
  

Zbornica industrije sejmov in srečanj 

Dimičeva 13 ◼ 1000 Ljubljana ◼ T: (01) 58 98 100 ◼ www.gzs.si 

 

 

 

Gospod Janez Janša, predsednik  

Vlada Republike Slovenije  

E: gp.kpv@gov.si, gp.gs@gov.si  

 

Gospod Zdravko Počivalšek, minister  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  

E: gp.mgrt@gov.si 

 

dr. Tomaž Kostanjevec, direktor  

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije 

E: tomaz.kostanjevec@spiritslovenia.si; info@spiritslovenia.si 

 

 

ZADEVA:  Problematika SKD za dejavnost ZISS, navezujoč se na razpise in pred 

stoječe zakone  
 

Spoštovani g. Janez Janša predsednik vlade Republike Slovenije, spoštovani g. 

Zdravko Počivalšek, minister in spoštovani dr. Tomaž Kostanjevec, 
pišemo vam iz panožne zbornice GZS - Zbornice industrije sejmov in srečanj (v nadaljevanju 

ZISS) v zvezi z vašimi razpisi in pred stoječimi zakoni, ukrepi za pomoč gospodarstvu zaradi 

posledic Covid-19 krize. Z odlokom Vlade RS so naše dejavnosti (delovanje skladno z SKD-ji) 

zaprte že 14 mesecev. 

 

V dosedanjih ukrepih krize COVID 19 smo se kot izvajalci dejavnosti ZISS lahko le delno (zelo 

poredko v celoti) vključil v ukrepe. Na roko so nam največkrat šil ukrepi pomoči iz paketa 

Turizem in Gostinstvo. 

V pravilih upravičenj za prijavo na dosedanje razpise (Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih 

stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2) navajate, kot enega 

od ključnih pogojev pravilno glavno šifro dejavnosti - registracijska SKD številka podjetja ter 

presečni datum 12.3.2020 do katerega bi morala podjetja biti s temi številkami registrirana in jo 

imeti v registru zavedeno, kot glavno dejavnost. 

 

Pozivamo vas, da se pogojevanje z SKD številko ukine ali pa razširi na SKD številke vseh naših 

podjetij znotraj panoge in ne samo na Organizatorje dogodkov pod SKD 82.300, ker je to samo 

manjši del dejavnosti naših podjetij. Organizatorji dogodkov brez ostalih akterjev, ki pripravijo 

vse potrebno za izvedbo dogodkov le teh ne bi mogli izvesti.  

 

Vljudno pozivamo, da pomagate vsem dejavnostim ZISS z vključitvijo naslednjih SKD 

številk v vaše zakone, razpise, ukrepe: 

• 82.300 

• 74.100 

• 90.020 

• 59.110 

• 90.040 

 

Zraven razširitve nabora SKD številk pozivamo, da se presečni datum do katerega naj bi podjetja 

upravičena do pomoči imela vpisano navedeno SKD številko, kot svojo glavno dejavnost 

spremeni na 31.3.2021 ali vsaj 31.12.2020. 
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Razlogi za to so sledeči: 

• Večina podjetij deluje že desetletja v tej branži in je starejšega datuma ter je bila 

njihova pravilna klasifikacija glavne dejavnosti v trenutku ustanovitve neizvedljiva 

in/ali pa so imeli omenjene dejavnosti registrirane, kot eno od ostalih dejavnosti in ne 

kot glavno.  

• Mnoga, stara in izkušena podjetja so šele skozi desetletja poslovanja svojo glavno 

dejavnost gradila na SKDjih, ki pa so bili registrirani, kot spremljajoče in ne glavne 

dejavnosti in niso nikoli pričakovala, da bodo bila lahko kdaj »reševana« na osnovi 

prave SKD, ampak na osnovi dejanske dejavnosti, saj so v registrih imela zajete vse 

dejavnosti, ki so jih tudi opravljala.  

• Do COVID 19 krize nihče ni posvečal pozornosti SKDju in so mnoga podjetja šele lani 

tekom leta urejala svoje glavne klasifikacije ustrezno z dejstvi in glavnimi dejavnostmi 

v pravilne zaradi omembe pogojevanja do upravičenosti do pomoči države. 

• Zaradi izdaje obrtnih dovoljenj ob ustanovitvi je bila mnogim onemogočena registracija 

pod navedene SKD registracijske številke, saj so bile druge dejavnosti pogoj ali za 

pridobitev obrtnih dovoljenj ali pogoj za izvajanje dejavnosti (inšpektorji). 

 

Naš predlog je, da SKD številke ne morejo/smejo biti izključni in izključujoči pogoj za prejem 

pomoči in da se tudi zgoraj navedene SKD številke nujno vključijo v trenutno odprte razpise in 

pripravljajoče zakone. Za vse sporne primere oz. naknadne prekvalifikacije po presečnem datumu 

ali tudi pred njim pa morajo podjetja dokazati svojo glavno dejavnost s predložitvijo vsaj 50%-

tov izdanih računov iz omenjenih dejavnosti, kot svojo glavno dejavnost. V primeru da tega ne 

morejo ali zmorejo dokazati do pomoči ne morejo in ne smejo biti upravičeni. 

 

Pričakujemo hitro posredovanje in upoštevanje poziva dejavnosti ZISS s strani Vlade RS,  

MGRT-ja in SPIRIT-a. Saj za številne naše člane, (kot tudi ne člane) večina trenutne že razpisane 

pomoči (SPIRIT že v dveh zaporednih razpisih) ter morebitne pomoči zagona industrije ter drugih 

predpisov po pred stoječem interventnem zakonu zaradi pogojevanja s pomanjkljivimi SKD 

številkami in presečnimi datumi na ta način ostajajo nedosegljive. Naš/njihov propad pa bo brez 

nadaljnje pomoči države neizbežen. 

 

Prosimo za vaše upoštevanje navedenega s ciljem ohranitve podjetij in delovnih mest zaposlenih 

v ZISS – Zbornici sejmov in srečanj  in v celotni industriji srečanj. 
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