
 

 
                           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  

 

 

 

Dne: 18.5.2020 

 
SREDSTVOM JAVNEGA OBVEŠČANJA 

 

Spoštovani! 

 

SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE APELIRA NA VLADO, 

DA V TRETJEM KORONA PAKETU SPREJME UKREPE, KI BODO ZAGOTOVILI 

OHRANITEV DELOVNIH MEST IN ZAPOSLITVE DELAVCEV V DEJAVNOSTI 

GOSTINSTVA IN TURIZMA! 

 

 

Panoga gostinstva in turizma je zaradi pandemije ena najbolj prizadetih panog v Sloveniji in po 

svetu. Od sprejetja odloka Vlade RS so se s 16.3.2020 zaprla vsa vrata hotelov, igralnic, gostiln, 

turističnih kmetij…panoga je domala  obstala in šele  v mesecu maju se je vlada odločila za 

sproščanje ukrepov tudi v tej panogi. Škoda izpada dohodkov je ogromna, večina delavcev pa s 

sklepi delodajalcev, doma na čakanju na delo.  

 

V sindikatu GIT Slovenije se zavedamo, da bo za okrevanje panoge potrebno daljše obdobje, 

zato  od Vlade v tretjem korona paketu pričakujemo sprejetje ukrepov,  ki bodo omogočali 

ohranitev delovnih mest in ki bodo preprečili nadaljnja odpuščanja delavcev. 

 

Ne glede na razglasitev konca epidemije v Sloveniji, je za panogo gostinstva in turizma neobhodno 

potrebna pomoč države tudi v naslednjih mesecih.  

 

Še na 1. seji Strokovnega sveta za turizem (4.maja na Brdu pri Kranju), smo bili člani sveta 

obveščeni, da bo v pripravi tretjega koronapaketa  pomoč namenjena v dobršni meri turizmu, zato 

smo bili toliko bolj presenečeni nad predlogom podaljšanja ukrepa povračila nadomestila čakanja 

na delo doma le za 1 mesec (junij 2020), ki smo ga prejeli konec prejšnjega tedna.  

  

Tako kot za delodajalce je takšen predlog  tudi za  Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije 

nesprejemljiv, zato  smo danes na Ministrstvo za delo in Ministrstvo za gospodarstvo posredovali 

pisno pobudo, da se ukrep subvencioniranja nadomestila plače za čas čakanja na delo doma,   

podaljša vsaj  do konca leta. Zaposleni se namreč ne bodo vsi istočasno vračali nazaj na delo, 

temveč postopoma (odvisno od zasedenosti z gosti).  

 

Panoge gostinstva in turizma  ne bo možno oživiti brez prepotrebnih ukrepov Vlade  kot tudi 

kvalitetnega kadra, zato moramo narediti vse, da ohranimo delovna mesta! 

Zaskrbljujoč je namreč  podatek , da je bilo samo v dveh mesecih, marcu in aprilu,  iz te panoge na 

Zavod prijavljenih že preko 4.600 oseb. 
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Turizem smo ljudje in za okrevanje panoge bodo potrebni tudi delavci, zato je potrebno 

narediti vse, da se ohranijo delovna mesta in preprečijo nadaljnja odpuščanja! Delavcem, ki 

se bodo vračali nazaj na delo, pa  je potrebno zagotoviti varno in zdravo delovno okolje z vso 

potrebno zaščitno opremo ter standardi in natančnimi navodili stroke.  

 
Tudi za SGIT Slovenije je nesprejemljivo, da bi Vlada  ukrep  subvencioniranja nadomestila za 

čas čakanja na delo doma podaljšala le za en mesec,  saj je pričakovati najbolj črni scenarij, 

ki ga napovedujejo delodajalci - 20.000 odpuščenih delavcev in stečaji družb. In to moramo 

preprečiti! 

 

Zato apeliramo na Vlado, da podaljša veljavnost 1. in 2. corona paketa s podaljšanjem ukrepa 

subvencioniranja nadomestila za čas čakanja na delo doma do konca tega leta,  vsaj za 

panogo gostinstva in turizma! 

 

 

 

 

 

         Breda Črnčec, dipl.ekon. 

         gen. sekretarka SGIT Slovenije 


