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Dne: 5. 3. 2020 
 
g. Zdravko Počivalšek 
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Kotnikova ulica 5 
1000 Ljubljana 
Poslano na e-naslov: gp.mgrt@gov.si 
 
 
ZADEVA: JAVNI POZIV GOSPODARSKEMU MINISTRU, g. POČIVALŠKU 
 
Spoštovani gospod minister,  
 
tudi v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije pozorno spremljamo situacijo v 
turizmu, ki nastaja kot posledica izbruha koronavirusa, zdaj že domala v vseh evropskih 
državah.  
 
Kot je razbrati iz sredstev javnega obveščanja, ste se že sestali s ključnimi deležniki na 
področju gospodarstva in turizma, vendar še vedno nimamo sprejetih ukrepov na 
nacionalni ravni, kot so jih že sprejele nekatere vlade drugih držav, kjer se je koronavirus  
že pojavil. Glede na to, da mejimo na države, kjer je virus že prisoten, in od včeraj dalje 
tudi pri nas, menimo, da je sprejetje ukrepov nuja.  
 
S strani zaposlenih, kot tudi delodajalcev, že dnevno prejemamo informacije, da  
pripravljajo ukrepe za skrajšan delovni čas, ukinitev stimulacij, nagrajevanj, tudi 
odpuščanje zaposlenih in odpovedi zunanjih izvajalcev, ipd.. Vsled navedenega, vas kot 
edini reprezentativni sindikat v panogi pozivamo, da sprejmete ukrepe in interventni Zakon 
o subvencioniranju polnega delovnega časa, za čas čakanja na delo doma, da ne bodo 
delodajalci odpuščali delavcev, katerih nam že tako ali tako kronično primanjkuje zadnjih 
nekaj let.  
 
Prav tako vas pozivamo, da ogroženim podjetjem, ki nimajo finančnih rezerv, da bi lahko 
sama pokrivala nastale stroške zaradi daljšega izpada prometa, pomagate zagotoviti 
likvidnostna sredstva.   
 
Menimo, da je bolje ukrepati prej, saj se lahko le tako izognemo morebitnim hujšim 
posledicam. 
 
 
Breda Črnčec, dipl.ekon.,                 Kristijan Lasbaher 
generalna  sekretarka SGIT Slovenije                         predsednik SGIT Slovenije 
 
       
 

mailto:gp.mgrt@gov.si


 

 
                           SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA 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  

 
 
 
V vednost: 

- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka MGRT 
poslano na e-naslov: eva.stravs-podlogar@gov.si 

- Helena Cvikl, generalna direktorica, MGRT Direktorat za turizem 
poslano na e-naslov: helena.cvikl@gov.si 
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