SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA
IN TURIZMA SLOVENIJE
Dne: 7.6.2021

Ministrstvo za zdravje
minister g. Janez Poklukar
Poslano na e-naslov: gp.mz@gov.si

ZADEVA: pogoj PCT in testiranje zaposlenih v dejavnosti gostinstva in turizma
Veza: dopis štev. 900-241/2021/2, z dne 10.5.2021

Spoštovani minister, gospod Janez Poklukar!
Dne 10.5.2021 smo prejeli vaš odgovor na dopisa SGIT Slovenije, z dne 26.4.2021 in 4.5.2021 v
zvezi s sprejetimi pogoji pri sproščanju ukrepov za dejavnost gostinstva in turizma in testiranji
zaposlenih.
Ne bi se želeli ponavljati, vendar iz vsebine odgovora ni moč razbrati strokovno utemeljenih
pojasnil s strani slovenskih strokovnjakov za našo državo, Republiko Slovenijo oz. odgovorov na
poslana vprašanja SGIT Slovenije.
Napotili ste nas na strokovne članke tuje literature, medtem ko nas še vedno zanima, na
podlagi katerih analiz je naša država prišla do dejstva in ugotovitev, da je gostinstvo in
turizem dejavnost, kjer je tveganje za okužbo največje? Vso ostalo gospodarstvo je namreč
delalo (npr. proizvodnja, kjer dela tudi po več sto ljudi iz različnih gospodinjstev), delalo se je tudi v
zdraviliškem in termalnem turizmu (rehabilitacije po operativnih posegih), potekale so tudi različne
športne prireditve, poslovni sestanki, itd. in v javnosti ni bilo zaznati podatkov o morebitnem širjenju
okužb z virusom v dejavnosti gostinstva in turizma!
Delavci iz te dejavnosti so bili zaradi Odloka Vlade primorani biti doma 8 ali še več
mesecev in sedaj, ko se že postopoma vračajo nazaj na delo, so primorani še na
neživljenjski pogoj tedenskega testiranja, »jemanja brisa iz nosu«!
Že v predhodnih dopisih smo predlagali, da se delavcem, ki se morajo tedensko testirati
omogočijo manj invazivni posegi, pa ste zapisali, da je obvezno testiranje s HAGT zaradi
zagotavljanja varnega delovnega okolja. To vsekakor ni odgovor na naše vprašanje in na predlog,
ki smo vam ga posredovali.
Zato ponovno prosimo in predlagamo, da stroka vendarle prouči in upošteva, kar sporočajo
delavke in delavci. Če je testiranje obvezno, naj se omogoči več vrst testiranja:
samotestiranje (kot se testirajo dijaki), testiranje na slino ali jemanje brisa iz grla.
Seznanjeni smo namreč, da se predhodno zapisana testiranja sicer izvajajo le izjemoma, od
vas in stroke pa pričakujemo, da bodo omogočena tudi delavkam in delavcem v dejavnosti
gostinstva in turizma, ki imajo poleg težkih pogojev dela še dodatne obremenitve zaradi 8 in
več urnega nošenja mask, v poletnih mesecih tudi v vročini 40 in več stopinj, nenehnega
razkuževanja za gosti, opozarjanja gostov na PCT pogoj, idr. Z upoštevanjem našega
predloga, boste tudi odgovorni in odločujoči v naši državi pokazali, da vam vendarle ni vseeno, kar
vam sporočamo z delavci!
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Nenazadnje pa v dejavnosti gostinstva in turizma postaja vse bolj zaskrbljujoče tudi
dejstvo, da delavke in delavci iz te panoge odhajajo, se prezaposlujejo v drugih storitvenih
dejavnostih, kjer so boljši delovni pogoji in kjer ne rabijo nositi mask po 13 ur dnevno!
Tudi za pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran) smo kot sindikat še vedno na stališču, da je
takšno omejevanje za notranje prostore gostiln neživljenjsko in brez strokovne utemeljitve!
Predvsem pa ta pogoj omejuje manjše subjekte, ki nimajo teras in vrtov in jim pogoj PCT
povzroča le še dodatno škodo in nikakor ni v pomoč pri ponovnem zagonu in okrevanju!
Nihče od državljanov se namreč ne bo testiral, samo zato, da bo lahko v notranjosti lokala
popil kavo ali sok. Vsled tega se številnim že postavlja vprašanje ustavne presoje tovrstnih
pogojev in razlikovanj!
V prejšnjem tednu je bila javno objavljena informacija, da pri gostincih na Hrvaškem pogoj PCT
za vstop v notranjost gostinskih obratov, ni potreben!
Zato od vas pričakujemo argumente, na podlagi katerih ugotovitev pa je potreben PCT za
notranje prostore gostiln v Sloveniji?
Spoštovani g. minister,
še vedno so dovoljeni v notranjih prostorih gostiln brez vseh dokazil poslovni sestanki in
srečanja ter prehranjevanje delavcev, katerih družba ima z gostincem sklenjen poslovni
dogovor (čeprav so iz različnih gospodinjstev). Ne smemo pa na malico ali kosilo brez
dokazil vsi ostali državljani! In takšna odločitev deli slovenski narod na dvojne državljane,
ene s privilegiji in ene brez njih, za kar ste sicer v vašem odgovoru zapisali, da ste
predlagali poenotenje. Ampak, vi ste predlagali, kaj pa odprava te diskriminacije?
Se ponavljamo: od vseh odločevalcev v naši državi pričakujemo in zahtevamo, da se nas
neha ločevati na priviligirane in nepriviligirane državljane, ker virus pač ne loči, če smo na
kosilu zasebne narave ali pa t.i. poslovnem kosilu!
Ob sedanjih pogojih, ki jih je sprejela Vlada, smo zdravi ljudje že skoraj povsod
»nezaželjeni«, vzeta nam je svobodna odločitev do obiska gledališč, koncertov, športnih
prireditev, nastanitev v hotelih, zaužitja hrane ali pijače v notranjih prostorih gostiln,
lokalov…, gremo lahko le še v cerkev, kjer ni pogoja PCT, ker je uresničevanje »verske
svobode« ustavna pravica!?! Na podlagi česa, ta nova realnost, ki razen cerkvenih veljakov,
diskriminira zdrave ljudi? Kdaj in če sploh, bodo zdrave državljanke in državljani, delavke in
delavci, ki so spoštovali vse priporočane ukrepe stroke, deležni enakih pravic kot cepljeni
in s COVID-19 preboleli državljani?
Spoštovani gospod minister,
predhodno opisani pogoji in invazivna testiranja (jemanje brisa iz nosu) so za delavke in
delavce velika obremenitev, zato od vas želimo ureditev možnosti manj invazivnih testiranj.
Od vas ne pričakujemo nemogoče, pričakujemo pa, da nas končno nekdo upošteva, ker
okrevanje dejavnosti gostinstva in turizma brez dovoljšnega in ustreznega kadra ne more
rešiti niti kapital!
S spoštovanjem,
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Breda Črnčec, dipl.ekon.
generalna sekretarka SGIT Slovenije

Kristijan Lasbaher, l.r.
predsednik SGIT Slovenije

Poslano še:
Strokovna skupina za COVID-19
Gospa Mateja Logar
E-naslov: mateja.logar@kclj.si
NIJZ
Direktor g. Milan Krek
E-naslov: info@nijz.si
Ministrstvo za gospodarstvo
Minister g. Zdravko Počivalšek
E-naslov: zdravko.pocivalsek@gov.si
Predsednik Vlade RS
E-naslov: janez.jansa@gov.si
Sredstvom javnega obveščanja!
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