

kakšna informacija ali bomo lahko oddajali naše nastanitve ali je bolje pozapreti možnost bivanja 

in odpovedati še obstoječe rezervacije?  

Delovanje nastanitvenih obratov je odvisno od  sproščanja omejitvenih ukrepov. Odlok o začasni 

prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel 

veljati 16. novembra 2020 z namenom omejitve stikov in gibanja prebivalstva ter zaradi zajezitve in 

obvladovanja epidemije COVID-19, namreč omejuje izvajanje dejavnosti in začasno prepoveduje 

ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Z 

Odlokom so prepovedane vse dejavnosti, pri katerih gre za odnos podjetje – potrošnik (B2C) in niso 

navedene med izjemami. Potrošnikov (tudi, če imajo rezervacijo) se od 16. novembra 2020 torej ne 

sme sprejemati v nastanitvene obrate, ker je ponujanje nastanitvenih storitev neposredno 

potrošniku v nastanitvenih obratih po sedaj veljavnem odloku prepovedano. 

Kako je s prevozniki (Minibusi avtobusi) v turizmu? Naj bi dobili pomoč 33,- Euro/dan na vozilo za 

obdobje 1.vala. Vendar do zdaj nismo nič dobili glede tega, nobeno pomoč. Prevozniki tudi veliko 

prispevamo v turizmu za prevoz gostov po Sloveniji kot tudi študijske ture TO in novinarjev pri 

pomočijo Slovenije. Tako smo tudi zdaj v 2.valu brez vsega. 

Zavedamo se dejstva, da je bilo dosedanje izplačevanje subvencij iz naslova vseh že sprejetih PKP 

zamudno in za prejemnike pomoči dolgotrajno. Zato so državni organi, vpeti v te instrumente 

pomoči, na našo pobudo optimizirali procese in bo zato denar iz naslova PKP na račune podjetij 

prihajal hitreje, kot do sedaj. 

 

 



PODROČJE TURISTIČNIH VODNIKOV 

• Sem turistična vodnica in letos sem ostala skoraj brez vodenj. Žal sem tudi zamudila razpis 

STO (sredstva so zmanjkala). Zanima me, kaj lahko pričakujemo turistični vodniki? Pomoč 

STO, ministerstva, EU? Hvala vam za odgovor in pozitivno naprej. 

 

• Organizatorji potovanj in turistični vodniki pričakujemo v drugo Javni poziv STO za 

financiranje turističnih vodenj oz. vključitev v kakšnega od drugih Javnih pozivov za pomoč 

turističnemu gospodarstvu, tudi iz razloga, ker smo prvega morali prekiniti zaradi ukrepov 

vlade od 13.11.; da se združujejo lahko samo osebe iz istega gospodinjstva, sicer bi lahko 

delali do 1.12., ko se je Javni poziv končal. Marsikdo ni uspel realizirati rezerviranih 

sredstev. Se lahko pričakuje še 2. tovrsten Javni poziv. Hvala in lep pozdrav. 

 

• Zelo na kratko: V Civilni iniciativi turističnih vodnikov se trudimo vzpostaviti dialog z STO in 

MGRT, podali smo predloge kako ustvariti delo za turistične vodnike, kljub težki situaciji, se 

da! Mediji so nas podprli, država nas ne usliši. Dialog, upoštevanje en drugega. Ampak 

nimamo kanala kjer bi lahko kaj povedali. Še ta chat je blokiran. Hvala za odgovor. 

 

• Kaj je z Pozivom STO-ja za turistične vodnike- mnogi zaradi lockdowna nismo mogli 

počrpati vseh sredstev poziva, kako je s tem? 

 

• Ali lahko pričakujemo vključitev turističnih vodnikov v promocijske kampanje Slovenije? 

Turistični vodniki pogrešamo dialog med STO in predstavniki turističnih vodnikov. 

Na STO se, glede na trenutno epidemiološko stanje, ne predvideva novih ukrepov s tega področja. Po 

izboljšanju razmer načrtujemo novo objavo javnega poziva poslovnim subjektom, ki opravljajo 

dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji. 

Predlagamo, da sledite objavam na spletni strani STO, kjer se redno objavlja vse novosti glede javnih 

razpisov in javnih pozivov, ki jih razpisuje STO, poleg tega pa spremljajte tudi objave oddanih 

povpraševanj na portalu javnih naročil Republike Slovenije. Na tak način boste pravočasno izvedeli za 

obstoječe ter nove javne pozive ali javne razpise s področij, ki jih pokriva STO ter, v primeru portala 

javnih naročil Republike Slovenije, tudi za vsa naročila ki jih oddaja  STO.  

STO je se je v preteklega pol leta večkrat sestal s predstavniki organizacij turističnih vodnikov, 

Turistično-gostinsko zbornico in lokalnimi turističnimi destinacijami, ki upravljajo registre turističnih 

vodnikov, kjer smo prisluhnili problematiki in promptno pristopili s sodelovalnim in konstruktivnim 

izvajanjem projektov v podporo turističnim vodnikom. Vsakič smo se odzvali  tudi na druge pisne 

pobude. Posebno pozornost smo posvetili  promociji dejavnosti turističnih vodnikov preko vseh 

komunikacijskih kanalov STO: spletni portal www.slovenia.info, družbenih omrežij ter ciljnega 

nagovarjanja preko e-novičnika Zgodbe iz Slovenije. Turistične vodnike smo tudi aktivno vključili v 

kampanjo Moja Slovenija, kjer so preko kanalov STO delili svoje zgodbe in vabili turiste na vodene 

oglede. Izvedli smo več kot 10 različnih promocijskih aktivnosti v ta namen.  

Trenutno so na voljo mikrokrediti za mikro in mala podjetja prek Slovenskega podjetniškega sklada. 

Za turistično gospodarstvo je SID banka oblikovala tudi poseben posojilni sklad, ki je namenjen tako 

investicijam kot tudi obratnim sredstvom v turizmu. 

Pojasnjujemo, da s tem, ko so finančne spodbude v okviru protikoronskih ukrepov odprte za vsa 

podjetja, so posledično odprta tudi za turizem.  

http://www.slovenia.info/


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je letos objavilo tudi Javni razpis za preoblikovanje 

turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, zaradi epidemije COVID-19. 

Za turizem kot pomembno gospodarsko panogo so načrtovana sredstva tako v okviru Next 

Generation EU (predvsem RRF) kot tudi novega Večletnega finančnega okvira 2021-2027. 

 

 

 

USPELO BO TISTEMU KI…. 

• ..., ki si upa! 

• uspelo bo tistemu ki ima vizijo in si upa takoj in čaka 

• ...bo zmeraj verjel vase in vse kar bo počel, počel s srcem 

• , ki verjame v boljši jutri 

• uspelo bo tistim, ki bodo zmogli udejanjiti povezovanje 

• uspelo bo tistemu, ki bo pozitivno naravnan in odprt za spremembe 

• uspelo bo tistemu, ki dela z dušo in srcem 

• ki se bo prilagodil novim razmeram in ki bo pozitivno naravnan v prihodnost 

• ki bo neomajno verjel v svoj trajnostni produkt in za njega živel 

• ...ki gleda in gre naprej... 

• ki ne "fejka" :-) 

• .... ki jih ne bo sram 

uspelo bo tistemu, ki bo imel dobre ideje ter znanje in energijo, da jih uresniči 

• uspelo bo tistemu, ki se bo znal hitro prilagoditi dani situaciji 

• ..... ki bo najbolj odprt za spremembe, nove povezave, spremljanje spreminjanja sveta. 

• uspelo bo tistemu, ki bo fleksibilen 

• uspelo bo tistim, ki se bodo povezali in se skupaj soočili s trenutno situacijo! 

• uspelo bo tistemu, ki dela s srcem in se hitro prilagaja. 

• bo stabilno in mirno prestal ta čas, z vizionarskim  pogledom v novo resničnost, ki se rojeva 



• uspelo bo tistemu, ki si bo upal in delo opravljal tudi s ščepcem ljubezni; mi vemo, da nam bo 

uspelo 

• ... ne bo pozabil na najšibkejše 

• uspelo bo tistemu, ki v sebi razvija vedoželjnost in deluje pogumno 

• ...venomer inovira in kreira nova doživetja, se hitro prilagaja in ki čas in sredstva vlaga v 

razvoj navdušujočih produktov, ki Slovenijo postavljajo na zemljevid najboljših "escape" 

destinacij 

• uspelo bo tistemu, ki se bo uspel dobro povezovati :-) različne panoge, različne generacije, 

tehnologije, platforme :-) 

• ....ki bo deloval sodelovalno, povezovalno, s posluhom za reševanje problemov turistov in 

vseh deležnikov turizma 

• bo najprej preživel vse to, ki bo ohranil kondicijo in ki bo ta čas izkoristil kreativno in 

inovativno 


