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PREDLOG UKREPOV destinacije Julijske Alpe za pomoč turističnim
občinam ob epidemiji COVID-19
Spoštovani g. minister!
Turistična regija Julijske Alpe vključuje 12 občin (Bled, Bohinj, Bovec, Brda, Gorje, Kobarid, Jesenice,
Kanal ob Soči, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica) in je eno najpomembnejših in od turizma
bolj odvisnih območij v Sloveniji. Večji del območja sodi v Triglavski narodi park. V letu 2019 je regija
ustvarila:



4.055.485 nočitev, kar predstavlja dobro četrtino (25,7 %) vseh prenočitev v Sloveniji in
več kot 200 milijonov EUR prihodkov neposredno v gostinstvu in hotelirstvu.

S pandemijo koronavirusa se je turistična dejavnost na območju Julijskih Alp 16. marca 2020 v celoti
ustavila. Zaradi trenutnega položaja je na območju Julijskih Alp ogroženih 2.000 delovnih mest v
turizmu ter še najmanj toliko v povezanih dejavnostih. Med najbolj izpostavljenimi so občine Kranjska
Gora (54 % vseh delovnih mest je v panogi gostinstvo in turizem), Bled (cca 40 % delovnih mest) in
Bohinj (cca 30 % vseh delovnih mest) ter okoliške občine, iz katerih prihaja delovna sila.
Ob predpostavki 20-odstotne realizacije tujih gostov in 20-odstotne rasti domačih glede na leto 2019
ocenjujemo, da bi v letu 2020 v Julijskih Alpah lahko prišlo tudi do 68-odstotnega upada nočitev (iz 4
na 1,5 mio nočitev), kar pomeni cca 120 mio EUR izpada prihodkov ožjega turističnega gospodarstva in
za 4,4 mio EUR manj prihodkov iz naslova turistične takse v občinske proračune. V kolikor turistični
prehod čez državno mejo ne bo sproščen, bo izpad še veliko večji, saj 84 % naših gostov predstavljajo
tujci.
Z ustavitvijo turizma in veliko izgubo proračunskih prihodkov (turistična taksa, parkirnine, najemnine..),
pričakovano večjo brezposelnostjo in znižanjem dohodkov občanov, turistični zavodi in občine že
občutimo povečan pritisk na občinske proračune in likvidnost. Po drugi strani so jasne zahteve
turističnega sektorja, da občine povečajo spodbude in investicije za čimprejšen zagon gospodarstva.
Na območju Julijskih Alp imamo vzpostavljen »RE-SET« tim, ekipo direktorjev turističnih organizacij
Julijskih Alp, ki vsakodnevno koordinirano in usmerjeno komunicira s župani, TNP-jem, STO-jem in
ponudniki v destinaciji, usklajuje občinske ukrepe, spodbuja nove poslovne prakse v panogi in se
pripravlja na postopen zagon dejavnosti.
S ciljem, da bi čimbolj omilili posledice epidemije na razvojni položaj občin v nadaljevanju predlagamo
nekaj ukrepov v podporo izboljšanja likvidnosti in finančnega položaja turističnih občin v fazi izhoda iz
epidemije.
1. Predlagamo, da se občinam (in s tem posredno zavodom na področju turizma) omogoči
zadolževanje v okviru zakladniškega računa1.
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https://www.gov.si/teme/upravljanje-denarnih-sredstev-enotnega-zakladniskega-racuna-drzave/
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Občinam se v zakladniškem računu omogoči razširitev pogodbe o kratkoročnem likvidnostnem
zadolževanju v dolgoročno brezobrestno zadolžitev znotraj Enotnega zakladniškega računa.
Zadolžitev ne šteje v kvoto zadolžitev občine. Vračila sredstev se omogočijo anuitetno v roku 5
let z enoletnim moratorijem odplačevanja. Menimo, da bi tak ukrep občinam omogočal, da v
največji možni meri pripomorejo k normalizaciji razmer.
2. Nujno ohranitev sredstev Proračuna RS za sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu
Zakona o financiranju občin v letu 2020, 2021 in naprej, vključno s spremembo povratnih
sredstev v nepovratna.
Občine so bile z ukrepi ZUJF-a med najbolj prizadetimi, v letu 2014 so se sredstva iz 23. člena
ZFO-1 zmanjšala na polovico normalnega obsega pred sprejetjem ZUJF-a, v letu 2015 pa na
četrtino. Kasneje se je del sredstev razdelil kot povratna sredstva z dvoletnim moratorijem.
Šele v letu 2020 je višina sredstev prišla na normalno višino. Sredstva so tudi namenjena za
investicije, kar neposredno prispeva k boljši kondiciji gospodarstva. Menimo, da bo tak ukrep
pomenil nov zagon, predvsem na področju gradbeništva, saj bi občine razpolagale s sredstvi za
čimprejšnjo oživitev investicij.
Predlog predstavlja del enovitega nabora ukrepov za izhod iz epidemije, ki so ga v soglasju županov
vseh občin območja Julijskih Alp pripravili direktorji turističnih destinacijskih organizacij, združeni v
Skupnost Julijske Alpe.
Oseba za pojasnila: Klemen Langus, direktor Skupnosti Julijskih Alp, klemen.langus@bohinj.si, tel. 041 884 392.

V imenu Skupnosti Julijske Alpe
Klemen Langus, direktor Turizem Bohinj in direktor Skupnosti Julijskih Alp

OBČINA BOHINJ, Jože Sodja, župan

TURIZEM BOHINJ, Klemen Langus, direktor

OBČINA BLED, Janez Fajfar, župan

TURIZEM BLED, Tomaž Rogelj, direktor

OBČINA RADOVLJICA, Ciril Globočnik, župan

TURIZEM KRANJSKA GORA, Blaž Veber, direktor

OBČINA KRANJSKA GORA, Janez Hrovat, župan

TURIZEM DOLINA SOČE, Janko Humar, direktor

OBČINA GORJE, Peter Torkar, župan

TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA, Nataša Mikelj,
direktorica

OBČINA JESENICE, Blaž Račič, župan
OBČINA ŽIROVNICA, Leopold Pogačar, župan
OBČINA BRDA, Franc Mužič, župan
OBČINA BOVEC, Valter Mlekuž, župan
OBČINA KOBARID, Marko Matajurc, župan
OBČINA TOLMIN, Uroš Brežan, župan

ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM ŽIROVNICA, Matjaž
Koman, direktor
ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT
BRDA, Tina Novak Samec, direktorica
JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK, Janez Rakar,
direktor

OBČINA KANAL OB SOČI, Tina Gerbec, županja
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