SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
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Ministrstvo za zdravje
Minister g. Janez Poklukar
E-naslov: gp.mz@gov.si
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Minister g. Janez Ciglar Kralj
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ZADEVA: ZAHTEVAMO, DA ODPRAVITE NEENAKO IN DISKRIMINACIJSKO
OBRAVNAVO DELAVK IN DELAVCEV V GOSTINSTVU NAPRAM
DELAVCEM V DRUGIH DEJAVNOSIH IN JAVNEM SEKTORJU!
Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani gospodje ministri!
Iz medijev nam je poznano, da ste konec meseca julija s predstavniki delodajalcev v gostinstvu in
nekaterih drugih dejavnosti, na sestanku z ministrom za zdravje dogovorili in oblikovali delovno
skupino, ki se ne strinjajo z vladnimi ukrepi glede uveljavljanja pogoja PCT. Niste pa k sodelovanju
povabili edini reprezentativni sindikat gostinstva in turizma Slovenije, saj je prav dejavnost
gostinstva in zaposleni v njej, znova najbolj na udaru. In prav na sindikat se z različnim vprašanji
obračajo številni zaposleni, žal pa lahko informacije črpamo le iz sredstev javnega obveščanja.
Kot sindikat smo dolžni ščititi pravice zaposlenih (ne glede na to ali so cepljeni, preboleli,
testirani, netestirani) in je za sindikat sleherna neenaka obravnava delavk in delavcev,
nesprejemljiva, nezakonita in diskriminacijska!
Samo še 5 dni je do pričetka izvajanja sprejete Uredbe o izvajanju presejalnih programov za
zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2.
Okužbe v gostinstvu so minimalistične in te argumentirane podatke so vam, kot nam je znano,
predstavili tudi delodajalci.
Uveljavitev PCT pogoja nima zakonske podlage, za kar je že v začetku meseca avgusta
informacijska pooblaščenka prepustila zadevo v presojo Ustavnemu sodišču. In s tem
pogojem zavestno ločujete svoje državljane in jim kršite temeljne človekove pravice, ki nam
izhajajo iz Ustave RS, tako glede svobode odločanja kot glede svobode gibanja!
V SGIT nismo proti cepljenju zoper Covid-19, je pa cepljenje še vedno svobodna odločitev
vsakega posameznika, vsakega delavca in to brez prisile in pogojevanj!
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Okužbe so se širile in naraščala je smrtnost zaradi Covid-19, tudi, ko je bila dejavnost gostinstva
in turizma zaprta! Torej so se okužbe širile tam, kjer teh pogojev in omejitev, kot so bila za
gostinstvo, ni bilo! Vaše sprejemanje ukrepov za panogo gostinstva kažejo na to, kot da želite, da
uničite še več manjših delodajalcev in ob kruh in v revščino spravite še več delavk in delavcev ter
njihovih družin iz te dejavnosti.
Po javno dostopnih podatkih, uveljavlja pogoj PCT zgolj 8 Evropskih držav, vse ostale
države pa v tem ne vidijo kot ukrep, ki bi zajezil širjenje virusa! Nenazadnje je smiselnost PCT
pogoja, kot učinkovitega sredstva za zmanjševanje okužb še posebej vprašljiva v luči zadnjih
zdravstvenih in znanstvenih informacij, da so cepljeni prav tako prenašalci virusa. Vsled tega bi
bilo primerno tudi enakopravno obravnavanje tako cepljenih kot necepljenih delavcev!
Delavke in delavci v dejavnosti gostinstva in turizma so po 11 mesecih zaprtja in čakanja na delo
doma, potrebni pozitivnih premikov, tako pa se znova soočajo z neenako obravnavo napram
drugim dejavnostim in napram zaposlenim v javnem sektorju.
Ukrep, da zdravi, necepljeni in netestirani ljudje nimajo vstopa v lokale ali na terase, je doprinesla
le še slabšanje položaja manjših gostincev, ki bodo zaradi upada prometa, ponovno začeli zapirati
svoje lokale. Zato apeliramo na vse odločevalce v naši državi, da prenehate s sprejemanjem
škodljivih in diskriminacijskih ukrepov za gostince, ki so diskriminacijski tudi za nas državljane!
Že ves čas razglašene epidemije ste diskriminacijsko obravnavali delavke in delavce, saj se
v nekaterih dejavnostih sploh niso in se ne rabijo testirati, drugje so se morali testirati zgolj
enkrat na mesec, gostinci pa že od vsega začetka enkrat na teden. In tudi dvakrat cepljeni v
gostinstvu še vedno morajo nositi maske, znotraj in zunaj! Še vedno se lahko hodi
poslovno v hotele in gostilne, brez pogoja PCT, ne more pa ta ista oseba v lokal z svojo
družino iz istega gospodinjstva, če nima dokazil. Zato od vseh vas, tako stroke, Vlade in
odgovornih ministrov zahtevamo, da odpravite to neenakost!
Za hitre antigenske teste ste ves čas epidemije govorili, da so nezanesljivi, sedaj pa ste
njihovo uporabo samo še povečali na vsakih 48 ur! S tem načinom v delavkah in delavcih
(ki se še niso cepili bodisi iz opravičljivih zdravstvenih, bodisi občutljivih osebnih razlogov)
spodbujate le še večji upor!
V sindikatu nismo prepričani, ali se vsi dovolj zavedamo, da je kadrovska podhranjenost v
dejavnosti gostinstva vse večja! Lokali v nekaterih večjih hotelskih kompleksih so tudi ob vrhuncu
sezone zaprti! Ker ni kadra! Delavci iz te dejavnosti še vedno odhajajo, se prezaposlujejo, kjer ni
takšnih pogojev dela in neživljenjskih ukrepov! Bodo v zelenih butičnih destinacijah Slovenije v
prihodnosti delali le še Romuni, Madžari, Filipinci…glede na to, da lokalnih delavcev že danes ni
moč dobiti in da se mladi za te poklice ne odločajo? Vsekakor je to vprašanje predvsem za
gospodarskega ministra.
Če se v celoti zgledujete po drugih evropskih državah, potem od vas pričakujemo, da imajo
tudi pri nas zaposlene delavke in delavci možnost več vrst testiranja, ne pa zgolj jemanje
brisa iz nosu, ki že marsikateremu delavcu povzroča resne zdravstvene težave!
Tudi v sindikatu delavcev gostinstva in turizma se zavedamo, da je naš skupen cilj zajezitev
širjenja virusa in da je treba najti rešitve, da bo gospodarstvo čim bolj delovalo. Vendar,
poudarjamo, z enako obravnavo zaposlenih tako v gospodarstvu kot javnem sektorju!
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Uredba, ki ste jo sprejeli, bo imela velike posledice znova le za zaposlene v dejavnostih, ki
so že tako utrpele največ posledic epidemije. Mar ni skrajni čas, da se v »čolnu« v katerem
smo se znašli vsa bremena enakomerno porazdelijo?
Spoštovani,
s pozitivno politiko do državljanov, ne pa z ustrahovalno in ukazovalno držo, bi si lahko
nadejali dosti več uspeha v boju zoper epidemijo!

S spoštovanjem
Breda Črnčec, dipl. ekon.
generalna sekretarka SGIT Slovenije

Kristijan Lasbaher, l.r.
predsednik SGIT Slovenije

V vednost:
- ZSSS
- Sredstva javnega obveščanja
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