VSEM OBČINAM
KONTAKTNIM OSEBAM E-TURIZEM
Spoštovane, spoštovani,
zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki velja od 16.3.2020 je nudenje nastanitev gostom
prepovedano.
Na spletni strani SOS smo objavili Obvestilo AJPES – eTurizem v izrednih razmerah. Občine prosimo, da
svoje nastanitvene obrate seznanite z obvestilom.
Odgovore na morebitna vprašanja v zvezi s tem lahko najdete na tej
povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-gledesprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/, kjer je med drugim tudi poglavje:

ZA NASTANITVENE IN GOSTINSKE OBRATE
Gostje Airbnb z uporabniki poslovnih prostorov delijo skupne prostore (stranišča ipd.). Kakšen je
napotek glede delovanja Airbnb enot na splošno v Sloveniji v tem času, ko bi morali imeti večjo
sledljivost?
Za kratkoročno oddajane nepremičnin turistom velja več pogojev. Med obveznimi pogoji za oddajanje je
tudi soglasje solastnikov več stanovanjske stavbe (75 % ali 100 %), vendar je to področje v pristojnosti
Ministrstva za okolje in prostor, zato predlagamo, da se obrnete na njih. Glede samozaščite zdravja
gostov, zaposlenih in odgovornosti do drugih, veljajo usmeritve in navodila Nacionalnega inštituta za
javno zdravje.
Od kdaj dalje se bodo lahko namestitvene kapacitete spet prodajale?
Kako je z možnostjo, da v pomembnejših destinacijah ostane en hotel odprt in s katerim bi se
omogočilo tudi morebitno nastanitev zdravstvenega osebja, novinarjev in podobno?
Ponovna prodaja nastanitvenih kapacitet se lahko prične po preklicu Odloka o začasni prepovedi prodaje
blaga in storitev. Odlok prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje hotelov za goste. Glede
vprašanja o morebitnih nastanitvenih zmogljivostih za zdravstveno osebje, novinarje in podobno še
nimamo navodil, saj bo o tem odločal krizni štab Vlade Republike Slovenije, v kolikor bo to potrebno.
Ali se Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev nanaša na vse namestitvene obrate in
namestitveno dejavnost na splošno ali bolj na hotele in na obrate z recepcijo, kjer pride do
direktnega kontakta, saj pri oddaji počitniških stanovanj in sob gostom ni osebnega kontakta, prav
tako gostje rezervirajo sobo in plačajo izključno preko spleta?
Odlok velja za vse nastanitvene kapacitete enako. Na podlagi tega odloka se novih gostov ne sme
sprejemati. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in
sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.
...
Kako je s tujimi nastanjenimi gosti, ki ne morejo domov zaradi ukrepov posameznih držav?
V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji so prepovedane tudi nastanitvene storitve. Glede na zatečeno stanje nastanjenih tujih
gostov v hotelskih sobah se razume, da je potrebno v času epidemije poskrbeti za njih. Prosimo
upoštevajte tudi vsa navodila NIJZ in Vlade RS glede ravnanja v času epidemije COVID-19.
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