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Zadeva: Umestitev SKD dejavnosti v Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih 
stroškov v gostinstvu in turizmu v času epidemije Covid-19 
 

 

Spoštovani! 

 

Po najavi Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v 

gostinstvu in turizmu v času epidemije Covid-19 smo na Ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo (MGRT) z vaše strani prejeli pozive za dopolnitev poziva, vezane 

predvsem na umestitev dodatnih SKD dejavnosti, v katerih glavno dejavnost opravljajo 

podjetja iz gostinstva in turizma.  

 

Sporočamo vam, da javnega poziva, ki je že potrjen s strani Organa upravljanja in bo 

objavljen novembra, ne bomo spreminjali. V nadaljevanju podajamo razloge za to: 

 

 

1. Vsaka sprememba bi ogrozila objavo javnega poziva v letošnjem letu in 

črpanje sredstev, rezerviranih za leto 2020 

 

Zavedati se je potrebno, da v okviru javnega poziva dodeljujemo nepovratna evropska 

sredstva, kar avtomatično pomeni izpeljavo poziva v skladu z vsemi pravili dodelitve  

sredstev evropske kohezijske politike. Sprememba poziva bi terjala ponovitev celotne 

procedure priprave spremembe vloge in ponovno potrditev Organa upravljanja. Glede 

na dani časovni okvir, v katerem se nahajamo, to pomeni, da razpis v letošnjem letu, 

ko imamo sredstva rezervirana v ta namen, ne bi bil objavljen.  

 

 

2. Omejenost virov za dodelitev sredstev  

 

Glede na zapletenost postopkov za dodelitev evropskih sredstev, sta bili osnovni  

izhodišči, na podlagi katerih je objava in izvedba javnega poziva v letu 2020 sploh 

možna: 

- nujnost omejitve števila upravičencev zaradi omogočitve izvedbe poziva,  
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- izbira upravičencev na podlagi pravičnih in transparentnih pogojev.  

 

Veliko časa in truda smo vložili v izdelavo  scenarijev, vezanih na upravičene panoge 

in pogoje za kandidiranje. Vsaka sprememba za seboj potegne dvig števila 

upravičencev, lahko tudi za več sto, hkrati pa smo se močno zavedali, da izvedba 

javnega poziva z več kot 1.000 upravičenci v danih pogojih ni izvedljiva. Pogoji glede 

upravičenih SKD dejavnosti, povprečnega števila zaposlenih v posameznih dejavnostih 

in prihodkih v dejavnostih, so postavljeni na način, da se z omejenimi sredstvi doseže 

največji možni učinek ohranitve podjetij in delovnih mest v panogi. Podjetja, ki jih bomo 

sofinancirali, so imela v letu 2019 skupaj 78 % vseh zaposlenih v navedenih 

dejavnostih in so ustvarila skupaj 73 % vseh prihodkov v teh dejavnostih. 

 
V kolikor bi nabor SKD dejavnosti razširili na celotno gostinsko dejavnost (SKD I 
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač), na kar se nanašata pobudi TGZS in OZS, to 
pomeni sofinanciranje 6.496 podjetij! Prepričani smo, da razumete, da bi s tem, 
četudi uvedemo določene minimalne pogoje za sofinanciranje, bistveno presegli vse 
limite tega poziva!  
 
Čeprav ne dvomimo, da bi si pomoč zaslužili vsi, smo bili nabor prisiljeni zožiti, da bi 
lahko pomagali vsaj določenim subjektom, vitalnega pomena za slovenski turizem. Iz 
upravičene dejavnosti I 56.101 Dejavnost gostiln in restavracij, je do sofinanciranja 
upravičenih 797 restavracij in gostiln, kar predstavlja 38 % vseh podjetij v tej 
dejavnosti, ki pa skupaj ustvarijo kar 84 % vseh delovnih mest v tej dejavnosti in 
81 % vseh prihodkov v tej dejavnosti (vir: Ajpes, podatki za leto 2019).  
 
 

3. Izhodišča dodelitve nepovratnih sredstev so bila predstavljena na 3. seji 
Strokovnega sveta za turizem 

 
V okviru 3. seje Strateškega sveta za turizem, dne 1. 7. 2020, so bila navzočim, med 
katerimi so bili med drugim tudi predstavniki TGZS, OZS, KTU, predstavljene osnovne 
informacije o upravičenih dejavnostih SKD. Na pobudo predstavnikov Strateškega 
sveta za turizem in po dodatni vsebinski presoji upravičenosti s strani MGRT, smo v 
javni poziv dodali še dejavnosti potovalnih agencij; organizatorjev potovanj; 
organiziranja razstav, sejmov, srečanj; umetniško uprizarjanje; spremljajoče dejavnosti 
za umetniško uprizarjanje (skupaj vsega 101 upravičenec). Na pobudo OZS smo 
preučili tudi predlog o znižanju pogoja števila zaposlenih in prihodkov v dejavnosti in 
pobudo v celoti upoštevali, vendar smo z upoštevanjem vseh predlogov Strateškega 
sveta za turizem, ki jih je bilo mogoče upoštevati, dosegli skrajni prag števila 
upravičencev, ki jih lahko v danem časovnem okviru sofinanciramo. Ponavljamo, 
preučili smo VSE pobude, ki smo jih z vaše strani prejeli v času priprave razpisa – 
mnoge, ki jih sedaj navajate, so sedaj z vaše strani prvič navedene.  
 
 

4. Dodelitev sredstev rekordnemu številu upravičencev slovenskega turizma 
 
Spoštovani, 
 
razumemo, da ste se s strani svojih članov, tako kot mi z vaše strani, najprej soočili s 
kritikami javnega poziva, vendar pa ob tem na stranski tir postavljamo zelo 
pomembno dejstvo: s pozivom bomo dodelili nepovratna sredstva rekordnemu 
številu upravičencev slovenskega turizma! Poleg tega bo razpis prvič v celoti 
avtomatiziran, enostaven in izplačljiv brez dodatnih administrativnih bremen.  
 



 

Glede na veliko škodo, ki jo je zaradi epidemije Covid-19 utrpel slovenski turizem, in ki 
ji še kar ni videti konca, si tudi mi želimo, da bi lahko pomagali vsem prizadetim v 
panogi. Verjamemo, da razumete, da pomoči žal ni mogoče zajeti v en ukrep, ki bi 
pomagal vsem. Podjetja v segmentu turizma so koristila ukrepe, ki jih je sprejela Vlada 
RS v okviru petih protikoronskih paketov, v pripravi je šesti paket, s katerim bo  država 
pomagala vsem segmentom gospodarstva, ki so bili zaradi epidemije Covid-19 najbolj 
prizadeti, verjamemo, da bo med njimi tudi turizem.  
 
Glede na dejstvo, da smo vas o pripravi javnega poziva sproti obveščali, pričakujemo, 
da javni poziv tudi skupaj podpremo in vse moči usmerimo v to, da bo čim prej 
objavljen (kot že navedeno, vsaka sprememba ogrozi črpanje) in da bo informacija o 
sredstvih, ki so na voljo, dosegla krog vseh tisoč upravičencev – za katere smo kljub 
vsemu prepričani, da tvorijo trdno jedro slovenskega turizma.   
 
 
 
 

 

         Simon Zajc, 

      državni sekretar 

 


