SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA
IN TURIZMA SLOVENIJE
Dne: 21.10.2020
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
- posredovano na e-naslov: soj.kpv@gov.si
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
g. Zdravko Počivalšek
- posredovano na e-naslov: gp.mgrt@gov.si
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
g. Janez Cigler Kralj
- posredovano na e-naslov: gp.mddsz@gov.si
ZADEVA: KAJ MORAMO ŠE NAREDITI, DA NAS BOSTE SLIŠALI???
Spoštovani!
Panoga gostinstva in turizma je zaradi virusa COVID 19 še vedno ena najbolj prizadetih panog v
Sloveniji in po svetu. Medtem, ko so rezervacije v jesenskem času že kazale na to, da upad
prihodkov vendarle ne bo tako drastičen, kot je kazalo v času ustavitve panoge (16.3.2020), so se
z odločitvijo Vlade v prejšnjem tednu, znova zaprli vsi lokali, gostilne, slaščičarne, bifeji.. Razumeli
bi odlok Vlade, če bi vsaj enkrat do sedaj bilo javnosti predstavljeno, da okužbe izhajajo iz
gostinskih lokalov, odprtih teras, hotelov…pa teh informacij nimamo, saj stroka in politika ves čas
opozarjate na vire okužb, ki bi naj izhajali predvsem iz zasebnih druženj, porok in podobno. Kje so
torej razlogi, da so gostinski lokali znova zaprti, čeprav nikoli niso bili viri okužb?
Po prvem valu ste g. minister Počivalšek dejali, da se panoga gostinstva in turizma ne bo nikoli več
ustavila, da bo potrebno z virusom znati živeti! Pa očitno ne znamo, ne tisti, ki odločate, ne stroka
in ne mi državljani! Je res potrebna »policijska ura, da zaustavimo javno življenje«? Kaj to pomeni
za tuje turiste, ki so še nastanjeni v naših hotelih ob obali, v igralnicah, ki še vedno nemoteno
obratujejo?
Iz več podjetij dnevno prejemamo informacije, da ni več »denarja«, da so se finančne zaloge
izčrpale in da bodo sledila odpuščanja delavcev. Že v času prvega vala in ob ponovni že drugi
razglasitvi epidemije, je na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih že preko 8.000 oseb iz te panoge!
Kako dolgo še? Kje bomo iskali kader, ko bomo obvladali virus, bomo znova na številki 10.000 in
več, s pomanjkanjem kadra? Bomo znova do izgorelosti izkoriščali obstoječe delavce?
Spoštovana Vlada, spoštovana g. ministra!
V Sindikatu GIT Slovenije podpiramo do sedaj sprejete ukrepe, vendar je za panogo
gostinstva in turizma potrebno sprejetje še dodatnih ukrepov, s katerimi se bodo obdržale
družbe in podjetja, gostilne, lokali…, zavarovala delovna mesta in preprečila nadaljnja
množična odpuščanja! V nasprotnem primeru se bodo zgodili stečaji družb, številna
brezposelnost bo le še naraščala…vse več bo stisk, brezposelnosti, revščine…
Zavedati se moramo, da se večina delavcev, ki bodo sedaj odpuščeni, ne bo vrnila, večina
njih se sploh ne bo želela več zaposliti v tej panogi!
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Naj navedem podatek, da je v obdobju januar – marec 2020 znašala povprečna bruto plača v
gostinstvu 1.165,92 evra, mi pa se še vedno pogajamo z delodajalci, če bomo v januarju
2021 dvignili NOP za 5%!! Povprečna plača v RS je v tem obdobju znašala 1.821,10 evra! Je
potrebno sploh še kaj dodati?
Plače v gostinstvu so mizerne, neugoden delovni čas, težki pogoji dela…kaj bi torej te
odpuščene delavce lahko sploh še prepričalo, da bi se želeli vrniti??? Kaj se bo moralo v tej
panogi še zgoditi, da boste vsa opozarjanja sindikata, zaposlenih, kot delodajalcev vzeli z
vso resnostjo in vsaj enkrat tudi pravočasno ukrepali???
Zavedamo se, da je čas, v katerem smo se znašli, neugoden za vse panoge, kot javni sektor, pa
vendarle je naša panoga tista, ki je znova najbolj na udaru. Menimo, da bi z večjim nadzorom
spoštovanja ukrepov lahko obratovale tudi gostilne. Tako pa se jih je znova pahnilo v neko
brezizhodno stanje. Nekateri hoteli sicer še niso zaprti, a če ne bo gostov iz domače regije, se
bodo zaprli. Mestni hoteli že sedaj v času turističnih bonov, niso imeli kdo ve koliko prometa, kaj bo
z njimi?
Ukrepi »Corona paketa 6«, bi morali biti že sprejeti, saj ste lokale, gostilne…že zaprli, ne da bi
pomislili na dejanske potrebe ljudi, ki še vedno dnevno hodijo na delo. Res je, da dopuščate
delitev hrane oz. uvedbo t. i. sistema »take away«, vendar s tem zaposlenim ne omogočate
človeku dostojnega načina do osvežilne pijače in obroka. Ljudem, kot tudi gostincem kaže
prisluhniti, kako si predstavljajo izvajanje svoje dejavnosti ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov
za preprečevanje širitve korona virusa. Le na ta način bomo državljani lahko sprejeli z uredbami
predpisane ukrepe za svoje, jih ponotranjili in spoštovali.
Administrativno urejanje nakazanih problemov ima za posledico, da se v vse več družbah že
pripravljajo programi presežnih delavcev, zato z vso resnostjo apeliramo na vse pristojne institucije
in Vlado, da nemudoma in takoj pomagate panogi, ki je že drugič med najbolj ogroženimi in
prizadetimi panogami! Prav tako apeliramo na vse odgovorne, da se tudi za te delavce, ki so delali
ves čas poletne sezone, imeli dodatno delo z razkuževanjem in zaradi nošenja mask v najbolj
toplih mesecih na prostem in znotraj še bolj otežene pogoje dela, namenite krizni dodatek, ki bo
vsaj delno poplačal njihovo požrtvovalnost.
Turizem smo ljudje in za okrevanje panoge bodo potrebni še naprej dobri in izobraženi
delavci, zato ukrepajte, dokler jih še imamo!
Vsak od zaposlenih je del uspešne zgodbe v turizmu, pred epidemijo, v času nje in bo še
kako pomemben in potreben tudi v času okrevanja panoge!
Spoštovana Vlada, spoštovana g. ministra,
na vas je odgovornost, ali bomo še ohranili obstoj podjetij in družb v panogi ter zaščitili
delovna mesta in preprečili nadaljnja odpuščanja delavcev! Gre za pomembno panogo, ki
je na leto doprinesla od 10 do 13% BPD! Sedaj je na kolenih, ne dovolite, da klecne!
S spoštovanjem
Breda Črnčec, dipl. ekon.
generalna sekretarka SGIT Slovenije

Kristijan Lasbaher, l. r.
predsednik SGIT Slovenije
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V vednost:
-Turistično gostinska zbornica Slovenije
-Sekcija za gostinstvo pri OZS
- Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
- STA
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