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I UVOD 
 
 
Turizem je ena od panog, ki jo je najbolj prizadela pandemija COVID-19. Turistične storitve 
(potovanje, prevozi, prenočitvene in gostinske zmogljivosti, rekreacija in kultura) ustvarijo okoli 
10 % BDP Evropske unije; 267 milijonov (62 % prebivalstva) pa vsako leto opravi vsaj eno 
zasebno potovanje za oddih, 78 % jih dopust preživi v svoji državi ali drugi državi članici EU. 
Vse te dejavnosti so pomemben, v nekaterih regijah celo prevladujoč ali skoraj edini vir 
zaposlitve in dohodkov. V turizmu deluje 2,4 milijona podjetij, od teh je 90 % malih ali srednje 
velikih podjetij. Med članicami EU, ki so najbolj odvisne od turizma, so po podatkih Evropske 
komisije naslednje države: Hrvaška (25 % BDP), Ciper (22 % BDP), Grčija (21 % BDP), 
Portugalska (19 % BDP), Avstrija, Estonija, Španija (15 % BDP), Italija (13 % BDP), Slovenija, 
Bolgarija (12 % BDP), Malta (11 % BDP), Francija (10 % BDP) in Nemčija (9 % BDP)1 
(Evropska komisija, Turizem in promet, Evropski parlament). 
 
Turistična panoga, ki v EU zaposluje približno 13 milijonov ljudi, po ocenah izgublja zaradi 
izbruha pandemije COVID-19 približno milijardo evrov prihodkov na mesec. V mnogih sicer 
priljubljenih turističnih destinacijah so hoteli prazni, restavracije, kavarne (bari), turistične 
znamenitosti, tematski parki in muzeji pa zaprti. Sejmi, kongresi in kulturni dogodki so 
preklicani ali prestavljeni. Športni dogodki, kot sta npr. nogometno prvenstvo Euro 2020 in 
olimpijske igre, so bili prestavljeni na leto 2021. Smučišča so predčasno zaključila zimsko 
sezono. Večje družbe za križarjenje so ustavile svoje poslovanje, nekatere križarke so s turisti 
ostale v karanteni. Mnoge države so ponovno uvedle nadzor na meji ali nekaterim popotnikom 
prepovedale vstop na svoje ozemlje (EPRS).  
 
Glede na spreminjajoče se razmere je prezgodaj oceniti celoten vpliv pandemije COVID-19 na 
svetovni turizem. Po ocenah Svetovne turistične organizacije Združenih narodov (United 
Nations World Tourism Organization) bi se lahko prihodi mednarodnih turistov v letu 2020 
zmanjšali za 20-30 % v primerjavi z letom 2019. To bi lahko pomenilo izgubo prihodkov v višini 
300-450 milijard USD (270-407 milijard EUR). Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj (OECD) meni, da bi lahko prišlo od 45-70 % zmanjšanja mednarodnega turističnega 
gospodarstva v letu 2020. Svetovni svet za potovanja in turizem (WTTC) predvideva, da bi leta 
2020 trg potovanj in turizma lahko izgubil 75 milijonov delovnih mest po vsem svetu in 6,4 
milijona delovnih mest v EU. Mednarodno združenje za zračni promet (IATA) ugotavlja, da bi 
lahko svetovni letalski prevoz leta 2020 izgubil več kot 252 milijard USD (228 milijard EUR). 
Do 30. junija 2020 je bilo odpovedano dva milijona potniških letov. Letalske družbe se soočajo 
z likvidnostno krizo. Evropska letališča naj bi leta 2020 izgubila 700 milijonov potnikov (-28 %) 
in 14 milijard EUR prihodkov. V gostinskem sektorju so še posebej prizadeta mala in srednje 
velika podjetja. Številni hoteli so se zaradi padca povpraševanja odločili za zaprtje. Do 30. 
marca so se restavracije in kavarne (bari) zaprli v skoraj vseh državah članicah EU, razen na 
Švedskem. Številni hoteli, restavracije in kavarne (bari) so za stalno ali začasno odpustili na 
tisoče delavcev (EPRS).  
 
Po novejših podatkih Evropskega parlamenta (z dne 19. 5. 2020) omejitve gibanja zaradi 
pandemije bistveno vplivajo na turistično panogo. Predvideva se upad prihodkov za 50 % za 
hotele in restavracije, 70 % za organizatorje potovanj in potovalne agencije in 90 % za 
križarjenja in letalske linije (Evropski parlament). 
 
 
 
 

 
1 Metodologije in podatki o deležu turističnega sektorja v BDP se med državami lahko razlikujejo, zato 
je možno zaslediti tudi podatke o drugačnih deležih turističnega sektorja v BDP (glej npr. primer Francije 
v nadaljevanju pri prikazu ukrepov v tej državi). 
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1.1 Ukrepi Evropske komisije na področju turizma in gostinstva  
 
Evropska komisija je 13. maja predstavila sveženj predlogov o turizmu in prevozu za 
pomoč državam članicam pri varni ponovni vzpostavitvi potovanj in zagonu evropskega 
turističnega sektorja v letu 2020 in v prihodnje.    
Sveženj, ki ga je pripravila Komisija, vključuje: 

- strategijo za ponovno oživitev sektorja v letu 2020 in naprej; 
- skupni pristop za postopno in usklajeno ponovno vzpostavitev prostega gibanja in 

odprave omejitev na notranjih mejah EU; 
- okvir za podporo ponovne uvedbe prevoza, v katerem bo zagotovljena varnost 

potnikov in osebja; 
- priporočilo o tem, kako bi potrošnikom potovalni dobropisi (vavčerji) postali privlačna 

druga možnost namesto povračila v gotovini; 
- merila za postopno in varno ponovno vzpostavitev turističnih dejavnosti in 

pripravo zdravstvenih protokolov za turistične objekte, npr. hotele. 
   
Predlagani so naslednji ukrepi: 
 
1. Za turiste in potnike  

 
 Varna ponovna vzpostavitev prostega gibanja in odprava kontrol na notranjih 

mejah  
Prosto gibanje in čezmejna potovanja so za turizem ključnega pomena. Ko državam članicam 
uspe zmanjšati širjenje virusa, bi bilo treba splošne omejitve prostega gibanja nadomestiti z 
bolj ciljno usmerjenimi ukrepi. Če zaradi zdravstvenih razmer splošna odprava omejitev ni 
mogoča, Komisija predlaga postopen in usklajen pristop, po katerem bi se omejitve najprej 
odpravile med območji ali državami članicami z dovolj primerljivim epidemiološkim stanjem. 
Pristop mora biti prilagodljiv ter predvideti možnost ponovne uvedbe nekaterih ukrepov, če bi 
epidemiološko stanje to zahtevalo. Države članice bi morale pri ukrepanju upoštevati naslednja 
tri merila: 

- epidemiološko merilo, pri čemer je poudarek predvsem na območjih, na katerih se 
razmere izboljšujejo, in sicer na podlagi smernic Evropskega centra za preprečevanje 
in obvladovanje bolezni in regionalnega zemljevida, ki ga je razvil center; 

- zmožnost uvedbe zajezitvenih ukrepov na celotnem potovanju, tudi na mejnih 
prehodih, vključno z dodatnimi varovali in ukrepi, kadar je omejevanje fizičnih stikov 
težje izvedljivo, ter 

- gospodarske in družbene vidike, pri katerih ima sprva prednost čezmejno gibanje na 
ključnih področjih dejavnosti, pri čemer so zajeti osebni razlogi. 

Načelo nediskriminacije je še posebej pomembno: kadar se država članica odloči, da bo 
dovolila potovanja na svoje ozemlje ali v določene regije in območja na svojem ozemlju, bi 
morala to storiti na nediskriminatoren način in omogočiti potovanja iz vseh območij, regij ali 
držav v EU s podobnim epidemiološkim stanjem. Tudi omejitve bi bilo treba odpraviti brez 
diskriminacije za vse državljane in državljanke EU ter za vse rezidente zadevne države članice, 
ne glede na njihovo državljanstvo, ter v vseh delih Unije s podobnim epidemiološkim stanjem. 
 

 Ponovna vzpostavitev prevoznih storitev v EU ob varovanju zdravja potnikov in 
delavcev v prometu  

V smernicah so predstavljena splošna načela za varno in postopno ponovno vzpostavitev 
prevoza potnikov po zraku, železnicah, cestah in plovnih poteh. Predstavljena je vrsta 
priporočil, kot je potreba po omejevanju stikov med potniki in delavci v prometu ter samimi 
potniki, tako da se po možnosti zmanjša gostota potnikov. 
Vključeni so tudi napotki o uporabi osebne zaščitne opreme, kot so obrazne maske, ter o 
ustreznih protokolih v primeru potnikov s simptomi koronavirusa. V smernicah so poleg tega 
zajeta priporočila za posamezne načine prevoza, države članice pa so pozvane k 
medsebojnemu usklajevanju pri postopni ponovni vzpostavitvi povezav med njimi. 
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 Varen ponovni zagon turističnih storitev  
Komisija je pripravila skupni okvir z merili za varno in postopno ponovno vzpostavitev turističnih 
dejavnosti ter oblikovanje zdravstvenih protokolov za hotele in druge oblike nastanitve, katerih 
cilj je varovanje zdravja gostov in zaposlenih. Med temi merili so epidemiološki dokazi, 
vzpostavljene zmogljivosti zdravstvenih sistemov, ki zadostujejo za lokalno prebivalstvo in 
turiste, zanesljiv nadzor in spremljanje ter zmogljivost testiranja in sledenje stikov. Te smernice 
bodo ljudem omogočile, da varno bivajo v hotelih, kampih, prenočiščih in drugih počitniških 
namestitvenih objektih, jedo in pijejo v restavracijah, barih in kavarnah ter preživljajo čas na 
plažah ali drugih območjih za prostočasne dejavnosti na prostem. 
 

 Čezmejna interoperabilnost aplikacij za sledenje  
Države članice so se ob podpori Komisije dogovorile o smernicah za čezmejno 
interoperabilnost med aplikacijami za sledenje, ki bi državljane in državljanke lahko opozarjale 
na morebitno okužbo s koronavirusom med potovanjem po EU. Smernice bodo v pomoč 
razvijalcem, ki delajo z nacionalnimi zdravstvenimi organi. Take aplikacije za sledenje morajo 
biti prostovoljne, pregledne, začasne, kibernetsko varne, temeljiti morajo na anonimiziranih 
podatkih in tehnologiji Bluetooth ter biti interoperabilne prek meja ter med operacijskimi 
sistemi. Interoperabilnost je ključnega pomena: državljani in državljanke EU morajo imeti 
možnost, da na varen in zaščiten način prejmejo opozorila o morebitni okužbi ne glede na to, 
kje v Uniji so in katero aplikacijo uporabljajo. Komisija države članice podpira pri iskanju prave 
rešitve v skladu z načeli iz nabora orodij EU in usmeritev v zvezi z varstvom podatkov. 
 

 Dobropisi kot privlačnejša možnost za potrošnike 
Po pravilih EU imajo potniki pravico izbirati med dobropisi ali gotovinskim povračilom za 
odpovedane potniške vozovnice (za letalo, vlak, avtobus ali trajekt) ali paketna potovanja. 
Komisija sicer ponovno potrjuje to pravico, s priporočilom pa želi zagotoviti, da bodo dobropisi 
vzdržna in privlačnejša alternativa povračilu za odpovedana potovanja v kontekstu trenutne 
pandemije, zaradi katere so tudi organizatorji potovanj v hudi finančni stiski. Prostovoljni 
dobropisi bi morali biti zavarovani pred insolventnostjo izdajatelja z veljavnostjo najmanj 12 
mesecev, in če se ne izkoristijo, bi bilo treba zanje po največ enem letu zagotoviti povračilo. 
Potnikom bi morali zagotavljati dovolj prožnosti in omogočati potovanje na isti relaciji pod 
enakimi pogoji storitve ali rezervacijo paketnega potovanja z enako vrsto storitev ali 
enakovredne kakovosti. Poleg tega bi morali biti prenosljivi na druge potnike.  
 
2. Za turistična podjetja 

 
 Zagotavljanje likvidnosti za turistična podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja, 

prek: 
- prožnosti v okviru pravil o državni pomoči, da lahko države članice uvedejo sheme, kot 

so jamstvene sheme za dobropise in nadaljnje likvidnostne sheme, ter tako podprejo 
podjetja v prevoznem in potovalnem sektorju ter zagotovijo, da bodo zahtevki za povračilo 
zaradi pandemije COVID-19 poravnani. Po obvestilu zadevne države članice lahko 
Komisija sheme za dobropise zelo hitro odobri; 

- sredstev EU: EU podjetjem, ki jih je prizadela kriza, še naprej zagotavlja takojšnjo 
likvidnost prek naložbene pobude v odziv na koronavirus v okviru deljenega upravljanja z 
državami članicami. Poleg tega je Komisija z Evropskim investicijskim skladom sprostila 
financiranje v višini do 8 milijard EUR za 100.000 malih podjetij, ki jih je prizadela kriza. 
 
 Reševanje delovnih mest s finančno podporo v višini do 100 milijard EUR iz 

programa SURE  
Program SURE pomaga državam članicam pri kritju stroškov nacionalnih shem skrajšanega 
delovnega časa in podobnih ukrepov, ki podjetjem omogočajo ohranjanje delovnih mest. 
Komisija podpira tudi partnerstva med službami za zaposlovanje, socialnimi partnerji in podjetji 
pri olajševanju preusposabljanja, zlasti sezonskih delavcev. 
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 Povezovanje državljank in državljanov z lokalno turistično ponudbo, promocija 
lokalnih znamenitosti in turizma ter Evrope kot varne turistične destinacije 

Komisija bo sodelovala z državami članicami pri spodbujanju sistema solidarnostnih 
dobropisov, v okviru katerega lahko stranke podprejo svoje najljubše hotele ali restavracije. 
Poleg tega bo spodbujala vseevropske komunikacijske kampanje za promocijo Evrope kot 
vodilne turistične destinacije.  
Komisija bo za dopolnitev kratkoročnih ukrepov še naprej sodelovala z državami članicami pri 
spodbujanju trajnostnega turizma v skladu z evropskim zelenim dogovorom ter krepitvi 
digitalne preobrazbe turističnih storitev za večjo izbiro, boljšo razporeditev virov in nove načine 
upravljanja potovanj in turističnih tokov. 
Komisija bo organizirala evropsko turistično konvencijo, da bi z drugimi institucijami EU, 
turističnim sektorjem, regijami, mesti in drugimi deležniki skupaj zgradili prihodnost 
trajnostnega, inovativnega in odpornega evropskega turističnega ekosistema – evropsko 
agendo za turizem do leta 2050 (spletna stran EC). 
 
 
1.2 Ukrepi na področju turizma in gostinstva v Sloveniji 
 
Turizem v Sloveniji predstavlja eno od gospodarskih panog, ki jih je epidemija najbolj prizadela. 
S 58.000 zaposlenimi, kar predstavlja 6,5% delovno aktivnega prebivalstva, sta turizem in 
gostinstvo od pričetka epidemije utrpela velik upad prihodkov, precej časa pa bo še 
potrebnega, da se bo stanje popravilo (spletna stran Mladi podjetnik).  
Ukrepi iz prvega in drugega svežnja2 ukrepov za omilitev posledic pandemije COVID-19 za 
državljane in gospodarstvo so primerni tudi za turistično panogo, vendar določeni veljajo do 
31. 5. 2020, zato je za ohranitev delovnih mest in zagon gospodarstva nujno treba sprejeti 
dodatne ukrepe. 
Drugi sveženj ukrepov med drugim uvaja vrednotnice na področju potovalnih aranžmajev, ki 
so bili odpovedani zaradi pandemije COVID-19. V primerih, ko pogodba o paketnem potovanju 
zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, se upošteva, 
da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil, če potrošniku izda 
vrednotnico v višini vseh plačil. Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 
24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, 
lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh 
od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica. 
 
Posebne ukrepe za pomoč turizmu pa prinaša tretji sveženj ukrepov. Vlada je zaključila 
obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije 
bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (EPA 1173-VIII) 20. maja 2020 in ga poslala 
v Državni zbor. 
 
S tretjim paketom se uvaja nov ukrep subvencioniranja čakanja na delo. Podaljšuje se ukrep 
čakanja na delo le za turizem, gostinstvo in avtobusne prevoznike (do konca leta 2020). 
Uvajajo se boni za spodbujanje dodatne potrošnje v turizmu (spletna stran GOV.si in spletna 
stran DZ). 
  
Splošni ukrepi 
 
Ukrep delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa 
Ukrep je namenjen za pomoč podjetjem iz vseh panog. S tem ukrepom bo država financirala 
do 50 % delovnega časa, to je do 20 ur na teden. Država bo subvencionirala od pet do 20 ur 

 
2 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo in (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo, spletna stran: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190  
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tedensko, kar pomeni, da bo moral delavec opraviti vsaj polovičen delovnik. Subvencije bodo 
fiksne in bodo znašale do 448 EUR. Za čas, ko delavec ne bo delal, mu bo delodajalec izplačal 
nadomestilo 80  % plače in prejel subvencijo države. Osnovni pogoj za koriščenje subvencije 
je, da delodajalec najmanj 10 odstotkom zaposlenih ne more zagotoviti 90  % dela, torej 36 ur 
na teden. Delodajalec lahko ukrep uporabi vsak mesec od 1. junija do najdlje 31. decembra 
2020 (členi 11 do 20 EPA 1173-VIII).  
 
Ukrepi za likvidnost 
Za zagotavljanje likvidnosti podjetij bosta Slovenski podjetniški sklad (10 milijonov EUR 
sredstev) in Slovenski razvojni regionalni sklad (14,4 milijonov EUR sredstev) omogočila 
ugodne in hitre kredite. Krediti bodo v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR. Na ta način bo 
država podprla okoli 900 podjetij (s področja turizma ali drugih panog). 
 
Posebni ukrepi na področju turizma in gostinstva  
 
Nadomestilo za čakanje na delo za podjetja v turizmu in gostinstvu, ki jim bodo prihodki 
po njihovi oceni padli za več kot 10 % glede na 2019. Mednje sodijo hoteli, počitniški domovi, 
avtokampi, restavracije, potovalne agencije, organiziranje razstav in sejmov, obratovanje 
objektov za kulturne prireditve, igralnice in turistični prevozi. Delodajalci morajo delavce 
napotiti na čakanje do 30. junija, delavec pa se lahko v času čakanja na delo vrne na delo za 
do 7 dni. 
Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače iz 29. člena tega zakona s strani 
Republike Slovenije znaša 80 % nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska 
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela. V 80 
% nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in 
prispevki za vsa socialna zavarovanja (31. člen EPA 1173-VIII). 
 
Vrednostni boni za vse državljane Slovenije, ki jih prejmejo osebe, starejše od 18 let, v 
vrednosti 200 EUR, mlajši pa v višini 50 EUR. Bone se bo lahko uporabilo do 31. decembra 
2020 za nastanitve in nastanitve z zajtrkom, ki jih nudijo hoteli, počitniški domovi, kampi, 
turistične kmetije in vsi ostali podobni nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje. Bodo v 
elektronski obliki, ob unovčenju pa bo oseba morala navesti davčno številko. FURS bo v 8 
dneh ponudniku storitve povrnil znesek (37. člen EPA 1173-VIII). Višina državne pomoči s 
turističnimi boni je ocenjena na 345 milijonov EUR. Multiplikativni učinki (da bodo dopustniki 
ob tem porabili dodatna sredstva) in dodatno koriščenje storitev pa so ocenjeni na 172 
milijonov EUR (spletna stran GOV.si in spletna stran DZ).  
 
 
II. UKREPI V PODPORO TURISTIČNI PANOGI V POSAMEZNIH DRŽAVAH ČLANICAH EU 
 
 
2.1 Avstrija 
 
Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, regije in turizem je v sodelovanju z Avstrijsko banko za hotele 
in turizem (ÖHT (Österreichische Hotel und Tourismusbank) pripravilo paket ukrepov za 
pomoč turistični dejavnosti in ohranitev likvidnost manjših in srednjih podjetij v turizmu, ki jih je 
prizadelo veliko znižanje prihodkov zaradi pandemije COVID-19. 
 
Poroštva za kredite in odlog odplačevanja kreditov 
Že prvi sveženj ukrepov, ki je bil predstavljen 6. marca 2020, je zajemal posebne ukrepe za 
premostitveno financiranje na področju dejavnosti turizma. Gre za ukrepe, kot so npr. poroštva, 
kritje stroškov financiranja in provizij za poroštva, za katere je na voljo 1,625 milijarde EUR. 
Banka ÖHT zdaj ponuja tri ugodne modele poroštev (80 %, 90 % ali 100 % poroštvo).  
Pomoč je namenjena predvsem podjetjem, ki so posebej prizadeta zaradi ukrepov za omejitev 
epidemije, kot so prepoved gibanja, omejitve potovanj ali omejitve zbiranja ljudi, zaradi česar 
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se soočajo z velikimi izgubami prihodkov in tveganjem za nezmožnost nadaljnjega poslovanja. 
To so predvsem dejavnosti gostinstva, nastanitev in prostočasnih dejavnosti. 
Poleg ukrepov, ki jih je sprejela zvezna vlada, banka ÖHT svojim strankam ponuja tudi odlog 
odplačevanja nekaterih posojil (t.i. TOP-Tourismus-Kredit, posojila namenjena za investicije v 
turizem v vrednosti več kot 1 mio EUR)3 za celo leto 2020.  
 
Subvencije za kritje fiksnih stroškov poslovanja iz posebnega sklada (Corona-Hilfs-Fond).   
Podjetja v dejavnostih turizma in prostega časa lahko prejmejo subvencijo za kritje fiksnih 
stroškov poslovanja iz tega sklada, če so utrpela  najmanj 40 % upad prihodkov. Gre tudi za 
stroške, kot so npr. sezonski izdelki ali pokvarjena živila. Glede na višino upada prihodkov 
bodo za zaporedne tri mesece v obdobju od 16. marca do 15. septembra 2020 s subvencijo 
nadomeščeni fiksni stroški do višine 75 %. Oddaja vlog se je pričela 20. maja 2020 prek 
FinanzOnline.  
 
Sklad za pomoč (manjšim) podjetjem v težavah (Härtefallfond), v katerem je na voljo  2 mrd 
EUR,  je hiter ukrep namenjen predvsem samozaposlenim ter malim in družinskim podjetjem 
(kot so npr. turistični vodiči, okrepčevalnice). Za izvajanje ukrepa je zadolžena Avstrijska 
gospodarska zbornica. Upravičencem je na voljo do 6.000 EUR. Podpore se izplačujejo za 
obdobje od 14. koledarskega tedna 2020 naprej v dveh fazah: druga faza se je začela 20. 
aprila 2020. Za pomoč lahko zaprosijo tudi ponudniki, ki ponujajo zasebne sobe ali počitniške 
apartmaje ter točenje vina ali mošta kot stransko dejavnost v kmetijstvu in gozdarstvu (kmečki 
turizem). Od 20. aprila 2020 naprej lahko za ta sredstva zaprosijo tudi najemodajalci, ki 
oddajajo sobe v privatnih nastanitvah. 
 
Ukrep skrajšanega delovnega časa (Kurzarbeit) je zelo pomemben ukrep za turistično 
dejavnost (za ta ukrep je namenjeno 4 mrd EUR za celotno gospodarstvo). Ta ukrep pomaga 
ohraniti čim več zaposlitev, tako da lahko podjetja kljub zmanjšani potrebi po delovni sili 
obdržijo zaposlene v podjetju. Delo s krajšim delovnim časom je možno za vsa podjetja ne 
glede na velikost podjetja in ne glede na panogo gospodarstva, tudi za podjetja v turistični 
dejavnosti.4 Ukrep velja za podjetja, ki obratujejo skrajšan delovni čas, to je od najmanj 10 % 
do največ 90 % običajnega delovnega časa, kot ga določa zakon ali kolektivna pogodba. V 
povprečju lahko pride do občasne 100 % zaustavitve dela, povprečje pa ne sme biti večje od 
90 % delovnega časa (to pomeni, da se je mogoče dogovoriti tudi za daljša obdobja s 
tedenskim delovnim časom 0 ur). Sredstva za plače bo krila država prek Zavoda za 
zaposlovanje (AMS) v obliki plačila za krajši delovni čas, ki bo znašal 80 - 90 % neto plače. 
Delodajalcu bodo povrnjeni tudi prispevki za socialno zavarovanje. Nadomestilo za delo s 
skrajšanim delovnim časom temelji na neto plači zaposlenega pred ukrepom in zagotavlja 
minimalni dohodek: 
- za vajence 100 % prejšnje neto plače, 
- za plače do 1.700 EUR bruto znaša nadomestil 90 % prejšnje neto plače, 
- za plače do 2.685 EUR bruto znaša nadomestilo 85 % prejšnje neto plače, 
- za plače nad 2.666 EUR bruto znaša nadomestilo 80 % prejšnje neto plače, 
- za plače nad 5.370 EUR bruto ni nadomestila.  
Ukrep velja 3 mesece, z možnostjo podaljšanja (spletna stran BMAFJ.gv.at). 
 
Davčne olajšave, odlog plačila davkov in podobni ukrepi so na voljo tudi v turizmu. 
 
Drugi ukrepi 
Obstaja možnost začasne prekinitve licenčne pogodbe za predvajanje glasbe v javnih 
prostorih. 

 
3 TOP-Tourismus-Kredit, več o tem na spletni strani: https://www.oekb.at/tourismus-services/top-
tourismuskredit.html  
4 Ukrep ne velja za javne uslužbence, samozaposlene podjetnike in vodilne delavce. 
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Možno je odjaviti RTV registracijo in plačilo prispevka za pravne osebe, ki v času korona krize 
prenehajo s poslovanjem.  
Kreditni moratorij: plačila obresti in vračila glavnice se lahko začasno odložijo za posojilne 
pogodbe z mikropodjetniki (manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letne prodaje 
ali celotnega premoženja) za obdobje od 1. aprila 2020 do 30. junija 2020. Treba je dokazati, 
da gre za  izgubo dohodka zaradi korona krize (spletna stran  BMLRT.gv.at.1). 
 
Paket ukrepov za gostinstvo (Wirtepaket) 
Da bi gostinstvu zagotovili podporo pri ponovnem zagonu, je zvezna vlada pripravila poseben 
paket ukrepov v vrednosti 500 milijonov EUR. Ukrepi bodo pričeli veljati 1. junija 2020. Vsebuje 
davčne in administrativne olajšave za podporo gostinski dejavnosti in za spodbujanje  
potrošnje, in sicer: 
- znižanje davkana brezalkoholne pijače v gostilnah z 20 % na 10 % do konca leta 2020, 
- povišanje meje prihodkov za pavšalno obdavčitev z 255.000 EUR na 400.000 EUR, 
- povišanje splošne olajšave v gostinski dejavnosti  (Grundpauschale) z 10 %na 15 % (do 

konca leta 2020), 
- povišanje najnižje splošne olajšave v gostinski dejavnosti  s 3.000 EUR na 6.000 EUR, 
- ukrepi za manjše (vaške) gostilne (Dorfwirtshäuser): 

o posebna podpora v manj razvitih regijah in majhnim vaškim gostilnam, 
o povišanje pavšalne olajšave za stroške prevozov (Mobilitätspauschale) z 2 % na 6 

% za gostinstvo v občinah z do 5.000 prebivalcev in na 4 % v občinah z do 10.000 
prebivalci. 

- ukinitev davka na peneča vina,  
- olajšano zaposlovanje začasne delovne sile v gostinstvu, 
- olajšava pri obdavčitvi prehranskih bonov (zvišanje neobdavčenega zneska bonov s 

sedanjih 4,4 EUR  na 8 EUR  (za hrano v gostilnah) in z 1,1 EUR na 2 EUR (za hrano v 
trgovinah s hrano, delikatesah), 

- povišanje odbitne davčne stopnje za poslovna kosila s 50 % na 75 % (spletna stran 
BMLRT.gv.at.2 in BMF.gv.at). 

 
 
2.2 Češka  
 
Na Češkem so sprejeli nekatere splošne ukrepe za podporo gospodarstvu, ki se nanašajo tudi 
na turistično panogo (podpore za samozaposlene, podporni programi za zaposlene, davčne 
olajšave in posojila) (Measures adopted by the Czech Government against the coronavirus). 
 
Med posebnimi ukrepi, namenjenimi izrecno za podporo turizmu, je parlament sprejel t.i. 
Zakon o bonih (vavčerjih) (Lex Voucher) (Zákon č. 185/2020 Sb.),5 ki je začel veljati 24. 4. 
2020. Njegov namen je ublažiti izgube turističnega sektorja zaradi pandemije. Zakon 
predvideva t.i. »zaščitno obdobje«, ki omogoča potovalnim agencijam, da odložijo vračilo 
denarja svojim strankam, vplačan za potovanja, ki so bila odpovedana zaradi širjenja 
pandemije COVID-19. Zakon velja za odpovedana potovanja v obdobju med 20. februarjem in 
31. avgustom 2020. Potovalne agencije na podlagi tega zakona niso obvezane k takojšnemu 
vračilu denarja svojim strankam in ga lahko zadržijo do 31. aprila 2021. Potovalna agencija 
mora kupcu odpovedane turistične storitve zagotoviti bon (vavčer) z enako vrednostjo, kot je 
veljala za odpovedano storitev. V primeru, da bona kupec ne uporabi, mu je potovalna agencija 
dolžna vrniti denar. Zaščitno obdobje (na podlagi 3. člena tega zakona) se za ranljive skupine 
(hendikepirane, nezaposlene, nosečnice, osebe na materinskem ali starševskem dopustu, 
osebe, ki so starejše od 65 let, samohranilk(c)e ter za potovanja, ki jih organizirajo šole, lahko 
preneha takoj, če navedeni to zahtevajo (Zákon č. 185/2020 Sb). 
 

 
5 Zákon č. 185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. 
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Ministrstvo za regionalni razvoj predvideva uvedbo vavčerskega programa imenovanega 
»Počitnice na Češkem« za podporo domačemu turizmu v času poletne sezone. Vavčerji za 
turistično nastavitev in prehrano so predvideni v višini do 10.000 CZK, podrobnosti programa 
pa še niso poznane.6 Vavčerje bodo sofinancirali: država, delodajalci in tudi zaposleni 
(Measures adopted by the Czech Government against the coronavirus). 
 
Sprejet je bil tudi sveženj ukrepov, ki se nanaša na področje kulture, v vrednosti več kot 1 mld 
CZK, od te vsote bo neodvisnim umetnikom namenjeno 440 milijonov CZK, 300 milijonov CZK 
za podporo kulturi na regionalni ravni, kulturnim ustanovam, ki prejemajo subvencije pa 300 
milijonov CZK (Measures adopted by the Czech Government against the coronavirus). 
 
 
2.3 Francija 
 
Po nacionalnih podatkih panoga turizma v tej državi prispeva 7,4 % francoskega BDP,7 
zaposluje približno dva milijona ljudi in omogoča znatno zmanjšanje siceršnjega francoskega 
trgovinskega primanjkljaja (Bertoletto Sophie). 

Glede na izredno situacijo (v zvezi s pandemijo COVID-19 z vplivom na vse gospodarske 
panoge) se je vlada odločila, da ukrepe v zvezi s pandemijo ureja z uredbami (ordonnances). 
Za pravno osnovo tovrstnim ukrepom je bil v parlamentu 23. marca 2020 sprejet interventni 
Zakon št. 2020-290 za soočenje s pandemijo Covid-19. (LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1). Ta zakon na podlagi 38. člena ustave 
pooblašča vlado, da v obliki uredb (z zakonsko močjo) od 12. marca 2020 v obdobju 3 mesecev 
lahko sprejema ukrepe, ki se nanašajo na ekonomske, finančne in socialne posledice 
pandemije COVID-19. Uredbe pa morajo v roku 2 mesecev po sprejemu biti predložene 
parlamentu v potrditev (LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 (1), (Coronavirus: les textes juridiques). 

Ukrepi v korist vseh podjetij  in mehanizem posojil, za katere jamči država (poseben sistem 
državnih garancij, ki bančnemu sistemu omogoča financiranje  podjetij v vrednosti do 300 
milijard EUR) veljajo tudi za panogo turizma (Bertoletto Sophie). 

Na podlagi Zakona št. 2020-290 je vlada med drugim sprejela (25.3 2020) tudi Uredbo o 
podpori turistični panogi.8 Glavni namen te uredbe je bil reševanje podjetij iz turistične 
panoge zaradi njihovega odstopa od sklenjenih turističnih pogodb s strankami (z izjemo od 
pogodb, ki so vključevale izključno letalske prevoze) za obdobje od 1. 3. 2020 do 15. 9. 2020, 
bodisi na pobudo turističnih podjetij samih ali na pobudo njihovih strank. Na podlagi te uredbe 
lahko turistično podjetje da svojim strankam za nerealizirane pogodbe dobropis v višini že 
prejetih vplačil strank. Turistični ponudniki morajo stranko obvestiti o svoji odločitvi, da jim 
ponudijo kredit v 30 dneh po prekinitvi pogodbe. V 3 mesecih po tem obvestilu mora turistično 
podjetje ponuditi stranki novo turistično storitev, ki mora biti enaka ali enakovredna 
odpovedani. Cena te nove ponudbe ne sme biti višja od prvotne cene, strankam pa se tudi ne 
sme zaračunavati morebitnih dodatnih provizij. Nova ponudba je veljavna za obdobje 18 
mesecev. Če se stranka v tem obdobju ne odloči za koriščenje ponujene nadomestne turistične 
storitve, lahko od turističnega podjetja zahteva povrnitev celotnih že vplačanih zneskov v 
denarju (Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020). 

 
6 Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB, Banka Slovenije (25. 5. 2020), 1 EUR je enako 27,210 CZK. 
7 Metodologije in podatki o turističnih storitvah se lahko razlikujejo, zato je možno zaslediti tudi drugačne 
deleže turističnega sektorja v BDP (glej npr. drugačne podatke o višjem deležu v BDP v Franciji v uvodu, 
na podlagi metodologije Evropske komisije). 
8 Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains 
contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables 
ou de force majeure. 
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Predsednik republike je v govoru 13. aprila 2020 obljubil poseben načrt za reševanje turistične 
panoge kot nacionalno prioriteto v času pandemije COVID-19 (Bertoletto Sophie). Vlada je 24. 
aprila napovedala sveženj ukrepov, ki so namenjeni hotelom, kavarnam (barom), 
restavracijam, podjetjem s področja turizma, organizatorjem dogodkov ter športni in 
kulturni dejavnosti. Ti ukrepi so bili bodisi novi, ali pa so predstavljali podaljšanje že prej 
uveljavljenih interventnih ukrepov, in sicer: 

 delo za krajši delovni čas (atctivité partielle)9 za podjetja v turističnem sektorju do konca 
leta 2020, 

 dostop (do konca septembra 2020) do solidarnostnega sklada, ki ga je ustanovila 
država za podporo malim in srednje velikim podjetjem10, dostopen za podjetja z do 20 
zaposlenimi in do 2 milijona EUR prometa, najvišji znesek podpore je bil povečan na 
10.000 EUR, 

 za majhna podjetja veljajo oprostitve plačevanja socialnih prispevkov za čas, ko ne 
poslujejo, srednje velika podjetja in velika podjetja pa lahko uveljavijo dolgoročni odlog 
plačevanja socialnih prispevkov in tudi davkov, na podlagi preučitve posameznih 
primerov (finančnega položaja podjetja) je možen tudi odpis dolga posameznega 
podjetja do javnega sektorja,  

 najemnine in pristojbine za nepremičnine v javni lasti se ne obračunavajo v času zaprtja 
(neposlovanja) podjetja (Bertoletto Sophie). 

 

Za tem je v mesecu maju 2020 po srečanju medresorskega odbora za turizem predsednik 
vlade 14. maja 2020 predstavil obsežen (dodaten) načrt za oživitev te panoge, ki bo pomenil 
proračunsko obveznost v višini 18 milijard EUR in bo obsegal: 

 podaljšanje dostopa do solidarnostnega sklada za podjetja s področja turizma do konca 
leta 2020. 

 Vzpostavitev možnosti kreditiranja turističnega sektorja s krediti z jamstvom države 
(Prêt Garanti Saison). 

 Tako imenovano  »ovojnico turističnih posojil« (L’enveloppe des Prêts Tourisme), ki jih 
bo dodeljevala Bpifrance,11 ki se bo povečala na 1 mld EUR, najvišja vsota 
posameznega posojila pa bo lahko do 2 mio EUR. 

 Banke in Bpifrance bodo podaljšale odlog odplačila kreditov turističnih podjetij na 12 
mesecev (prej je bil v veljavi odlog za 6 mesecev). 

 Bpifrance in Caisse des dépôts12 bosta izvedli načrt kapitalskih naložb (Un plan 
d’investissement en fonds propres) v višini 1,3 mld EUR v korist podjetij v tem sektorju 
z namenom oživitve ponudbe in kontinuitete investiranja v turizmu. Z upoštevanjem 
(večinskega) investiranja zasebnega sektorja se na tej podlagi pričakujejo skupne 
investicije v turizem v višini 7 mld EUR.  

 Finančna institucija Banque des Territoires13 bo sprostila kreditno linijo v višini 
300 mio EUR za okrepitev zdraviliškega, gorskega in navtičnega turističnega 
segmenta za investicije v znesku od 1 do 15 mio EUR. 

 
9 Sistemsko pravno podlago za krajši delovni čas sicer predstavljajo členi L5122-1 do L5122-5 
Delovnega zakonika, ki omogočajo podjetjem, ki se soočajo z začasnimi ekonomskimi težavami, da 
zmanjšajo aktivnosti svojih zaposlenih. Delavci, ki bi se jim znižale plače zaradi zmanjšanja opravljenih 
delovnih ur, morajo dobiti za to povračilo s strani delodajalca, ki ga refinancira država. 
10 Pravno podlago za ta ukrep predstavlja Uredba n. 2020-317 z dne 25. marca 2020 o ustanovitvi 
solidarnostnega sklada za podjetja, ki so jih prizadele posledice pandemije COVID-19.  
11 Državna investicijska banka Bpifrance je sicer pristojna za podporo majhnim in srednje velikim 
podjetjem ter inovativnim podjetjem v povezavi z podpornimi ukrepi države in regij. 
12 Gre za največjo državno komercialno banko. 
13 Banque des Territoires, ki je bila ustanovljena leta 2018 kot del največje državne banke (Caisse des 
Dépôts et Consignations), je namenjena financiranju in investiranju projektov na lokalni ravni. 
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 Oprostitev plačila dveh tretjin lokalnega (nepremičninskega) davka podjetij 
(Contribution Fonciere des Entreprises (CFE)).14 

 Znižanje plačila turistične takse (la taxe de séjour) za 50 % s kompenzacijo države. 
 Podvojitev omejitve največje dnevne porabe (z 19 na 38 EUR) t.i. prehranskih bonov 

(vavčerjev) namenjenih prehrani (ticket Restaurant)15 in razširitev možnost njihove 
uporabe tudi med koncem tedna in prazniki do konca leta 2020, s ciljem večjega 
povpraševanja pri ponudnikih pripravljene hrane. 

 Razširitev uporabe počitniških bonov (vavčerjev) (Chèques-Vacances),16 dodeljenih 
osebam z nizkimi dohodki in tistim osebam , ki so bili najbolj izpostavljene v času 
vrhunca epidemije (Bertoletto Sophie). Podrobnosti glede izvedbe ukrepa bodo 
dorečene v mesecu juniju.   

 Program usposabljanja in svetovanja, ki se nudi zaposlenim v turistični panogi pod  
okriljem Bpifrance. 

 Vključitev Francoske turistične razvojne agencije (Atout France)17 v več projektov: 
- oblikovanje prepoznavnega logotipa, ki spodbuja identifikacijo in razširjanje 
zdravstvenih protokolov, 
- komunikacijska kampanja od junija 2020 naprej za podporo okrevanju 
turistične panoge, 
- razvoj sektorskih in teritorialnih časovnih načrtov od junija 2020 naprej, s ciljem 
oživitve turistične panoge jeseni 2020 (Dossier de presse). 
 

Turistična panoga je sicer pričakovala tudi znižanje davčne stopnje za DDV za področje 
storitev turizma (na 5,5 %, trenutno znaša 20 %), ki pa ni bilo realizirano. 
 

2.4 Hrvaška 
 
Hrvaški parlament je že aprila 2020 sprejel sveženj zakonov za pomoč turizmu, zlasti so to 
spremembe Zakona o turističnih skupnostih in spodbujanju hrvaškega turizma, turistični taksi, 
zagotavljanju storitev v turizmu in gostinstvu. Ukrepi med drugim vključujejo zavarovanje 
posojil za likvidnost in obratni kapital, uvedbo moratorija na kreditne obveznosti in vzpostavitev 
novega finančnega instrumenta, posojila COVID-19, za obratna sredstva za mala in srednje 
velika podjetja.  
 
Spremembe Zakona o turistični taksi (Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi) 
Vlada Republike Hrvaške lahko v posebnih okoliščinah posebej uredi vprašanja v zvezi z višino 
turistične takse in roki za plačilo turistične takse. Z uredbo lahko v posebnih okoliščinah 
prerazporedi sredstva Sklada za nerazvita turistična območja in celino ter Sklada za združene 
turistične skupnosti. 
 

 
14 Ta davek plačujejo mali podjetniki na podlagi najemne vrednosti poslovnih prostorov, v katerih se 
izvaja njihova dejavnost, in se obračunava v višini od 180 do 900 EUR letno (Cabinet Roche & Cie, 
PWC).  
15 Gre za papirnato ali plastično kartico, ki služi kot vavčer za hrano in pijačo. Običajna vrednost tega 
vavčerja je med 7 in 10,5 EUR. Delodajalci ga financirajo v višini 50 % do 60 %, delojemalci pa v 
preostalem znesku. Ta vavčer je nastal zaradi obveznosti delodajalcev (po Delovnem zakoniku), ki imajo 
več kot 25 zaposlenih, da jim zagotovijo prehrano na delovnem mestu (menze). Tisti delodajalci, ki te 
možnosti nimajo, lahko delavcem organizirajo prehrano prek prehranskih bonov. Zaposleni lahko 
uporabijo en bon na dan (France’s ‘Ticket Restaurant,’ or ‘Ticket Resto,’ Program, Explained).  
16 Počitniške boni so namenjeni počitniškim in drugim prostočasnim dejavnostim in jih deloma plačajo 
delodajalci, deloma pa delojemalci (Pravno podlago predstavljajo členi L411-1 to L411-12 and R411-1 
to R411-8 Turističnega zakonika).  
17 Atout France je sicer zadolžena za turistično promocijo države kot turistične destinacije (spletna stran 
Atout France). 
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Oprostitev plačila dela turistične takse za zasebne ponudnike turističnih nastanitev 
(pavšaliste) 
Ponudniki, ki nudijo zasebne turistične nastanitve in turistične kmetije, bodo za leto 2020 
plačali le  polovico letnega pavšalnega zneska turistične takse. Gre za tiste ponudnike, ki 
turistično takso plačujejo v pavšalnem znesku glede na število postelj v nastanitvi (ne po 
nočitvah).Ta ukrep bo izvajalo Ministrstvo za turizem in Hrvaška turistična organizacija. 
Informacije bodo objavljene in obdelava podatkov bo avtomatizirana prek sistema eVisitor.  
Zakonska podlaga je Zakon  o dopolnitvah zakona o turistični taksi (Zakon o dopunama 
Zakona o turističkoj pristojbi), ki je začel veljati 8. aprila 2020. 
Ukrep o turistični taksi je podrobneje urejen v Pravilniku o odgodi ili oslobađanju od plaćanja 
turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu. 
 
Oprostitev plačila variabilnega dela koncesijske dajatve za leto 2019 in odlog plačila 
fiksnega dela koncesijske dajatve za leto 2020 za turistična zemljišča v kampih 
Ukrepi so podrobneje urejeni z uredbami (Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i 
uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu 
Republike Hrvatske in Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje 
koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske).  
 
Oprostitev plačila variabilnega dela koncesijske dajatve za leto 2019 in odlog plačila 
fiksnega dela koncesijske dajatve za leto 2020 za turistična zemljišča v lasti države 
Ukrepi so podrobneje urejeni z uredbo (Uredba o dopunama Uredbe o načinu, postupku i 
uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne 
samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom 
zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave).  
 
Spremembe  Zakona o opravljanju storitev v turizmu (Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o pružanju usluga u turizmu) vsebujejo ukrepe, kot na primer: 

- za preprečitev oglaševanja neregistriranih namestitev in bivanja neregistriranih gostov 
v nastanitvenih objektih je na spletnih platformah treba izpostaviti davčno številko ali 
identifikacijsko številko DDV ponudnika storitev. 

- Odprava nekaterih pogojev za opravljanje dela na delovnih mestih v turizmu (npr. 
pogojev znanja tujih jezikov in hrvaškega jezika v obsegu, ki zadošča za opravljanje 
nalog vodje turistične agencije ter enoletnih delovnih izkušenj na ustreznih delovnih 
mestih v turistični agenciji ali drugih podobnih delovnih mestih v turizmu). V času 
posebnih okoliščin je možno osebo, ki ni opravila strokovnega izpita za vodjo, 
imenovati za vršilca dolžnosti, vendar največ za šest mesecev po prenehanju posebnih 
okoliščin.  

- Opravljanje dela turističnega vodiča je omogočeno vsem brez odločbe o dovoljenju za 
opravljanje teh storitev.  To omogoča zaposlenim, študentom in upokojencem, da 
pridobijo dodaten dohodek iz opravljanja storitev v turizmu. 

- Vrednotnice (vavčerji) za neizvedena potovanja v paketnih aranžmajih, ki naj bi bili 
opravljeni po 1. marcu 2020, in sicer tako, da ima potrošnik pravico odpovedati 
pogodbo o potovanju v paketnem aranžmaju v 180 dneh po koncu posebnih okoliščin, 
organizatorji potovanj pa izdajo vrednotnico. Če se potrošnik odloči za vračilo vplačanih 
sredstev, jih mora organizator vrniti v 14 dneh po poteku 180 dni od konca posebnih 
okoliščin. 
 

Spremembe Zakona o gostinski dejavnosti (Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o 
ugostiteljskoj djelatnosti)  vsebujejo ukrepe, kot na primer: 

- podaljšana veljavnosti nekaterih začasnih ureditev za  gostinske objekte, privatne 
nastanitve in turistične kmetije do konca leta 2021 (to so objekti, ki so dobili začasne 
odločbe, ker še nimajo odločb o legalizaciji, vendar je bila zahteva za legalizacijo 
vložena v roku). 
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- Pooblastilo ministru, da v posebnih okoliščinah predpiše odstopanja od standardov, ko 
gre za obveznosti gostincev, sobodajalcev,  turističnih kmetij ipd. 

- Podaljšani so roki za (ponovno) kategorizacijo hotelov in kampov (postopki se bodo 
nadaljevali po poteku enega leta od konca posebnih okoliščin). 
 

Spremembe Zakona o turističnih skupnostih in promociji hrvaškega turizma  (Zakon o 
dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma) so omogočile 
večje zadolževanje turističnih skupnosti v posebnih okoliščinah, predsedniki turističnih 
skupnosti pa bodo odločali o znesku, ki bo namenjen za vzdrževanje poslovanja. Ministru je 
dano pooblastilo, da z odredbo določi znesek, ki ga je dovoljeno porabiti za stroške plač 
zaposlenih v turistični skupnosti, ki so bili doslej omejeni na 40 % plače.  
 
Trajanje ukrepa »stalne sezone« se podaljša (v okviru ukrepov Ministrstva za delo in 
pokojninski sistem), tako da sezonski delavci, ki izven sezone prejemajo nadomestila, ne 
izgubijo zaposlitve. Za podaljšanje tega ukrepa bo država zagotovila 11,5 milijona HRK18, 
ukrep pa vključuje približno pet tisoč stalnih sezonskih delavcev v turizmu in kmetijstvu. 
 
Ukrepi za zagotavljanje likvidnosti v turizmu med drugim vključujejo zavarovanje posojil za 
likvidnost in obratni kapital, uvedbo moratorija na kreditne obveznosti in vzpostavitev novega 
finančnega instrumenta, posojila COVID-19, za obratna sredstva za mala in srednje velika 
podjetja. Ministrstvo za turizem bo zagotovilo sredstva v višini 26 milijonov kun za 
subvencioniranje obrestne mere do dveh odstotnih točk v okviru posojila COVID – 19 (vse 
povzeto po spletni strani MINT.gov.hr). 
 
 
2.5 Švedska 
 
Za ublažitev gospodarskih posledic novega koronavirusa je bilo tudi v tej držav izvedenih več 
ukrepov. Ukrepi za podporo podjetjem v gospodarskih težavah so bili v glavnem usmerjeni v 
vse sektorje, obstajata pa tudi dva ukrepa, ki bolj neposredno vplivata na turistični sektor, in 
sicer (1) državna kreditna jamstva za letalske družbe in (2) začasni popust za stroške najema 
v ranljivih sektorjih (Economic measures in response to COVID-19). 
 
Državna kreditna jamstva za letalske družbe 
 
Kot del spremembe dodatnega proračuna, ki ga je sprejel švedski parlament, bodo letalske 
družbe leta 2020 lahko prejele državne kreditne garancije v višini največ 5 milijard SEK19, od 
tega je 1,5 milijarde SEK namenjenih SAS. Ta ukrep je utemeljen tudi s podatki, da je letalski 
promet zelo pomemben za delovanje prometa znotraj države, tako iz poslovnih, zdravstvenih 
in tudi iz varnostnih razlogov (predvsem z vidika varstva pred požari). Predvideva se razširitev 
teh ukrepov še na ladijske prevoznike (State credit guarantees to airlines and expanded credit 
guarantee framework for the Swedish Export Credit Agency to mitigate the effects of SARS-
CoV-2). 
 
Evropska komisija je odobrila švedsko shemo zajamčenih posojil za podporo letalskim 
prevoznikom, prizadetim zaradi izbruha koronavirusa. Shema je bila odobrena v okviru 
začasnega okvira o državni pomoči, ki ga je Komisija sprejela 19. marca 2020 in je bil 
spremenjen 3. aprila 2020 (Evropska komisija, State aid). 
 
Začasni popust za stroške najema v ranljivih sektorjih 
 

 
18 Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB, Banka Slovenije (28. 5. 2020), 1 EUR je enako 7,58 HRK. 
19 Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB, Banka Slovenije (26. 5. 2020), 1 EUR je enako 10,5490 
SEK. 
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Za zmanjšanje stroškov za podjetja s precejšnjimi težavami v nekaterih ranljivih gospodarskih 
sektorjih, ki vključujejo tudi hotele, restavracije, organiziranje kongresov in sejmov bo vlada 
zagotovila podporo, katere cilj je olajšati in pospešiti ponovno pogajanje o najemninah. Za te 
namene bo v proračunu zagotovljena podpora v višini 5 milijard SEK. Tudi ta pomoč je bila 
odobrena s strani Evropske komisije. Ukrep je po izjavi pristojnega ministra v korist tako 
nosilcem dejavnosti kot njihovim najemodajalcem. Na podlagi tega ukrepa bodo najemodajalci, 
ki v obdobju od 1. aprila do 30. junija najemnikom v teh ranljivih sektorjih znižajo najemnino, 
lahko zaprosili za pomoč za nadomestilo dela zmanjšanja najemnine. Zagotovljeno 
nadomestilo bo največ 50 % znižanja stalne najemnine, to je dejanskega popusta, vendar 
največ 25 % prvotne fiksne najemnine. Lastniki nepremičnin (najemodajalci) zaprosijo za 
izplačilo odškodnine za nazaj (The Government has decided on a temporary discount for fixed 
rental costs in vulnerable sectors). 
 
 
 
III ZAKLJUČEK  
 
 
Turizem je ena od panog, ki jo je pandemija COVID-19 zelo prizadela. Zato so države članice 
EU sprejele številne ukrepe za pomoč turizmu in gostinstvu. 
 
V Avstriji so podjetjem v dejavnostih turizma in prostega časa  na voljo ukrepi za 
premostitveno financiranje, kot npr. poroštva, kritje stroškov financiranja in provizij za poroštva 
ter odlog odplačevanja nekaterih posojil v turizmu.  
Nadalje lahko prejmejo subvencijo za kritje fiksnih stroškov poslovanja, če so utrpela  najmanj 
40 % upad prihodkov. Glede na višino upada prihodkov bodo za zaporedne tri mesece v 
obdobju od 16. marca do 15. septembra 2020 s subvencijo nadomeščeni fiksni stroški 
poslovanja do višine 75 %. 
Pomoč podjetjem v težavah je ukrep namenjen predvsem samozaposlenim ter malim in 
družinskim podjetjem (kot so npr. turistični vodiči, okrepčevalnice, privatne nastanitve,  kmečki 
turizem). Upravičencem je na voljo do 6.000 EUR.  
Zelo pomemben je ukrep skrajšanega delovnega časa. Ukrep velja za vsa podjetja ne glede 
na dejavnost, in sicer za podjetja, ki obratujejo skrajšan delovni čas, to je od najmanj 10 % do 
največ 90 % običajnega delovnega časa. Sredstva za plače krije država v znesku od 80 % do 
90 % neto plač pred epidemijo. Ukrep velja 3 mesece z možnostjo podaljšanja.  
Poseben paket ukrepov za gostinstvo bo pričel veljati 1. junija 2020. Vsebuje raznolike davčne 
in administrativne olajšave za podporo gostinski dejavnosti in za spodbujanje  potrošnje, kot 
na primer: 
- znižanje davka na brezalkoholne pijače v gostilnah z 20 % na 10 % do konca leta 2020, 
- povišanje meje prihodkov za pavšalno obdavčitev z 255.000 EUR na 400.000 EUR, 
- povišanje splošne olajšave v gostinski dejavnosti  z 10 % na 15 % (do konca leta 2020), 
- povišanje najnižje splošne olajšave v gostinski dejavnosti  s 3.000 EUR na 6.000 EUR, 
- ukrepi za gostilne na podeželju, 
- ukinitev davka na peneča vina,  
- olajšano zaposlovanje začasne delovne sile v gostinstvu, 
- olajšava pri obdavčitvi prehranskih bonov , 
- povišanje odbitne davčne stopnje za poslovna kosila s 50 % na 75 %.  
 
Na Češkem je bil sprejet Zakon o bonih (vavčerjih), ki predvideva t.i. »zaščitno obdobje«, ki 
omogoča potovalnim agencijam, da odložijo vračilo denarja svojim strankam, vplačanega za 
potovanja, ki so bila odpovedana med 20. februarjem in 31. avgustom 2020. Potovalne 
agencije niso obvezane k takojšnemu vračilu denarja svojim strankam in ga lahko zadržijo do 
31. aprila 2021, morajo pa za odpovedane turistične storitve zagotoviti bon z enako vrednostjo, 
kot je veljala za odpovedano storitev. V primeru, da bona kupec ne uporabi, mu je potovalna 
agencija dolžna vrniti denar. Zaščitno obdobje (na podlagi 3. člena tega zakona) ne velja na 
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njihovo zahtevo za nekatere ranljive skupine (hendikepirane, nezaposlene, nosečnice, osebe 
na materinskem ali starševskem dopustu, osebe, ki so starejše od 65 let, samohranilk(c)e) ter 
za potovanja, ki jih organizirajo šole.  
Poleg navedenega se predvideva še uvedba vavčerskega programa imenovanega »Počitnice 
na Češkem« za podporo domačemu turizmu v času poletne sezone v višini do 10.000 CZK. 
Vavčerje bodo sofinancirali: država, delodajalci in tudi zaposleni. Sprejet je bil tudi sveženj 
ukrepov, ki se nanaša na področje kulture, v vrednosti več kot 1 mld CZK. 
 
V Franciji so z zakonom pooblastili vlado, da ukrepe v zvezi s pandemijo lahko 3 mesece 
ureja z uredbami, ki jih naknadno potrdijo parlamentu. Uredba o podpori turistični panogi je 
bila namenjena reševanju podjetij iz turistične panoge zaradi njihovega odstopa od sklenjenih 
turističnih pogodb za obdobje od 1. 3. 2020 do 15. 9. 2020, bodisi na pobudo turističnih podjetij 
samih ali na pobudo njihovih strank.  
Sveženj ukrepov, ki so bili namenjeni hotelom, kavarnam (barom), restavracijam, podjetjem s 
področja turizma, organizatorjem dogodkov ter športni in kulturni dejavnosti v mesecu aprilu, 
je obsegal: (1) delo za krajši delovni čas v turističnem sektorju do konca leta 2020, (2) dostop 
(do konca septembra 2020) do solidarnostnega sklada za podporo malim in srednje velikim 
podjetjem za podjetja z do 20 zaposlenimi in do 2 milijona EUR prometa, (3) za majhna podjetja 
oprostitve plačevanja socialnih prispevkov za čas, ko ne poslujejo, srednje velika podjetja in 
velika podjetja pa lahko uveljavijo dolgoročni odlog plačevanja socialnih prispevkov, davkov in 
tudi odpis dolga posameznega podjetja do javnega sektorja in (4) najemnine in pristojbine za 
nepremičnine v javni lasti se ne obračunavajo v času zaprtja (neposlovanja) podjetja. 
V mesecu maju je bil predstavljen obsežen (dodaten) načrt za oživitev te panoge v višini 
18 milijard EUR in bo obsegal predvsem: (1) podaljšanje dostopa do solidarnostnega sklada 
do konca leta 2020, (2) vzpostavitev možnosti kreditiranja turističnega sektorja s krediti z 
jamstvom države, (3) »ovojnico turističnih posojil«, (4) odlog odplačila kreditov (bankam) s 
strani turističnih podjetij na 12 mesecev, (5) načrt kapitalskih naložb v korist podjetij v tem 
sektorju z namenom oživitve ponudbe in kontinuitete investiranja v turizmu, (6) sprostitev 
kreditne linije za okrepitev zdraviliškega, gorskega in navtičnega turističnega segmenta (za 
investicije), (7) oprostitev plačila dveh tretjin lokalnega (nepremičninskega) davka podjetij, (8) 
znižanje plačila turistične takse za 50 % s kompenzacijo države, (9) podvojitev največje možne 
dnevne porabe prehranskih bonov in razširitev možnosti njihove uporabe tudi med koncem 
tedna in prazniki do konca leta 2020, (10) razširitev uporabe počitniških bonov (vavčerjev) 
dodeljenih osebam z nizkimi dohodki, (11) program usposabljanja in svetovanja, ki se nudi 
strokovnjakom v turistični panogi in (12) vključitev Francoske turistične razvojne agencije v več 
projektov. 
 
Na Hrvaškem veljajo ukrepi za pomoč turizmu, kot na primer:   
- ukrepi za likvidnost podjetij, kot so poroštva, moratorij na nekatere kreditne obveznosti in 

vzpostavitev novega finančnega instrumenta, posojila COVID-19, za obratna sredstva za 
mala in srednje velika podjetja, 

- oprostitev plačila dela turistične takse za zasebne ponudnike turističnih nastanitev 
(pavšaliste), 

- oprostitev plačila variabilnega dela koncesijske dajatve za leto 2019 in odlog plačila 
fiksnega dela koncesijske dajatve za leto 2020 za turistična zemljišča v kampih in za 
turistična zemljišča v lasti države, 

- odprava nekaterih pogojev za opravljanje dela na delovnih mestih v turizmu, 
- opravljanje dela turističnega vodiča je omogočeno vsem, brez odločbe o dovoljenju za 

opravljanje teh storitev, 
- vrednotnice (vavčerji) za neizvedena potovanja v paketnih aranžmajih, 
- podaljša se trajanje ukrepa »stalne sezone«, tako da ne izgubijo zaposlitve sezonski 

delavci.  
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Na Švedskem dva ukrepa neposredno vplivata na turistični sektor, in sicer (1) državna 
kreditna jamstva za letalske družbe in (2) začasni popust za stroške najema v ranljivih 
sektorjih.  
Prvi ukrep omogoča, da bodo letalske družbe leta 2020 lahko prejele kreditne garancije v višini 
največ 5 milijard SEK (od tega je 1,5 milijarde SEK namenjenih SAS). Predvideva se razširitev 
teh ukrepov še na ladijske prevoznike.  
Drugi ukrep je namenjen zmanjšanju stroškov za podjetja s precejšnjimi težavami v nekaterih 
ranljivih gospodarskih sektorjih, ki vključujejo tudi hotele, restavracije, organiziranje kongresov 
in sejmov. Vlada bo zagotovila podporo, katere cilj je olajšati in pospešiti ponovno pogajanje o 
najemninah v višini 5 milijard SEK. Ukrep je v korist tako nosilcem dejavnosti kot njihovim 
najemodajalcem. Na podlagi tega ukrepa bodo najemodajalci, ki v obdobju od 1. aprila do 30. 
junija najemnikom v teh ranljivih sektorjih znižajo fiksno najemnino, lahko zaprosili za pomoč 
za nadomestilo dela zmanjšanja najemnine. Zagotovljeno nadomestilo bo največ 50 odstotkov 
znižanja  najemnine, to je dejanskega popusta, vendar največ 25 odstotkov prvotne najemnine.  
 
 
 
Pripravila: 
 
Nina Zelhofer, MBA  
 
mag. Igor Zobavnik 
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