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ZADEVA: KAKO DOLGO BOSTE ŠE PREIZKUŠALI MEJE ZMOGLJIVOSTI
DELAVCEV, KI SO ŽE ČETRTI MESEC NA ČAKANJU NA DELO DOMA?
Spoštovana Vlada, spoštovani gospodje ministri!
Z delavci, zaposlenimi v panogi gostinstva in turizma vas sprašujemo, kako dolgo boste še
vztrajali na lock downu panoge gostinstva in turizma?
Od vas želimo in pričakujemo, da pričnete s sproščanjem ukrepov, ki bodo omogočali vrnitev na
delo! Delavci si želijo delati, delavci si želijo zaslužiti, da bodo lahko preživeli sebe in svoje
družine! Prihranki so že zdavnaj skopneli ali pa jih sploh ni bilo! Že za golo preživetje s 700 evri ali
celo manj na mesec, je potrebno znati »čarati«, da ne govorimo o neplačanih položnicah, neplačanih
kreditnih obveznostih…Sporočamo vam, da je vsaj v naši panogi, kjer je na Zavodu RS za
zaposlovanje prijavljenih že preko 12.000 oseb samo v obdobju od marca do decembra 2020, vse
več vaših državljank in državljanov ter delavk in delavcev na pragu ali pod pragom revščine!
Zato vas sprašujemo, kako dolgo boste še preizkušali meje zmogljivosti delavcev, ki so že
četrti mesec na čakanju na delo doma, ne po svoji volji in želji, temveč zaradi sprejetega
odloka Vlade?
Prav tako vas sprašujemo, kako dolgo boste še vztrajali, da panoga gostinstva in turizma predstavlja
nevarnost širjenja okužb, čeprav nikoli ni bilo dokazov za to? Državljani se drenjamo na tržnicah, v
trgovinah, številni delavci delajo v proizvodnjah, le gostinski lokali in terase še vedno samevajo…
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Bodo gostinci primorani opozoriti na neenako obravnavo z drugimi storitvami? Že vse od
lock downa imajo prepoved prodaje pijač, medtem, ko se lahko vse vrste pijač nemoteno
prodajajo v trgovinah, bodisi živilskih, bodisi na bencinskih črpalkah!
Sporočamo vam, da je gostincem dovolj zaprtja, dovolj nam je gledanja pitja pijač na
parkiriščih pred trgovinami ali na platojih pred bencinskimi črpalkami! Dovolj je bilo
uživanja malic na nedostojen in nezdrav način!
Z doslednim spoštovanjem vseh predpisanih ukrepov, morda še z dodatnim poostrenim nadzorom,
smo prepričani, da ni nobenih razlogov za strah glede širjenja virusa v gostinskih lokalih ali na
njihovih terasah. Tudi v zdraviliščih in termah, kjer oskrbujejo goste, ki so na rehabilitaciji po
operativnih posegih, nimamo informacij o morebitnih okužbah ali širjenju virusa.
Seznanjeni smo, da je v pripravi že PKP 9, zato v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma
Slovenije ponovno predlagamo sprejetje ukrepa 100% nadomestila plač vsem delavcem, ki so
zaradi Odloka Vlade na čakanju na delo doma in že vse od drugega lock downa prejemajo le
80% nadomestilo plače, ki pa najnižje plačanim delavcem več ne omogoča niti dostojnega
življenja.
Predlagamo krizni dodatek v višini 200 evrov vsem delavcem, ki delajo v času epidemije in se
dnevno izpostavljajo nevarnostim okužb z virusom COVID 19.
Ne glede na to, kje delavci delajo, bodisi v zdraviliščih, termah, bodisi v drugih storitvenih
dejavnostih ali proizvodnji ali v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, si ta dodatek zaslužijo!
Ne glede na delovna področja, so vsi delavci, eni bolj, drugi manj izpostavljeni morebitni
okužbi z virusom! In krizni dodatek si zaslužijo vso obdobje dela v času epidemije, ne le en
mesec, kot je bil sprejet ukrep v PKP 7.
Spoštovana Vlada, več ne ločujte delavcev v realnem in v javnem sektorju!
Menimo namreč, da je čas, da združite ljudi, ne da nas razdvajate! In tako nas tudi
obravnavajte!
Naj izpostavimo še turistične bone, za katere vemo, da so veliko doprinesli predvsem alpskemu,
obmorskemu in zdraviliškemu turizmu; gostilnam, kmečkim turizmom, manjšim lokalom, in raznim
drugim deležnikom, brez nastanitev, pa turistični boni niso doprinesli ničesar, zato predlagamo, da
v PKP 9 razširite nabor storitev obstoječih turističnih bonov in izdate še nove bone, s katerimi
bomo lahko pomagali tudi slednjim in si bomo lahko državljanke in državljani privoščili
kosilo v gostilnah ali na kmečkih turizmih in na ta način pomagali lastnikom ob ponovnem
odprtju (kar so kot pomoč manjšim gostincem sprejeli tudi pri naših sosedih Avstrijcih že v času
prve razglasitve epidemije).
In še na eno pomembno zadevo bi vas želeli ponovno opozoriti - na kadre v gostinstvu in
turizmu. Brez ključnih, izobraženih, izkušenih, kvalificiranih kadrov tudi okrevanje panoge ne bo
mogoče.
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Zato vas z vso zaskrbljenostjo opozarjamo, da sprejmete še dodatne ukrepe, ki bodo v pomoč
družbam, istočasno pa bodo delodajalcem onemogočali nadaljnjo odpuščanje delavcev v
gostinstvu in turizmu.
Za ustvarjanje uspešnih in nepozabnih doživetij gostov bodo odločujoči tudi izkušeni delavci.
Poskrbimo za njih, dokler še imamo možnost, vse preveč je že bilo odpuščenih, ki si svoje
priložnosti iščejo ali pa so si že našli v drugih storitvenih dejavnostih!
Vse predhodno zapisano so razlogi, da na vse odločevalce v državi apeliramo, da takoj pričnete s
sproščanjem ukrepov v gostinstvu in turizmu, sicer se bomo primorani poslužiti podobnih opozoril,
kot so se poslužili starši šoloobveznih otrok.

S spoštovanjem,

Breda Črnčec, dipl. ekon.
gen. sekretarka SGIT Slovenije

Kristijan Lasbaher
predsednik SGIT Slovenije

Neratova 4 | 2000 Maribor | matična št: 5391784000 | davčna št: SI93950420 | IBAN SI56 6100 0314 0000 054 Delavska hranilnica d.d.
tel.: 02 2348 323 | mail: breda.crncec@sindikat-zsss.si | splet: https://www.sindikat-git.si

