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Ukrepi MGRT 
za turistično 
gospodarstvo
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epidemije Covid-19
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Zagotavljanje likvidnostnih kreditnih sredstev

Interventni zakon za turizem

Javni razpisi MGRT za obratovalne stroške v času 

epidemije

2. Redni javni razpisi MGRT – prilagojeni Covid-19

Integralni turistični produkti

Okoljski znaki

Energetska sanacija turističnih kapacitet

Planinske koče

Turistična infrastruktura na obmejnih problemskih 

območjih

Letalska povezljivost

Vodilne turistične destinacije



Pomoč za 
omilitev posledic 
epidemije 

Covid-19



MGRT ves čas 
aktivno vpeto 
v oblikovanje 

ukrepov 
pomoči

Posebna pozornost usmerjena v turistično 

gospodarstvo kot najbolj prizadeto panogo

Stalna komunikacija z vsemi deležniki: 
 sodelovanje s panožnimi organizacijami, 

 ustanovljen Strokovni svet za turizem z namenom 

iskanja rešitev za čimprejšnji in varen ponovni zagon 

turizma in gostinstva ter industrije srečanj,

 ažurna dosegljivost in zagotavljanje odgovorov.

 8 paketov ukrepov pomoči + ostali ukrepi -

sektor gostinstva in turizma prejel pomoč s strani 

države v skupni višini 1 mrd EUR pomoči:
 iz naslova vseh PKP-jev izplačanih za 705 mio 

EUR dejavnostim iz turizma in gostinstva,

 izven interventnih zakonov smo z razpisi na področju 

turizma podprli kar 5.000 podjetij v vrednosti 238 

mio EUR COVID spodbud.



Ukrepi za ohranitev delovnih mest

subvencioniranje čakanja na delo (od marca 2020 – junija 2021): izplačanih preko 
212,5 mio EUR. Subvencija je bila dodeljena 6.470 poslovnim subjektom za 36.886
oseb. 

skrajšan delovni čas (od junija 2020 – junija 2021): za subjekte iz gostinstva in turizma 
izplačanih preko 11,9 mio EUR za 2.120 poslovnih subjektov oz. 8.164 oseb. 

 Iz naslova nadomestil za karanteno je bilo v letu 2020-2021 (od marca 2020 – junija 
2021) podjetjem v gostinstvu in turizmu izplačanih več kot 2,1 mio EUR. Ta ukrep je 
koristilo  690 poslovnih subjektov iz gostinstva in turizma za 1.936 osebe.

Skupno je bilo v obdobju od sprejema interventne zakonodaje do 9. 9. 2021 za ohranitev 
delovnih mest poslovnim subjektom v gostinstvu in turizmu izplačanih 226,5 EUR 
(čakanje na delo, skrajšan del. čas in karantena).



Ukrepi za zagotavljanje likvidnosti

odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil in državna poroštva za bančne kredite,

mesečni temeljni dohodek subjektom iz turizma do junija 2021: 58,7 mio EUR,

povračilo fiksnih stroškov podjetij: v PKP7 je bilo na predlog MGRT sprejeto, da se 
ukrep fiksnih stroškov prilagodi tako, da se poviša omejitev višine pomoči na zaposlenega 
na 2.000 evrov pri upadu prihodkov, višjih od 70 odstotkov, kar velja v glavnem za 
gostinstvo in turizem ter industrijo srečanj in z njimi povezane panoge. Kar 43 % vseh 
izplačil vezanih na gostinstvo in turizem – 109,4 mio EUR, in sicer skoraj 5 tisoč 
upravičencem,

S strani MzI je bila upravljalcem žičnic dodeljena pomoč v višini 643.600 EUR,

Prilagoditve obstoječih finančnih ukrepov in uvedeni nekaterih novih: 

SID banka – posojilni sklad za turizem: 160 mio EUR, za likvidnost ob epidemiji 
porabljenih 112,6 mio EUR,

Brezobrestni krediti SPS za MSP:  27 mio EUR za turizem,

Slovenski razvojni sklad: 6,2 mio EUR za turizem,

dodatno SPS: krediti turističnim agencijam za poravnavo obveznosti do 
potrošnikov za neizvedena  turistična potovanja – 2,27 mio EUR (41 agencij).



Interventni zakon za turizem (ZIUPGT)

S tem zakonom smo zagotovili še dodatnih 243 mio EUR pomoči,

Osredotočenost na turizem in gostinstvo ter industrijo dogodkov in srečanj, ki so 
trenutno najbolj prizadeti, vključuje tudi rešitve za deležnike s področja športa in kulture,

Pomembnejši ukrepi iz interventnega zakona so:

• 22,8 mio EUR za financiranje regresa za letni dopust v višini 1.024 € na zaposlenega

• 3 mio EUR za povračilo stroškov industriji srečanj – odprto povabilo

• 1 mio EUR denarnih povračil za produkcijo filmov ali avdiovizualnih del

• novi boni v vrednosti 192,2 mio EUR

• 850.000 EUR za oprostitev plačila povračila za vodo

• 3,7 mio EUR za žičničarje

• 20 mio EUR za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa (ob pogoju omejenega 
ali prepovedanega ponujanja blaga in storitev)



Uvedba turističnih bonov

• Turistični bon: skupna vrednost 357 mio EUR

• unovčenih 1.422.003 bonov, v vrednosti 200.329.426 €

• rezervacije: 13.673 bonov, v vrednosti 2.019.828 €

• Bon21, skupna vrednost 192 mio EUR

• unovčenih 722.958 bonov, v vrednosti 50.556.675 €

• rezervacije: 14.672 bonov, v vrednosti 1.250.628 €



Dodatna pomoč – javna poziva za 
sofinanciranje obratovalnih stroškov

• Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v 
času epidemije COVID-19 (kritje stroškov v obdobju prvega vala), ki ga je objavila Javna 
agencija SPIRIT, je imel razpisano vrednost 10 mio EUR.

• 822 odobrenih vlog 

• 8.189.628,00 EUR skupni znesek odobrenih subvencij

• Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v 
času epidemije COVID-19 (kritje stroškov v obdobju prvega vala), ki ga je objavila Javna 
agencija SPIRIT, je imel razpisano vrednost 36 mio EUR.

• 3.762 odobrenih vlog 

• 30.087.343,65 EUR skupni znesek odobrenih subvencij

Prvič smo s kohezijskimi sredstvi podprli tako veliko število podjetij – popolna digitalizacija 
poziva

NAPOVED: nov javni razpis za pomoč turizmu za zagon dejavnosti – v naslednji PPT



Javni razpisi 

MGRT 
Prilagojeni razmeram v epidemiji



Javni razpis Status JR

Datum 

objave

Odobrena 

sredstva v EUR Št. upr.

Integralni turistični produkti 2018-2021
izplačevanje/spremlj

anje
4.08.2017 8.827.324 64

Turistične kapacitete - povečanje 

snovne in energetske učinkovitosti

izplačevanje/spremlj

anje
3.12.2019 16.289.606

132

Planinska in rekreacijska infrastruktura odprt 9.04.2021 3.876.324 21

Turistične kapacitete na obmejnih 

problemskih območjih

izplačevanje/spremlj

anje
12.03.2021 2.562.140

9

Okoljski znaki 2016-2021
odprt/spremljanje

12.03.2021 
(razpis iz leta 

2021) 479.193 79

Letalska povezljivost odprt/izplačevanje 26.10.2020 1.704.510 13

Vodilne turistične destinacije 2020-2021
izplačevanje

18.10.2019, 

19.03.2021 4.971.469 31



Digitalno 

inoviranje 

kulturne 

dediščine



31 destinacij, vsaka digitizira vsaj 3 elemente nepremične 

kulturne dediščine in iz enega razvije turistični produkt

= 114 digitiziranih enot (3D modelov)

= vsaj 31 5-zvezdičnih doživetij

+ zgodbe, izkušnje, spremljevalna ponudba

Cilj JR: Slovenija bo postala vodilna država v Evropi, ki bo s sistematičnim 

digitalnim inoviranjem kulturne dediščine ustvarila unikatna turistična doživetja.

V okviru razpisa MGRT za vodilne destinacije

2020 - 2021:



Kaj nastaja ... 



Kako naprej?

- Portal  DIKD – do začetka leta 2021
1. Nabor vseh 3D modelov KD bo umeščen na nacionalni portal DIKD, od koder bodo 

vsebine na voljo destinacijam, ponudnikom, kreativnim industrijam in predane v 

trajno hrambo,

2. Na področju promocije DIKD tesno sodelovanje s STO,

3. Najboljši primeri bodo deležni javne predstavitve in promocije.

- Nov JR za vodilne destinacije –

načrtovan v okviru nove finančne perspektive – 2022 –
po potrebi vključena in nadgrajena vsebina DIKD

- V nadaljevanju sledi nekaj primerov DIKD



Hvala za vašo 

pozornost.
ksenija.flegar@gov.si 


