STANJE NA ITALIJANSKEM TRGU, 14. 5. 2020
PREMIKANJE ITALIJANSKEGA PREBIVALSTVA
Italija je s 4. majem prešla v tako imenovano "fazo 2" izrednih razmer zaradi koronavirusa. Prepoved
gibanja prebivalstva brez tehtnih razlogov pa ostaja najmanj do 18. maja in sicer je gibanje možno le
znotraj svoje regije zaradi zdravstvenih razlogov, delovnih razlogov, nujnih razlogov in obiska
sorodnikov.
V vseh italijanskih regijah so možni sprehodi in individualne športne aktivnosti ob upoštevanju
medsebojne razdalje dveh metrov. Italijanska vlada sporočila, da obstaja možnost o ponovnem odprtju
frizerjev, barov, restavracij in trgovin v nekaterih regijah tudi pred uradnim datumom 18. maja, če se
bo zdravstvena slika obdržala v določenih parametrih. Zagnali bodo nekatere ostale gospodarske
dejavnosti prav tako naj bi začele oblasti intenzivneje opravljati teste pri italijanski populaciji. Vsi javni
dogodki, prireditve in športne prireditve so prepovedani do nadaljnjega.
Minister za zdravje Sileri je v včerajšnji tiskovni konferenci sporočil, da bo verjetno 1. junija bo spet
možno prosto premikanje med Italijanskimi regijami in bo mogoče tudi se premikati in zapustiti
regijo Lombardija.
RAZISKAVA O POTOVALNIH NAMERAH ITALIJANOV
Raziskava www.Yougov.it kaže, da vsaj 31% Italijanov bo imelo vsaj teden ali dva počitnic, če bodo
imeli možnost potovanja to poletje. Tudi, če si ne morejo privoščiti daljšega bivanja, bo 30% Italijanov
zadovoljnih z kratkimi bivanji ali z vikendi.
Med možnostmi so na prvem mestu počitnice v stiku z naravo:
• za 2/3 anketirancev je to odlična alternativa hotelu (spoštuje socialne razdalje in se izognejo
gneči)
• medtem ko je za 41% Italijanov je potovanje v naravo sinonim za večjo varnost (higienskosanitarni vidiki, in možnost uporabe lastne opreme za bivanje)
• 51% Italijanov izjavlja, da so pripravljeni na tovrstne počitnice za krajši čas bivanja
• kar pa zadeva destinacijo, pa ima vsak drugi anketiranec raje morje. Sledijo gore (36%) in
nacionalni parki ali naravni rezervati (31%)
• Za počitnice v naravi šotor velja za nepogrešljiv element bivanja večinoma mlajših starostnih
skupin, starejši od 55 let pa imajo raje avtodome in počitniške prikolice, pa tudi spalno vrečo,
napihljivo vzmetnico in električni štedilnik.
• Vpliv na okolje tudi ne gre podcenjevati: 3/4 anketirancev verjame, da počitnice v stiku z
naravo omogočajo počitnice spoštljive okolju na trajnosten način
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Tudi glede na zgornjo anketo je Slovenija idealna destinacija za Italijane in to bomo komunicirali,
ko bo pravi čas.
NOV VLADNI ODLOK V ITALIJI
Naslednji vladni odlok v Italiji se bo imenoval "Odlok oživitev" na katerem vlada pripravlja podporo
gospodarstvu - od gospodinjstev do podjetij.
Med možnimi ukrepi tudi možnost davčnih olajšavo za gospodinjstva, katerih dohodek (Isee )ne
presega 35.000 evro za plačilo storitev, ki jih ponujajo državna podjetja turističnih nastanitvenih
enot, z možnostjo uporabe od 1. julija do 31. decembra 2020, v korist ene osebe na družino v mejah
največ 500 evro.
Davčne olajšave bi znašale 300 EUR za dvočlanska gospodinjstva in 150 EUR za gospodinjstva z eno
osebo.

