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ZADEVA: Prisluhnite nam, upoštevajte naša opozorila in ustrezno ukrepajte!
Spoštovani gospodje ministri, spoštovani predsednik Vlade!
V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije vsekakor pozdravljamo vse do sedaj
sprejete ukrepe, ki so vendarle določene družbe v panogi še obdržali »pri življenju« ali
»nad vodo«, a kot že nič kolikokrat povedano, ti niso bili dovolj domišljeni in pravočasni,
veliko delodajalcev, ki so danes že propadli, pa sploh ni imelo pogojev za določene
razpise pomoči in subvencij.
In v tej izredno težki zdravstveni krizi s katero se soočamo, so najbolj na kratko
znova potegnili DELAVCI, predvsem zaposleni v gostinstvu in turizmu! V sindikatu
SGIT Slovenije smo Vlado že pozvali, pa pozivamo tudi vas, g. ministri, da vsaj en dan
preživite kot delavec, z neplačanimi položnicami, krediti, z nezdravo prehrano ali celo
praznim krožnikom in ob koncu meseca brez sredstev za preživetje! Kajti šele takrat boste
razumeli, v kakšni stiski in položaju so delavci!
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V Podravski regiji imamo v gostinstvu celo delavce, ki ne delajo že 12 mesecev! Si sploh
znate predstavljati, s kakšnimi stiskami, s kakšnimi psihičnimi pretresi se ti delavci
soočajo?
Želimo vam sporočiti, da nam je dovolj odločanja o zaprtju panoge, dovolj nam je ukrepov,
ki prepovedujejo stike, dovolj nam je »policijske ure«, dovolj nam je vseh nesmiselnih
ukrepov, ki iz dneva v dan bolj nažirajo dušo človeka in ker se meseci agonije brez dela
samo še nadaljujejo.
Komaj se je drugi val začel umirjati, že nas opozarjate na tretji val še bolj kužne
angleške različice. Od kod lahko pridejo okužbe v našo državo, glede na to, da
moramo imeti ob prehodu meje negativen test ali potrdilo, da smo bili cepljeni, ali
da smo covid preboleli? Kako zanesljive in odgovorne so potem takem naše službe
mejnih organov?
Vse druge veje gospodarstva in javnega sektorja delajo, in vsi vemo, da tudi od tam
izhajajo okužbe, pa še nobene proizvodnje niste zaustavili! Še več, o teh okužbah sploh
javno ne govorite! Ves čas pa pada sum na panogo, ki je zaprta!
Opozorili smo vas že, da se razno razne pijače in kave pijejo na vse mogočih
parkiriščih trgovskih centrov, počivališčih, bencinskih črpalkah, kjer ni nikakršnih
varnostnih nadzorov in spoštovanja ukrepov in tudi v prostorih, skritimi pred očmi
javnosti. Vi pa še vedno ne dovolite odprtje teras in vrtov po celi Sloveniji, kjer bi s
poostrenimi nadzori in spoštovanjem vseh ukrepov stroke le to bistveno lažje
nadzorovali , državljanom pa zagotovili tiste minimalne pogoje, ki nam na dolgi rok
obetajo, da bodo resneje spoštovali ostale, res utemeljene omejitve.
Ne moremo tudi mimo Odbora za gospodarstvo, ki je bil v DZ, 10.3.2021 in kamor smo bili
vabljeni tudi predstavniki različnih združenj, delodajalcev iz panoge gostinstva in turizma
in SGIT Slovenije.
Po naši predstavitvi različnih stališč, smo bili priča raznoraznim kritikam poslank in
poslancev glede odločitev vlade za panogo gostinstva in turizma kot tudi, da dosedanji
sprejeti ukrepi intervencijske zakonodaje niso bili dovoljšni in pravočasni za ohranitev
družb ter za preprečevanje odpuščanja delavcev. Pa vendar so po šesturni razpravi ti isti
poslanci potrdili sklep, citiram: »Odbor za gospodarstvo ugotavlja, da so bili do sedaj
sprejeti ukrepi Vlade za pomoč gostinstvu in turizmu učinkoviti in pravočasni, ter da
so pomembno prispevali h ohranitvi delovnih mest in preprečili množična
odpuščanja v teh dveh panogah, ki ju je epidemija COVID-19 najbolj prizadela«. Za
sindikat GIT Slovenije gre absolutno za nesprejemljiv sklep glede na vse povedano, kot
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tudi na dejstvo, da so številni deležniki (okoli 3000) že zaprli svoja vrata in da je bilo samo
v času od marca 2020 do decembra 2020 iz panoge gostinstva in turizma na zavodu RS
za zaposlovanje prijavljenih že preko 12.300 oseb. Nelogično in nerazumljivo, kajti, če bi
bila pomoč učinkovita in pravočasna, ne bi bila panoga v takšnih težavah, kot je! Težko je
gledati manjše delodajalce in številne gostilne z več letnimi tradicijami, ki propadajo in
odpuščajo delavce. Mi pa še kar naprej ostajamo zaprti, še kar naprej po mnenju stroke in
politike epidemiološka slika ne dopušča sproščanja ukrepov za gostince!
Turistični boni so več ali manj tudi v lanskem letu omilili posledice, zdraviliškemu,
obmorskemu in alpskemu turizmu! Ponovno zahtevamo, da pomagate tudi subjektom, ki
nimajo nastanitev in so prepotrebni pomoči (gostilnam z več letno tradicijo, kmečkim
turizmom, lokalom, gostilnam, turističnim agencijam,….in še bi lahko naštevali). Med nami
so delavke in delavci, ki si dopusta sploh ne morejo privoščiti že iz finančnih razlogov, med
nami so invalidi, bolne osebe, in številni drugi z različnimi omejitvami in težavami, zakaj
jim ne omogočite, da s tem bonom doživijo karkoli drugega, njim dosegljivega (npr. kosilo
za celo družino v kašni restavraciji, morda obisk Postojnske jame ali drugih kulturnih
znamenitosti, morda porabijo bon za enodnevni izlet, ki bi si ga pa vendarle lahko
privoščili). Bi se le ponavljali, če bi znova naštevali vse tiste deležnike, ki od
turističnih bonov niso imeli nič in nič tudi ne bodo imeli kljub podaljšanju
veljavnosti koriščenja! Do skrajnosti nepoštena odločitev, ki kaže na
neenakopravno obravnavo vseh deležnikov v gostinsko turistični panogi!
V Sloveniji smo imeli in še imamo številne športne prireditve, tudi svetovnega ranga. Za
njih se odpirajo hoteli, na voljo jim je gostinsko osebje, seveda vse pod poostrenimi
ukrepi, delovanje v mehurčkih, ipd. Zakaj se potem takem, ob dejstvu, da so odprte vse
trgovine in trgovski centri (zaprti prostori) , pod poostrenimi ukrepi ne odpirajo še lokali,
gostilne, restavracije, kafiči z ustreznimi omejitvami obratovalnega časa…?
In še zadnje, mimo česar prav tako ne moremo, so nejasna in nedosledna pojasnila
vladnih odlokov in v posledici tega prepogoste in dostikrat samovoljne in
neutemeljene napačne interpretacije le-teh.
Ob tem se nam pojavlja še vprašanje, spoštovani g. ministri, spoštovani predsednik
Vlade, kdo bo zaradi napačne interpretacije odloka Vlade škodo izpada mesečnega
dohodka kril delavkam in delavcem, ki so v drugem lock downu že peti mesec na
čakanju na delo doma z 80% nadomestilom plače??
Spoštovani, tokrat vas še prosimo, začnite razumno sproščati ukrepe v panogi
gostinstva in turizma in ne le po regijah, temveč po celi Sloveniji! V nasprotnem
primeru se bo nezaupanje ljudi stopnjevalo in se kazalo v kršitvah ostalih
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utemeljenih in učinkovitih ukrepov. Ne le po vzoru iz tujine in ob upoštevanju
izkušenj doma, nas boste primorali v opozarjanje na neprave odločitve, kot so vas
opozarjali taksisti, ali šoloobvezni učenci in dijaki, da so se smeli vrniti v šole…
Sporočamo vam, da več ne zmoremo! Da nam je 7 mesecev več kot dovolj nedela in
socialne izoliranosti! Da je storjene že preveč škode tako v ljudeh kot na področju
gospodarstva!
Morda se v zapisanem tudi s čim že ponavljamo, saj smo vam posredovali že številne
apele in pozive, pa vendar naj na koncu predmetnega poziva vsem odgovornim v naši
nekoč ljubi domovini, za PKP 9 ali za poseben intervencijski zakon, strnemo zahteve
delavk in delavcev, ki so zaradi odloka vlade še vedno na čakanju na delo doma:

• 100% nadomestilo plač vsem zaposlenim, ki so zaradi Odloka Vlade na
čakanju na delo doma in prejemajo le 80% nadomestilo plače, saj je večina
delavcev, ki so doma na čakanju na delo zaradi odloka Vlade, že na pragu ali
pod pragom revščine! Želimo izplačilo razlike od 80% do 100% nadomestila
plače za vse te delavce, ki so doma na čakanju zaradi Odloka Vlade, vsaj za tri
mesece nazaj (december 2020, januar 2021, februar 2021)!
Prav tako zahtevamo zapis v zakon, da delodajalci, ki ves čas epidemije od
19.10.2020 dalje prejemajo subvencijo za plače delavcev, ki so na čakanju na
delo doma, ne morejo odpustiti delavcev vsaj še šest mesecev po prenehanju
prejemanja državne pomoči.
• Zahtevamo 100% nadomestilo tudi za delavce invalide, ki delajo polovični
delovni čas.
• Krizni dodatek, najmanj v višini 200 evrov zahtevamo za vse delavce v panogi
gostinstva in turizem, ki pa v teh težkih razmerah vendarle delajo (v
zdraviliščih in termah, kjer opravljajo rehabilitacijo gostov po operacijah ali
ob raznih športnih prireditvah, ipd.).
• Turistični boni naj bodo v koriščenje še za druge segmente in še drugim
deležnikom v gostinstvu in turizmu in ne le nastanitvenim subjektom!
• Gostincem dovolite, da lahko poleg hrane prodajajo še pijačo! Odpravite
omejitev prepovedi prodaje pijač na prevzemnih mestih hrane, saj vidimo
ukrep kot popolnoma nesmiseln (namreč kakršno koli pijačo lahko kupimo pri
sosednji trgovini ali bencinski črpalki).
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Spoštovani gospodje ministri, spoštovani predsednik Vlade,
kritični smo do nekaterih vaših odločitev!
Delavkam in delavcem, ki so doma na čakanju, je dovolj zaprtja, saj se virus ves
čas širi, pa čeprav gostinci ne delajo!
Če nas boste imeli še dolgo v tem primežu neživljenjskih ukrepov, se bo strah za
preživetje samo še stopnjeval, kar pa bo vplivalo tudi na nadaljnje odločitve in
posledice morebitnih aktivnosti zoper sprejete vladne ukrepe.

Prisluhnite nam, upoštevajte naša opozorila in ustrezno ukrepajte!

S spoštovanjem,

Breda Črnčec, dipl.ekon.

Kristijan Lasbaher, l.r.

generalna sekretarka SGIT Slovenije

predsednik SGIT Slovenije
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