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DELO SOS NA PODROČJU TURIZMA
Že narejeno

Delamo na tem

Kaj nas še čaka

• Poziv županom k ohranitvi enotne
politike glede višine turistične takse
v času epidemije

• eTurizem – STO, nadgradnje
modula, GDPR posodobitve, selitev
v državni oblak

• Nadgradnja modula za distribucijo
podatkov iz eTurizma občinam

• eTurizem: distribucija podatkov
občinam

• ICC – dvig digitalnih kompetenc ,
poslovni model za skupne digitalne
rešitve in orodja

• Vzpostavitev registra lokalnih
vodnikov

• CircE (Interreg Europe): Akcijski
načrt za krožni turizem

• Dogovor SOS – Vlada RS Občine
brez plastike

• DS za urejanje površinskih voda

• Vzpostavitev registra turističnih taks

• Digitalna akademija za občine

• DS za urejanje izgleda krajine

• Espon: Metodologija za izračun
nosilnih zmogljivosti v turizmu

• Zakonodaja – podlage za dostop
STO do podatkov eTurizem;
obratovalni časi gostinskih obratov,

• 4PDIH - Strateško partnerstvo za
digitalno preobrazbo

• Predlog za RRF – sklad za projekte
občin
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Poziv k ohranitvi enotne politiko glede višine turistične takse
Junij 2020
Na podlagi razmisleka:
• Država je s »proti-koronskimi-ukrepi« že pomagala turističnemu gospodarstvu (npr. turistični boni).
• Z epidemijo so zelo prizadeti tudi občinski proračuni.
• Turistična taksa je namenski vir za razvoj turizma, za promocijo in turistično infrastrukturo.
• Nižanje turistične takse vpliva tudi na nižjo promocijsko takso in manj sredstev za promocijo Slovenije.
• Z znižanjem turistične takse ene občine, se ustvarja pritisk tudi na ostale.
• Nižanje višine turistične takse ni pomoč turističnemu gospodarstvu, plačajo jo gostje (uporabniki bonov).
• Višina turistične takse ni ključni dejavnik pri izbiri turistične destinacije za počitnice.
SOS pozvala županje in župane, da ohranijo enotno politiko in višine turistične takse ne znižujejo.
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Predlog za RRF – sklad za projekte občin

- 2.12.2020 Delavnica MGRT za načrtovanje ukrepov za program turizem in kultura iz sredstev Mehanizma za okrevanje
in odpornost oz. RRF. SOS predstavi predlog Programa za trajnostno okrevanje in dvig odpornosti turizma na lokalni
ravni.
- Sredstva iz naslova RRF v višini 5,2 mrd EUR bodo za Slovenijo na voljo v obdobju med leti 2021 in 2026.
- Sredstva, izplačana državam članicam, temeljijo na nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost, ki vključujejo
reforme in projekte javnih naložb. Načrti morajo:
• podpirati zeleni prehod: vsaj 37% virov prispeva k podnebnim ukrepom in okoljski trajnosti
• spodbujati digitalno preobrazbo: vsaj 20% virov prispeva k digitalni tranziciji EU

4

Distribucija podatkov o nočitvah občinam iz eTurizem

AJPES
Nastanitveni obrati (hoteli,
kampi, sobodajalci,
turistične kmetije,…)

1. Vodi register NO
– javno dostopen

2. Posreduje
podatke o nočitvah
upravičencem

SURS
novo:
FURS
(tur.
Boni)

PODATKI DIREKTNO
POLICIJA

PODATKI PREKO SOS
SOS
OBČINE

Preko vmesnika
za distribucijo
podatkov
posreduje
podatke občinam

STO
ni
upravičena
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Distribucija podatkov o nočitvah občinam iz eTurizem
• Občine potrebujejo podatke o nočitvah za obračun turistične takse, nadzor nad pobiranjem turistične takse in
načrtovanje razvoja turizma
• Razvoj modula za distribucijo podatkov je financiralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, modul
upravlja Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
• Vlogo za dostop do podatkov podpiše župan za:
•
•
•

Zaposlene v občinski upravi (običajno so to uslužbenci finančnih oddelkov)
Zaposlene v njihovih zavodih za področje turizma
Za občinske inšpektorje (za MIR – župan sedežne občine)

• SOS vodi evidenco vlog in podeli pravice vpogleda v podatke – trenutno je 289 uporabnic in uporabnikov; SOS
svetuje občinam, jih informira in pomaga reševati težave – storitev je (zaenkrat) brezplačna za vse občine ne glede
na članstvo v SOS
• SOS dodeli dostop do podatkov tudi podjetjem, ki opravljajo storitve povezane z obračunom turističnih taks za
občine z njihovimi pooblastili (npr. Cadis, Grad)
• Modul je potreben nadgradnje za prilagoditev GDPR, izboljšanje funkcionalnosti (npr. dnevno posodabljanje, zdaj
mesečno; orodje za vizualizacijo podatkov npr. nočitve na leto, tuji-domači gosti ipd.)
• Za izboljšano uporabno vrednost podatkov o nočitvah je potrebno razviti register turističnih taks, s tem bi bilo
možno iz podatkov nočitev in višine ter kombinacije oprostitev turistične takse posamezne občine izračunati
vrednosti.
• Pričakujemo da bo država (MGRT) našla sredstva za potrebne prilagoditve in nadgradnje, hkrati pa pričakujemo, da
se uredijo pravne podlage za dostop do podatkov tudi Slovenski turistični organizaciji.
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Iz akcijskega načrta za krožni turizem

https://skupnostobcin.si/2020/01/akcijski-nacrt-sos-za-krozni-turizem/

Mobilnost: trajnostne oblike in delitvena
ekonomija

2.

Hrana: zmanjševanje odpadne hrane in
kratke verige

3.

Nastanitve: učinkovita raba virov, energije
in prostora, druga raba, razpršeni hoteli

4.

Odpadki: ponovna (upo)raba
predmetov/opreme, novi poslovni modeli
– najem storitve, centri za ponovno rabo,

Vloga občin

1.

Digitalizacija in nove tehnologije - Turizem

Prioritete priložnosti

zeleno

digitalno

• Izposoja el. vozil/koles
• Prenova
terminalov/postaj
• P&R, P&SR, P&P&B
• zmanjšanje odpadne
hrane in embalaže
• kratke dobavne verige
• ekološka lokalna hrane
• Prenova in sprememba
namena obstoječih stavb
za povečanje turist.
kapacitet (Razpršeni
hoteli)
• centralizirane ekopralnice za sobodajalce
• najem vzmetnic
namesto nakupa

• Enotne vozovnice
• MaaS
• IoT za spremljanje
porabe virov,
upravljanje z
napravami
• Spodbujanje
trajnostnih ravnanj
(lokalna
kartica/lokalna
valuta)
• digitalne platforme
za povezovanje
lokalnih
pri/pre/delovalcev
hrane
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Dogovor SOS – Vlada RS – občine brez plastike na dogodkih
https://skupnostobcin.si/novica/obcine-brez-plastike-za-enkratno-uporabo-na-dogodkih/

• Število javnih prireditev v Sloveniji je naraščalo, 2018
nekaj več 15.000, 2019 že 16.900.
• Prakse organizacij dogodkov so od občine do občine
različne od zerowaste prireditev do prireditev, brez
vsakršnih načel krožnega gospodarstva.
• 15.11.2019 Predsednik SOS dr. Aleksander Jevšek in
Minister Simon Zajc v imenu Vlade RS podpišeta
sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe
plastičnega pribora v slovenskih občinah.

• K dogovoru, ki je prostovoljen, lahko kadarkoli pristopi
občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne
oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se
ne nudi plastičnega pribora.
• Pristopilo je že 53 občin.
• PRISTOPNA IZJAVA
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Metodologija za izračun nosilnih zmogljivosti
https://skupnostobcin.si/kategorija/projekti/espon-tourism-cc/

Metodologija je procesno usmerjena in zasnovana kot svetovalno orodje za
destinacije, ki usposablja deležnike, da razumejo, analizirajo in spremljajo
nosilnost destinacije. Metodološki koraki so naslednji:
1. POTREBE V DESTINACIJI

2. UGOTOVITEV USTREZNIH
VZROČNIH ZANK MED TURIZMOM
IN OZEMELJSKIM KONTEKSTOM

3. MERJENJE TURISTIČNIH UČINKOV

4. ZDRUŽEVANJE TURISTIČNIH
UČINKOV IN OZEMELJSKEGA
KONTEKSTA
5. UGOTOVITEV NOSILNIH
ZMOGLJIVOSTI IN OBLIKOVANJE
POLITIK

• Analiza potreb
• Teritorialni kontekst
• Sistemska slika
• Identifikacija indikatorjev
• Zbiranje podatkov
• Vizualizacija s turizmom povezanega
teritorialnega konteksta
• kombinacija turističnih učinkov in ozemeljskega konteksta
• kaže vpliv turizma na različna področja, okolje (npr.
odpadki), lokalni prebivalci (npr. zaposlitev) ipd.

• Zaključki o nosilni zmogljivosti posamezne
občine/destinacije in jasno oblikovana
politična priporočila.

Deležniki projekta:
• Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
• Skupnost občin Slovenije
• Občina Bled
• Občina Brežice in
• Občina Divača
• Razvojna agencija Impores (Italija)
• Združenje hrvaških mest (Hrvaška)
Konzorcij zunanjih izvajalcev:
• ÖIR (Österreichisches Institut für
Raumplanung) – vodilni konzorcija
• Modul University Vienna,
• Ekonomska fakulteta Univerze v
Ljubljani in
• Podjetje Alohas, Miša Novak s.p.
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Strateško partnerstvo 4P DIH
https://4pdih.com/

•

Raziskava stanja in potreb digitalizacije slovenskih občin – poročilo 4PDIH: 1.
Četrtletje 2020 - 9 regijskih delavnic, nabor predlogov za digitalizacijo občin,
interaktivno vizualizacijsko orodje, http://4pdih.com/orodje/, npr. za
področje turizma občine potrebujejo:
• Povezovanje in promocija kulturnih storitev
• Digitalizacija vsebin kulturne dediščine
• Povezovanje in promocija turistične ponudbe
• Personalizacija turistične ponudbe za različne ciljne skupine turistov
• Posredovanje informacij turistom, specifične za lokacijo na kateri se
nahajajo
• Povezovanje in promocija športnih prireditev, dogodkov in storitev

Orodje za prikaz internetnih priključkov: brez interneta ni digitalizacije,
orodje omogoča vpogled v stanje pokritosti v posameznih občinah s
podatki o hitrosti, operaterih ipd.
Katalog dobrih praks: seznam primerov uspešnih praks, povezanih z
digitalizacijo mest, občin, podjetij, javne uprave
Katalog podjetij z rešitvami in storitvami za občine: Katalog je namenjen
pregledu in promociji storitev oz. izdelkov in temu, da bodo predstavniki
občin lažje našli partnerje za izvedbo projektov s področja digitalizacije
oz. pametnih mest in skupnosti.
Zbrana uporabna gradiva za občine: npr. seznam dobrih praks turističnih
destinacij pri uvajanju inovativnih in pametnih rešitev

•
•

•

Področja, kjer bi občine potrebovale pomoč, iz raziskave 2020:

Dvig digitalnih kompetenc zaposlenih
Pomoč pri izdelavi digitalne strategije
Pomoč pri prijavah na razpise
Identifikacija primernih projektov
Pomoč pri izvedbi projektov
Pomoč pri iskanju partnerskih občin doma
Pomoč pri poročanju projektov
Pomoč pri iskanju partnerskih občin v tujini
drugo
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Delovna skupina za urejanje površinskih voda za turizem
https://skupnostobcin.si/novica/kopanje-je-dovoljeno-povsod-kjer-to-ni-izrecno-prepovedano/

• Površinske vode v različnih občinah predstavljajo
potencial za razvoj turizma in rekreacijskih dejavnosti
• Ker je upravljanje z vodami izredno kompleksno urejeno
(veliko predpisov, veliko deležnikov (država: MOP, ARSO,
MzI, URSZR, GPU, ZRSVN…; NVO: ptice, ribiči, potapljači,
športna društva…) so se občine z razvojnimi težnjami
povezale, da bi skupaj učinkoviteje naslovile probleme, ki
zavirajo razvoj.
• Ključni izzivi:
-

Najti družbeni dogovor za vodne površine, različna raba,
interesne skupine, Plovba, Upravljanje, kopalne vode,
kolesarske poti, zemljišča, lastništva, odplačne služnosti

• Želen razvoj infrastrukture in vsebin:
•
•
•
•
•
•

•

Vlečnice za smučanje na vodi
Plaže, s pripadajočo infrastrukturo za kopalce
Privezi, plovba, izposoja čolnov, supov, raznih drugih vodnih
plovil
Nastanitve ob vodnih telesih – glamping, kamp, drugo
Ureditev podvodnih atrakcij
Ureditev kolesarskih in sprehajalnih poti s pripadajočo
opremo, klopi, počivalniki, oznake,…
Prva vsebina – kopanje, kopalne vode, varnost pred
utopitvami –obravnavana 3.2.2021
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Delovna skupina za urejanje izgleda krajine
• V številnih razgovorih z županjami in župani se je
oblikovala pobuda o skupnem reševanju nakopičenih
težav v prostoru, ki kazijo izgled občin (manj ustrezno
oglaševanje in obveščanje, nevdrževani objekti, mestna
drevesa, ki so v slabem stanju…)
• Skupnosti občin Slovenije je v ta namen v letu 2019
ustanovila:
-Mrežo občin (občine, ki se zanimajo za skladen, tj.
urejen videz Slovenije; in se ozaveščajo in informirajo
tekom srečanj, terenskih ogledov, ekskurzij in drugih
aktivnosti v organizaciji SOS)
-Širšo strateško delovno skupino za pripravo odloka o
urejanju podobe naselij in krajine (posamezne
strokovnjakinje in strokovnjaki s področja urejanja
prostora in prava se znotraj delovne skupine redno
srečujejo in pripravljajo vzorčni Odlok, ki ga bodo s
predlogi dopolnili še preostali člani in članice delovne
skupine)

• Delovnih srečanj se redno udeležujejo tudi predstavnice in
predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor RS
• Z odlokom želimo:
-zmanjšati pritisk na posamezne županje in župane ter
posledično občine glede urejenosti videza občin
-dvigniti ozaveščenost občank in občanov po skladno
urejenem slovenskem prostoru
• Vzorčni odlok bo vseboval usmeritve za doseganje in
ohranjanje urejenosti prostora. Za posamezna območja
bodo te usmeritve opredeljene bolj nazorno, za druga
manj. Občine si bodo področja in območja urejanje
izbirala same.
• Vzorčni odlok bo vseboval usmeritve za različne elemente
v prostoru in sicer za objekte, javno opremo in površine,
zelene elemente ter posege v odprt prostor.
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43% manj nočitev v letu 2020 kot v istem obdobju (jan-nov) leta 2019
https://skupnostobcin.si/podatki/v-obdobju-jan-nov-2020-43-manj-nocitev-kot-v-letu-2019/#p2
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Leto 2020 v številkah
• V obdobju od januarja do decembra 2020 smo v
Sloveniji imeli 43% manj nočitev, kot v enakem obdobju v
letu 2019. Za občine to pomeni tudi upad prihodkov iz
turistične takse.

• Občine so tako v letu 2020 izgubile 40% prihodkov glede
na leto 2019, 9,3 milijona manj iz naslova turistične
takse. Vse občine skupaj so v obdobju januar-november
prejele 14,2 milijona € iz naslova turistične takse,
medtem ko so v letu 2019 v enakem obdobju prejele
23,6 milijona €.

• Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije
COVID-19 so največji izpad dohodka iz naslova turistične
takse utrpele turistično bolj razvite občine:
•
•
•
•
•
•

Mestna občina Ljubljana je prejela 3,5 milijona € manj kot v
letu 2019,
Občina Bled je prejela 1,3 milijona € manj,
Občina Piran 862 tisoč € manj,
Mestna občina Maribor 334 tisoč € manj,
Občina Kranjska Gora 300 tisoč € manj ter
Občina Rogaška Slatina 257 tisoč € manj.

• Zaradi epidemije COVID-19 se je število tujih gostov v
letu 2020 zmanjšalo za 71%, medtem ko se je število
nočitev domačih gostov povečalo za 29%.
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Stanje in potrebe v občinah
Stanje pred epidemijo
• Turizem raste od 1992, 3x več nočitev,
10% BDP, 6,5% zaposlenih
• 60% vseh nočitev v 10 občinah – okoljski
in socialni pritiski
• V 50 občinah niti ene nočitve
• zastarela turistična infrastruktura
(terminali, plaže, smučišča, žičnice,
kolesarske poti, sprehajalne poti in
infrastruktura za različne adrenalinske in
doživljajske dejavnosti na prostem).
• premalo valorizirana naravna dediščina,
potrebna vlaganja, % Nature 2000
najvišji v EU!
• premalo valorizirana kulturna dediščina,
potrebna prenove
• Premalo razumevanja povezanosti
celotnega ekosistema sektorja turizem
(npr. kaj sodi v turistično infrastrukturo),
silosna zaprtost

Potrebe občin
• Povečanje števila prihodov in prenočitev turistov odvisno od nosilnih zmogljivosti
• Učinkoviti vzvodi in podlage za pametno upravljanje kapacitet
• Pomoč pri razvoju novih turističnih produktov (tudi nišnih – npr. turizem za
seniorje, turizem ob jezerih in gramoznicah, nove trajnostne nočitvene kapacitete)
• Podaljšanje povprečne dobe bivanja
• Sredstva za investicije in/ali prenove vključno z razvojem ponudbe in digitalizacije
lokalne infrastrukture in dediščine (kulturne, športne, naravne) – vse to ima
pozitivne učinke na lokalno prebivalstvo in gospodarstvo.
• Sredstva za vlaganje v prenovo in razvoj turistične infrastrukture in javne
infrastrukture, brez katere turizma ne more biti Za res zelene, butične destinacije

za zahtevnega gosta, ki išče raznolika in aktivna doživetja

• Racionalizacija razvojnih vlaganj v digitalna orodja – z vlaganji v odprte, skupne rešitve
in možnostjo čim širše uporabe, več vlaganj v digitalizacijo vsebin in dvig kompetenc
• Obravnavati trajnostni turizem celovito, izboljšati medsektorsko sodelovanje in
načrtovati ukrepe za izpolnitev zelenih obljub (valorizacija naravne dediščine, kako npr.
„vnovčiti“ Naturo 2000? Kako pozicionirati razvoj turizma v pametnih mestih? Turizem
brez plastike – iniciativa STO?)
• Pomoč in sodelovanje države z LTO,ji Tic,..
• Skupne promocijske aktivnosti
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Občine od države pričakujejo
-

Jasno komunikacijo in informiranje tako navzven (gostom, kdaj in kako lahko vstopajo v državo) kot tudi ponudnikom pod
kakšnimi pogoji lahko goste sprejemajo

-

Vsi ukrepi naj bodo jasni in izvedljivi; napotki in izobraževanja za ponudnike, kako zaščititi goste, da se bodo počutili
varne

-

Boni in tudi druge rešitve spodbujanja (preživetja) turizma

-

Dobra in premišljena promocija v tuji in doma

-

Promocija Slovenije kot varne destinacije

-

Ponovna vzpostavitev letalskih povezav

-

Pomoč in spodbude za storitveni sektor, predvsem incoming agencije in vodnike

-

Pomoč tudi manjšim ponudnikom (manjše nastanitve, turistične kmetije,…)

-

Spodbude za outdoor produkte

Potrebe v občinah za okrevanje turizma in dvig odpornosti so različne in verjamem, da seznam ni popoln, zato
ob tej priložnosti vabim vse županje in župane, da manjkajoče zadeve sporočijo na predsednik@skupnostobcin.si
in tako dopolnjen seznam pošljemo Ministrstvu.
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Hvala za pozornost.
Peter Misja, predsednik SOS
predsednik@skupnostobcin.si
Avtorica fotografij, Jasmina Vidmar
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