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JAVNO PISMO VLADI, POSLANCEM DZ RS IN NIJZ!

DOVOLJ NAM JE IGNORANCE OBLASTI!
Spoštovana Vlada, spoštovane gospe in gospodje poslanci, spoštovani direktor NIJZ!
Zaposleni v panogi gostinstva in turizma v Sloveniji vam sporočajo, da niso roboti in nimajo
gumbov za digitalizacijo in vizualno predstavitev vse večjih finančnih težav in težav s
preživetjem, niti se ne morejo prehranjevati le s tabletami, po katerih vse pogosteje
posegajo zaradi stisk, temveč so socialna bitja in vaši državljani, ki vas pozivajo k odpravi
vseh ukrepov, ki onemogočajo delovanje panoge!
Dovolj je bilo agonije zapiranja in odpiranja teras le v posameznih regijah, dovolj je nedela,
dovolj vseh sevov virusa, dovolj je bilo pisanja pozivov vladi in odgovornim ministrstvom,
dovolj je vseh teh odločitev, ki jih ne želite ali ne znate pojasniti! Delavci iz gostinstva in
turizma vam sporočajo, da se želijo vrniti nazaj na delo! Ne včeraj, ne jutri, DANES!
24. marca 2021 smo kot edini reprezentativni sindikat v panogi posredovali na NIJZ dopis,
da želimo predvsem od medicinske stroke argumentiran podatek, zakaj je panoga
gostinstva in turizma zaprta že osmi mesec v letu dni? Na podlagi katerih analiz je stroka in
politika prišla do ugotovitev, da je ta panoga najbolj »kužna« in največja prenašalka virusa
COVID-19? Vso ostalo gospodarstvo namreč dela! Pa vse do danes, 7.4.2021, nobenega
odziva! Zato v imenu vseh delavk in delavcev v tej dejavnosti javno pozivamo in zahtevamo
odgovor od NIJZ!
Kot izvoljeni predstavniki ljudstva ste spoštovana Vlada in gospe in gospodje poslanci, za
sprejete odločitve odgovorni vsem vašim državljankam in državljanom!
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Tudi v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije pričakujemo, da nas upoštevate
kot socialne partnerje, ne pa, da nas ignorirate pri vseh predlogih ukrepov sprejemanja
interventne zakonodaje in da pozabljate pri sprejemanju odločitev prav na delavke in
delavce ter pomoč še naprej usmerjate predvsem kapitalu!
Panoga gostinstva in turizma je bila v lock downu že v prvem, drugem in je v tretjem valu!
In kljub nedelovanju panoge se virus še kar naprej širi, kar samo še potrjuje naša dejstva,
da nikoli nismo bili izvor okužb!
Spoštovana oblast, sprašujemo vas ali se zavedate, da so zaradi vašega sprejetega odloka
o lock downu panoge uničena že številna podjetja, gostilne, lokali, itd., na tisoče delavcev,
številne družine pa dobesedno pahnjene v brezno obupa in finančnih stisk? In da bodo
številni subjekti in deležniki še zaprli svoja vrata, ko več ne bo subvencij in pomoči države?
Nas boste imeli še kar naprej zaprte, če se epidemiološka slika ne bo izboljšala? Koliko še
mora biti »žrtev« Vladnega odloka o zaustavitvi panoge? Kako dolgo boste gospe poslanke
in gospodje poslanci še glasovali, da so bili ukrepi zadostni in pravočasni za panogo
gostinstva in turizma? Zbudite se! Zbudite se tudi odločevalci in pričnite sproščati ukrepe v
naši dejavnosti! Pa ne le po regijah, zaženite panogo, ki vam je je vsaj nekaj zadnjih let
»prinašala zlata jajca«!
Se zavedate tudi problema, da številni delavci že odhajajo iz panoge in se prezaposlujejo v
drugih storitvenih dejavnostih? Pa ne samo zaradi preživetja in boljših pogojev dela,
temveč tudi zaradi plač, ki so v gostinstvu na repu vseh storitvenih dejavnosti!
Res je, smo samo delavci, a pri zdravi kmečki pameti ne vidimo nobene logike, da so
gostilne zaprte, delavci pa že osmi mesec na čakanju na delo doma z 80% nadomestilom
plače, medtem ko se gremo po hotelih različne »oblake« in »poslovna druženja«, vsi ostali
gostinci, ki teh storitev ne nudijo, pa še vedno čakajo na vaš »žegenj«, da bodo smeli
pričeti obratovati! Ljudje se zbirajo vsepovsod, samo ne tam, kjer bi imeli zagotovljeno
varnost in po potrebi še poostreni nadzor! Si res dovolj prizadevate za zdravje in varno
bivanje svojih državljanov?
Virus se namreč širi, čeprav se v gostinstvu ne dela! To kaže na dejstvo, da lock down
panoge vseh teh 8 mesecev, sploh ni bil smiseln! Še več, sklepamo lahko, da ni šlo za
dobro premišljeno odločitev, saj je le-ta povzročila ogromno škodo in izpad dohodka
številnim delodajalcem in še številnejšim delavcem in njihovim družinskim članom! In Vaše
odločitve puščajo posledice vse širših razsežnosti! Gospodarstvo bo okrevalo, pa ljudje?
Vse ostale panoge gospodarstva delajo ali pa se nekatere izmed njih le začasno zapirajo,
glede na t.i. vladni semafor, ki pa za našo panogo nikakor ni realen! Kaj in kdo botruje
odločitvi, da edino panoga gostinstva in turizma ne dela (razen izjem), pa poleg zdravstvene
stroke, zahtevamo spoštovana Vlada še vaše, politično pojasnilo!
Delavke in delavci nismo le številke, s katerimi nas preštevate, smo LJUDJE, soustvarjalci
uspešnega poslovanja v gostinstvu in turizmu! In še kako potrebni bomo tudi v prihodnje!
In vse tisto, kar ste nam z vašimi odločitvami vzeli, želimo pridobiti nazaj!
Ne včeraj, ne jutri… ŽELIMO DANES!
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