
TURISTIČNI BONI

Plačilo v približno
120 kočah

Ponudniki namestitev, ki na dan razglasitve epidemije
korona vi ruša niso imeli registrirane dejavnosti, ne bodo

mogli sprejemati turističnih bonov
Katja Petrovec,

Nataša Bucik Ozebek

Potem ko se je že zdelo, da je
zgodba o turističnih bonih vendar-
le spravljena pod streho, so se

začele pojavljati ugotovitve, da
prav povsod vendarle ne bo mogo-
če izkoristiti te državne pomoči,
namenjene v prvi vrsti turizmu.
Kajti eden od pogojev, da je ponu-
dnik storitve sploh upravičen do
sprejetja bonov, je vpis v register
nastanitvenih objektov. Zato tisti
ponudniki namestitev, ki na dan
13. marec 2020, ko je bila pri nas

razglašena epidemija koronaviru-
sa, niso imeli registrirane dejavno-
sti, torej niso bili vpisani v Poslov-
ni register RS in register namestit-
venih obratov, ki ga vodi Ajpes,
bonov ne bodo mogli sprejeti.
Poleg nekaterih sobodajalcev, ki
svoje dejavnosti nimajo registrira-
ne vse leto, je nimajo niti vse

planinske koče, zato v prav vseh
ne bo mogoče izkoristiti bonov, a

še vedno jih bo mogoče koristiti v
približno 120, med njimi so vse
najpomembnejše in najbolj obis-
kane slovenske planinske koče.
Mimogrede, v Sloveniji imamo 179
koč, postojank, bivakov in zaveti-
šč.
»Lastniki planinskih koč, ki so

odprte zgolj poleti, po zaprtju koče
na Ajpesu spremenijo status aktiv-
nosti objekta v neaktiven status.
Vendar to po zagotovilu Fursa ne

vpliva na dejstvo, da je koča vpisa-

na v registru nastanitvenih objek-

tov, kar pomeni, da zadostuje temu
pogoju. Seveda pa je moral imeti

ponudnik storitev, bodisi planin-
sko društvo ali najemnik, na dan
13. marca letos registrirano dejav-
nost po standardni klasifikaciji de-
javnosti pod šifro 55.204 Planinski
domovi in mladinska prenočišča,«

so nam sporočili iz Planinske zve-

ze Slovenija. Da bi se izognili ne-

potrebnim nevšečnostim, ob re-

zervaciji prenočitve povprašajte,
ali planinska koča sprejema tudi
turistične bone.

Internetna povezava je «
Planinske koče so morale v minu-
lih letih zaradi uvedbe davčnih
blagajn in aplikacije eTurizem že
poskrbeti za dobro internetno po-
vezavo, zato večjih težav pri upo-
rabi bonov v planinskih kočah ni
pričakovati. Če pa bi se pojavil
zaplet, na primer zaradi nedelujo-
če internetne povezave in s tem

dostopa do informacijskega siste-
ma Furs, bo moral gost plačati
nastanitev sam, od ponudnika bo
prejel potrdilo plačila, ponudnik

pa mora v treh dneh vpisati gosta v
informacijski sistem, da bo Furs
vrnil sredstva uporabniku bona.
»Veseli smo, da bo mogoče bone

deljeno koristiti tudi v planinskih

kočah, zato si želimo, da bi se letos
čim več Slovencev odločilo za po-
čitnice v objemu gora,« je povedal

generalni sekretar PZS Matej
Planko.
In ker se število prenočitev v pla-
ninskih kočah iz leta v leto pove-
čuje bo mogoče tudi pri nas rezer-

virati prenočitev po spletu. V tujini

to obliko rezervacije prenočitev

uporablja več kot 400 koč.

Zagata tudi v Posočju
V podobni zagati glede sprejema-
nja bonov so se ponudniki turistič-
nih namestitev znašli tudi drugje
po Sloveniji, najpogosteje v krajih,

kjer je turizem izrazito sezonske
narave. V Posočju je največ obiska
med veliko nočjo in koncem sep-
tembra, čez zimo pa vlada zatišje.

Letos je tako kar tretjina soboda-
jalcev z okrog 1300 posteljami
svojo dejavnost čez zimo zamrzni-
la, saj jim tako ni treba za celotno
leto plačevati dohodnine in pris-
pevkov za zdravstveno in pokoj-
ninsko zavarovanje. To pa pomeni
tudi to, da gostje pri njih letos ne
bodo mogli unovčiti turističnega
bona. Dilem in debat o pravilnosti
takšne odločitve je več, direktor
javnega zavoda za turizem Dolina
Soče Janko Humar jo denimo oz-

načuje za nepotrebno lepotno na-
pako sicer zelo dobrodošlega
ukrepa, ki bo turizmu prinesel po-
zitivne multiplikativne učinke:
»Zakonodaja sobodajalcem dopu-
šča svobodno izbiro, katerih 150
dni v letu bodo poslovali. To je
njihova pravica, zato ni prav, da so

zdaj kaznovani.« Primerneje bi se

mu zdelo, da bi bili do plačila s

turističnimi boni upravičeni vsi
ponudniki, ki imajo v času trajanja
ukrepa prijavljeno dejavnost, saj bi
bili stroški proračuna v vsakem
primeru enaki. »Zdaj pa bomo
imeli zaradi tega vsaj dva negativ-

na učinka: nepotrebno slabo voljo
in zmedo na trgu, ko bo moral vsak
obiskovalec, ki bo želel plačevati z
boni, najprej preveriti, ali jih izbra-
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ni ponudnik sploh lahko spreje-
ma.«

Sodeč po pravilih je vlada bone
namenila zgolj tistemu delu turis-
tičnega gospodarstva, ki od tega
živi celo leto, vendar so na koncu
tudi nekateri resni ponudniki iz
tega izpadli po krivici. Lidija Ko-
ren je lastnica večkrat nagrajenega
kampa Koren v Kobaridu, svojo
uspešno zgodbo gradi zadnja tri
desetletja, turizem je njena osnov-

na dejavnost in nikakršen postran-
ski zaslužek. Letos spomladi je
status samostojnega podjetnika

odprl tudi njen sin, prenos dela
dejavnosti sta načrtovala sredi
marca, nato pa se je 13. marca

zgodila epidemija. Ker v tistem
trenutku ni bilo mogoče poslovati,
še manj pa urejati zadeve s papirji,
sta to naredila takoj po sprostitvi
ukrepov v drugi polovici maja.
Zaradi birokratskih zapletov zdaj

kaže, da za tiste namestitve, ki jih
trži njen sin, bonov ne bo mogoče

uveljavljati. »Trenutno je to ena

velika zmeda. Če se ne bo rešila,
bomo morali gostom razlagati, za-
kaj za eno parcelo lahko unovčijo
bon, za drugo pa ne,« pojasnjuje
sogovornica. Skrbi jo, da lahko to

na koncu postane celo slaba rekla-
ma, češ da ne želijo sprejemati
Slovencev z boni. ■

Matej Planko, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije:
»Veseli smo, da bo mogoče bone deljeno koristiti tudi v planinskih
kočah, zato si želimo, da bi se letos čim več Slovencev odločilo za
počitnice v objemu gora.«

� Janko Humar,
ZAVOD ZA TURIZEM
Dolina Soče:

»Zaradi lepotne napake sicer
dobrega ukrepa bomo imeli
vsaj dva negativna učinka,
nepotrebno slabo voljo in
zmedo na trgu.«
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