SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA
IN TURIZMA SLOVENIJE

Dne: 9.9.2020
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
g. Zdravko Počivalšek
Minister za finance
g. Andrej Šircelj
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
g. Janez Cigler Kralj
ZADEVA: pomoč panogi gostinstva in turizma Slovenije
- podpora že predlaganim ukrepom s strani delodajalcev in predlogi SGIT
Slovenije
Spoštovani!
Panoga gostinstva in turizma je zaradi virusa COVID 19 še vedno ena najbolj prizadetih panog v
Sloveniji in po svetu.
Tudi v sindikatu GIT Slovenije se zavedamo, da bo za okrevanje panoge potrebno daljše
obdobje, zato od pristojnih ministrstev in Vlade, pričakujemo podaljšanje nekaterih že
sprejetih ukrepov in sprejetje dodatnih, ki bodo omogočali ohranitev delovnih mest!
Predvsem bi opozorili na odpuščanje delavcev, saj se je izkazalo, da je bila v času sezone pri
večjih delodajalcih velika kadrovska podhranjenost in oddelane številne presežne ure, ravno zaradi
odpuščanj delavcev ob razglasitvi epidemije in zaprtju naše panoge. Delo obstoječih delavcev je
veliko bolj oteženo zaradi doslednega spoštovanja ukrepov, nošenja mask, razkuževanja in nenehni
izpostavljenosti morebitni okužbi z virusom. Podobno, kot je bilo urejeno v času začetka epidemije
in so dobivali delavci krizni dodatek, predlagamo Vladi oz. pristojnim ministrstvom, da sprejme
ustrezne pravne podlage, na podlagi katerih bi tudi zaposleni v gostinstvu in turizmu v sedanjem
času delovanja prejemali ta dodatek, najmanj v višini 100 evrov neto na zaposlenega v mesecu.
Turizem smo ljudje in za okrevanje panoge bodo potrebni še naprej dobri in izobraženi
delavci, zato je potrebno narediti vse, da se preprečijo morebitna nadaljnja odpuščanja!
Še posebej pa je potrebno zaščititi najranljivejše skupine delavcev, to so starejši delavci,
delavci invalidi in delavci s kroničnimi boleznimi.
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In kot smo že zapisali, bomo sedaj le še ponovili:
Panoge gostinstva in turizma ne bo možno oživiti brez podaljšanja nekaterih že sprejetih ukrepov,
kot tudi sprejetja dodatnih, ki so jih predlagali delodajalci in jih v sindikatu GIT Slovenije
podpiramo, prav tako pa ne brez kvalitetnega kadra, zato moramo narediti vse, da ohranimo
delovna mesta!
Nenazadnje pa je sedaj tudi priložnost, da popravimo napake, ki smo jih delali v preteklosti, ko je
lahko (zaradi pomanjkanja kadra) delo v gostinstvu opravljal vsak, ne glede na izobrazbo in
potrebne izkušnje; da naredimo standarde za posamezne profile poklicev (natakarje, sobarice in
druge poklice), na način, da bodo lahko storitve kvalitetno opravljene in ki bodo zagotavljale
zadovoljstvo gostov in zaposlenih; ter da bo delovni čas tudi v panogi gostinstva in turizma takšen,
ki bo zaposlenim omogočal še čas za zasebno življenje, počitek in plače, ki bodo omogočale
dostojno življenje.
Vsled vsega predhodno navedenega tudi v SGIT Slovenije, ki smo edini reprezentativni sindikat v
panogi, dajemo vso podporo predlaganim ukrepom delodajalske strani, ki so vam že bili
posredovani v tem tednu.
S spoštovanjem
Breda Črnčec, dipl. ekon.
generalna sekretarka SGIT Slovenije

Kristijan Lasbaher, l. r.
predsednik SGIT Slovenije

V vednost:
-Turistično gostinska zbornica Slovenije
-Sekcija za gostinstvo pri OZS
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