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ZADEVA: APEL VLADI – ZAČNITE S SPROŠČANJEM UKREPOV,
DELAVCI SI ŽELIJO DELATI!

Spoštovani g. predsednik Vlade, spoštovana ministra, g. Počivalšek in g. Ciglar Kralj!
Lahko se samo še ponavljamo v naših apelih, predlogih in si prizadevamo, da skušate razumeti
položaj zaposlenih v panogi gostinstva in turizma. Dovolj je bilo zatiskanja oči pred razmerami v tej
panogi! Kljub sprejetju določenih ukrepov, ki so sicer pripomogli, da so se ohranila številna
podjetja, tudi delovna mesta, je situacija delavcev, ki so zaradi odloka Vlade o zaprtju panoge, vse
težja, vse hujša. Nekateri ukrepi tudi niso bili pravočasno sprejeti ali pa so bili pogoji takšni, da jih
je bilo nemogoče doseči, kar je imelo za posledico številna zaprtja lokalov, turističnih prevoznikov,
agencij, gostiln..itd. in številna odpuščanja zaposlenih. Če ne bo sprejetih še dodatnih ukrepov, ki
bodo preprečili nadaljnja odpuščanja, se bomo s ponovnim odprtjem panoge znova soočali z
izčrpavanjem obstoječega kadra, z na tisoče oddelanimi presežnimi urami, kršitvami predpisov
glede delovnega časa, počitkov ter drugimi kršitvami.
Kdo bo nosil odgovornost za dolgotrajne posledice in večletno okrevanje panoge, za katero
nikoli ni bilo uradnih podatkov, da so izvor okužb, pa vendar smo z vsako razglasitvijo
epidemije, prvi doživeli popolni lock-down? Zakaj vse do sedaj niste dali nobene možnosti za
vsaj delno odprtje gostinskih lokalov tistim gostincem, ki imajo možnost pripravljati malice
za delavce, predvsem tople in zdrave obroke kot tudi kulturnega zaužitja te malice v toplem
prostoru, pod okriljem nadzora in spoštovanja vseh ukrepov NIJZ in medicinske stroke?
Spoštovana Vlada, spoštovana ministra,
sproščanja ukrepov si ne želijo samo gostinci, temveč tudi zaposleni. Nekateri delavci so na čakanju
doma še od prvega zaprtja panoge (13.3.2020).
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Posledice bodo hude, ne samo finančne, temveč tudi v ljudeh samih! Premalo je razmišljati le o
ohranitvi družb, medtem, ko vaši državljani, delavci, tonejo iz dneva v dan v vse težje situacije,
kako preživeti mesec! Kot v vsaki krizi doslej, največja bremena nosijo prav delavci! Kapital
se ohranja, položaj delavcev pa se vse bolj slabša. Govoriti, da smo na isti ladji, je veliko
sprenevedanje! Vselej se ustvarjajo razlike, nekateri se v tem kriznem času celo bogatijo,
številni delavci pa so že pahnjeni pod prag revščine!
Od Vlade in odgovornih ministrov pričakujemo in zahtevamo, da ravnate odgovorno do vseh
delavk in delavcev, do vseh državljank in državljanov!
Nedopustno je, da ste v PKP 7 »pozabili« na delavce v panogi gostinstva in turizma, ki so
zaradi vaše odločitve - odloka Vlade o zaprtju panoge, na čakanju na delo doma in prejemajo
le 80% nadomestilo plače in se je večina njih že znašla v brezizhodnem položaju! Kot družba
bi tako morali znati spoštovati in ceniti delo vseh zaposlenih, ki delajo v teh težkih, kriznih
razmerah kot tudi razumeti razmere tistih delavcev, ki so zaradi vaših odločitev na čakanju
na delo doma.
In zaradi vse težjih razmer delavcev, ki so bili primorani ostati doma, v SGIT predlagamo v
PKP 8 sprejetje ukrepa »100% nadomestila plače za delavce, ki ne delajo zaradi odloka
Vlade« ali krizni dodatek! V PKP 7 ste jih dobesedno prezrli!
Nedopustno je, da ste pozabili na delovne invalide, na delavce, ki delajo krajši delovni čas (4
ure in podobno) in za preostali del prejemajo nizka mesečna ZPIZ nadomestila in so med
prejemniki najnižjih dohodkov!
In nedopustno je, da se v vsaki krizi največja bremena lomijo na plečih delavca!
Če smo po vašem na »isti ladji«, potem je skrajni čas, da so v ospredju delavci in ne le
družbe, lastniki in kapital!
Glede na vse predhodno navedeno v SGIT Slovenije apeliramo na odločujoče, da se v PKP 8
krizni dodatek v višini najmanj 200 eur nameni vsem zaposlenim v realnem sektorju, ki v teh
težkih razmerah delajo in dodatek v višini 30% osnovne plače delavca za zaposlene, ki delajo
s pacienti oz. uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID 19.
V PKP 7 ste dodelili dodatek v višini 30% osnovne plače zaposlenega za neposredno delo z
obolelimi in velja tudi za zaposlene, ki v sivih in rdečih conah pri izvajalcih socialno varstvenih
programov neposredno delajo v okolju s COVID 19 pacienti oz. uporabniki, pri katerih obstaja sum
na okužbo s tem virusom.
Ob tem želimo opozoriti, da tudi delavci v segmentu zdravstva, ki delajo v termah in
zdraviliščih (pri koncesionarjih za ZZZS storitve) kot tudi ostali kadri, ki skrbijo za te
paciente na rehabilitaciji, so neprestano izpostavljeni morebitnim okužbam virusa COVID 19,
pa čeprav ne delajo ne v sivi, ne v rdeči ali kako drugače poimenovani coni, pa po PKP 7 niso
bili deležni tega posebnega dodatka! Ali pa delavci, ki delajo v bolnišnicah preko posrednikov,
ki prav tako niso bili deležni tega dodatka?
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Sprašujemo vas, zakaj so torej ti delavci tretirani drugače kot vsi javni uslužbenci, ki so
upravičeni do prejemanja posebnih dodatkov ves čas trajanja epidemije??
Spoštovana Vlada,
ne ločujte delavcev javnega in realnega sektorja! In ne delajte iz delavcev, ki so na čakanju na
delo doma, vse večje reveže in psihične razvaline!
Začnite s sproščanjem ukrepov, naši delavci si želijo delati!
Dovolj je bilo propadlih družb, dovolj je bilo odpuščenih delavcev! Dalj časa, ko bo trajalo
zaprtje panoge gostinstva in turizma, vse večje in težje bodo posledice krize in ne le v
gospodarstvu temveč tudi v delavcih samih!
S spoštovanjem
Breda Črnčec, dipl.ekon.
generalna sekretarka SGIT Slovenije

Kristijan Lasbaher, l.r.
predsednik SGIT Slovenije
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