
 
 

SKUPNOST SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ, g. i. z. │ Teharska cesta 40 │ 3000 Celje 
Tel.: 03 544 21 11 │ Faks: 03 544 28 19 │ E-mail: ssnz@siol.net │ Internet: www.slovenia-terme.si 
 

 

 
 
Sporočilo za javnost! 
 
 

V slovenskih naravnih zdraviliščih močno zaskrbljeni nad letošnjo turistično 
sezono. 
 
Celje, 10. junij 2013  
 
 
V SSNZ smo nad letošnjo turistično sezono zelo zaskrbljeni, saj je trend obiska in ustvarjenih 
prenočitev predvsem v prvih 4 mesecih izrazito negativen. Najbolj se to pozna na upadu 
obiska domačih gostov, ki jih je bilo v slovenskih naravnih zdraviliščih kar 8.000 manj oziroma 
6,6 odstotka manj kot v enakem časovnem obdobju lani, število ustvarjenih prenočitev pa je 
še slabše, in sicer so prenočitve domačih gostov upadle kar za 9,2 odstotka. Kot ključni 
problem se izkazuje izrazito negativna poslovna in moralna klima v državi in seveda 
zaskrbljujoče ekonomsko stanje. Dodaten razlog je manj napotitev pacientov na zdraviliško 
zdravljenje in rehabilitacijo, ki so posledica primanjkljaja v zdravstveni blagajni. K temu je 
treba dodati še izredno velik upad števila italijanskih gostov, ki jih je bilo v prvih 4 mesecih kar 
16 odstotkov manj, zabeležili pa smo celo za 18 odstotkov manj njihovih prenočitev. Skupaj je 
bilo zabeleženo za 8,1 odstotka manj tujih gostov in za 8,1 odstotka manj njihovih prenočitev. 
Prvi štirje meseci sicer niso najbolj ključni za celotno sezono, so pa nedvomno močen 
indikator, in rezultat je zaradi izrazito večjega deleža domačih gostov, ki prevladujejo v prvih 
štirih do petih mesecih, še toliko slabši. Statistika se je v maju sicer precej popravila, 
zabeleženih je bilo celo za 8,8 odstotka več domačih in tujih gostov skupaj, vendar je število 
prenočitev ostalo na ravni iz maja 2012. Podatki za prvih pet mesecev tako še vedno močno 
zaostajajo za lanskimi, saj beležimo kar 74.000 manj prenočitev, kar predstavlja padec za 7,2 
odstotka. 
 
Dodatno skrb pa vzbujajo obvestila, ki jih v zadnjem mesecu in pol prejemamo od avstrijskih in 
nemških avtobusnih organizatorjev potovanj, da bodo prenehali organizirati programe za 
Slovenijo(oziroma nekateri že celo so), saj je naša država uvedla neživljenjske birokratske 
postopke za pridobitev davčne številke za plačilo davka za prevožene kilometre v Sloveniji. Tuji 
prevozniki morajo naši davčni upravi dostaviti celo goro dokumentov (in to nekaterih celo 
sodno prevedenih v slovenščino!), uradniki jih sprejemajo samo v slovenskem jeziku, mesečno 
morajo izpolnjevati slovenske obrazce, tudi če ne opravijo nobenega prevoza, za ureditev 
postopka odprtja davčne številke si morajo najeti (in drago plačati) tudi slovenskega 
posrednika. Kršitelje so že začeli  rigorozno kaznovati. Pri tem za tuje avtobuserje nikakor ni 
sporno plačilo davka za prevožene kilometre, saj ga plačujejo tudi v drugih evropskih državah. 
Postopek, ki je lasten samo naši nesposobnosti neperspektivnosti! Na ta način zavračamo še 
tistih nekaj skupin tujih gostov,  ki so, ob sicer že tako negativni podobi, ki si jo je Slovenija 
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ustvarila v tujini, še pripravljeni počitnikovati pri nas. Avstrijsko združenje avtobusnih 
prevoznikov je celo izdalo obvestilo in navodilo, kako zapleteni in neživljenjski so naši 
postopki, za primer pa navedlo poljsko davčno upravo, ki je na podobne očitke odreagirala 
nemudoma in ustvarila posebno spletno on-line prijavo, poenostavila postopke in vsa navodila 
objavila v nemškem in angleškem jeziku. Pri nas pa se odgovornim na javni agenciji SPIRIT in 
na Ministrstvu za gospodarstvo že mesec in pol ni zdelo vredno niti odgovoriti na naše pobude 
in zahteve niti na opozorila posameznih uprav družb. Prvi odgovor, ki smo ga prejeli včeraj, 
jasno kaže, kako brezbrižni smo do tega vprašanja. Ob tem, da je država še pod prejšnjo vlado 
ukinila več kot 50 odstotkov sredstev za promocijo, ob ukinitvi turističnega predstavništva za 
dežele Beneluksa (ki so lani dosegle eno največjih rasti) in ob tem, da se praktično razen 
sejemskih nastopov ne izvajajo nobene promocijske aktivnosti več, lahko še z večjo 
zaskrbljenostjo pričakujemo letošnjo sezono. Večino dodatnega bremena in oglaševanja v 
tujini tako izvaja turistično gospodarstvo samo in namenja celo pet krat več sredstev na 
posameznem trgu kot nacionalna turistična organizacija, ki se je z združitvijo v SPIRIT 
popolnoma izgubila in zmarginalizirala. Samo še primer iz Hrvaške: zaradi vstopa države v EU 
in uvedbe viz za ruske goste in s tem pričakovanega upada se je hrvaška vlada odločno 
odzvala, sklicala turistične strokovnjake na kriznem posvetu, predvsem pa takoj mobilizirala 
kar 18 viznih pisarn v tujini. Pri nas pa se še sedaj ne moremo odločiti, kje bi imeli konzulat ali 
veleposlaništvo v Zalivskih državah, pa čeprav imamo že podpisane pogodbe o več čarterskih 
letih iz Kuvajta, in to že letos poleti, a se kaj lahko zgodi, da napovedanih 2.000 gostov k nam 
zaradi težav, kje pridobiti vize, enostavno ne bo. Kot jih ne bo več iz Avstrije, Nemčije …. In 
čeprav turizem v državi predstavlja več kot 10 odstotkov BDP, zanj očitno nikomur ni mar. 
Kulturniki so si »izbojevali« svoje ministrstvo nazaj, slovenski turizem pa v teh trenutkih (z 
izjemo kolegice Karmen Novarlič, vodje za področje turizma v okviru SPIRIT, ki pa praktično 
nima finančnih sredstev) očitno nima nobenega sogovornika več! Prav zaradi vseh 
nakopičenih težav bomo na Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč zahtevali sklic kriznega 
sestanka turističnega gospodarstva in nanj povabili vlado, saj je turizem preveč pomembna 
panoga, da se uradniki zanjo sploh ne bi več zmenili oziroma da bi sprejemali škodljive ukrepe. 
 
Več informacij na:  
 
SKUPNOST SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ, g.i.z.                                
Teharska cesta 40, 3000 Celje 
tel.: 03 544 21 11, fax: 03 544 28 19 
e-mail: ssnz@siol.net, internet: www.slovenia-terme.si  
Kontaktna oseba: Iztok Altbauer, direktor 
 
                                                                                       
 

 

mailto:ssnz@siol.net
http://www.slovenia-terme.si/

