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Datum: 29. 11. 2020  

 

VLADA RS 

Predsednik, g. Janez Janša 

- poslano na e-naslov: janez.jansa@gov.si 

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

g. Zdravko Počivalšek 

      -  poslano na e-naslov: zdravko.pocivalsek@gov.si 

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE 

IN ENAKE MOŽNOSTI 

Minister g. Janez Cigler Kralj 

- poslano na e-naslov: gp.mddsz@gov.si 

 

 

ZADEVA: GOSTINSKI DELAVCI  ŽELIJO NAZAJ NA DELO! 

        KRIZNI DODATEK VSEM, KI DELAJO IN TISTIM, KI SO ZARADI 

        ODLOKA VLADE, NA ČAKANJU NA DELO DOMA! 

 

Spoštovani g. predsednik Vlade,  spoštovana ministra,  g. Počivalšek in g. Ciglar Kralj! 

 

Panoga gostinstva in turizma je bila z odlokom Vlade, z dnem 19.10.2020, že drugič v tem letu 

zaustavljena in še vedno je (razen določenih izjem, kot so  zdraviliški del v termah in zdraviliščih, 

Take away, idr.), vsled česar se stanje v panogi drastično slabša in že ogroža življenja delavcev in 

njihovih družin. Na Zavodu za zaposlovanje RS je samo v času od prvega zaprtja 13.3. do 

30.10.2020 prijavljenih že preko 9500 delavcev samo iz te panoge! Sprašujemo, kakšna mora biti 

številka odpuščenih, da bo Vlada začela s sproščanjem za panogo, v kateri nikoli ni bilo uradnih 

podatkov, da so izvor okužb. 

Kot Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije podpiramo pobudo Obrtne zbornice 

Slovenije, Sekcije za gostinstvo,  za vsaj delno odprtje  gostinskih lokalov tistim gostincem, ki 

imajo možnost pripravljati malice za delavce,  predvsem tople in zdrave obroke kot tudi kulturnega 

zaužitja te malice. Pod kulturno zaužitje si predstavljamo topel prostor, pod okriljem nadzora in  

spoštovanja vseh ukrepov NIJZ in medicinske stroke.  Nenazadnje je  malicanje po kombijih in na 

mrazu vse prej kot primeren prostor in možnost okužbe z virusom bistveno večja. 

 

Že v prvem valu epidemije in tudi sedaj v drugem, ni bilo nikoli izpostavljeno, da se okužbe širijo 

med gosti v lokalih, gostilnah, turističnih kmetijah, itd., zato smo prepričani, da bi ob strogem 

spoštovanju ukrepov NIJZ, lahko svoje delo zaposleni opravljali še naprej.  

 

Spoštovana oblast,  

delnega odprtja si ne želijo samo gostinci, temveč tudi zaposleni. Nekateri delavci so na čakanju 

doma še od prvega zaprtja panoge. Posledice bodo hude, tako kot na gospodarskem področju, tudi v 

ljudeh samih. Bomo postali družba vse bolj obubožanih in revnih državljanov z le peščico bogatih?? 
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V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije nismo ravno prepričani, da se Vlada in  

odgovorni ministri zavedate, da je vse več delavcev, ki so na čakanju na delo doma z 80% 

nadomestilom plače,  obupanih in pahnjenih v revščino. Doma so namreč še otroci, življenjski 

stroški samo naraščajo, ostajajo neplačane položnice, krediti…Kdo bo pomagal tem delavcem?  

Samo ukrep subvencije delodajalcem za čas čakanja na delo doma, je premalo! Delavci, ki so bili 

primorani ostati doma, in to zaradi »lock downa«, se že poslužujejo različnih humanitarnih 

institucij, Centra za socialno delo, Karitasa, Rdečega križa  in podobno.  

Življenjske zgodbe so različne, predvsem pa boleče, žalostne in polne trpljenja. In to ljudi, ki so do 

pred kratkim, še skupaj z delodajalci krojili uspešne zgodbe v turizmu. V nekaterih družbah so se 

delavci, ki delajo, celo strinjali, da imajo za 10 ali 20% manjše plače, samo da bi družbo ohranili pri 

življenju.  

Skrajno nepošteno, da se v vsaki krizi največja bremena nalagajo prav na pleča delavca! 

 

Želimo, da nas slišite, da je položaj delavcev, tako tistih, ki delajo, kot tistih, ki so primorani 

biti  na čakanju na delo doma,  iz dneva v dan težji. Nerazumljiva je vaša odločitev glede 

prejemnikov kriznega dodatka, saj ves čas poudarjate, da smo »vsi na isti ladji«. Zato vas 

sprašujemo,  s čemer opravičujete razlike pri izplačilih dodatkov za težje pogoje dela v času 

COVID-19 med zasebnim in javnim sektorjem? So delavci v gospodarstvu drugorazredni 

državljani? 

 

Spoštovana Vlada, spoštovana ministra, Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije od 

vas zahtevamo, da enako obravnavate vse delavce, ne glede na panogo, ne glede na sektor, 

kjer delajo! Vsled tega apeliramo na vse odločevalce v državi, da sprejmete odločitev za 

izplačilo kriznega dodatka vsem delavcem, tistim, ki ves čas delajo, kot tistim, ki so  zaradi 

odloka vlade o zaprtju panoge bili primorani ostati na čakanju na delo doma in so se zaradi 

tega znašli  pod pragom revščine! 

 

Poleg sindikalne pobude in apela o vsaj delnem odprtju ter izplačilo kriznega dodatka 

delavcem, ne glede na to, kje delajo, pa želim zaključiti z besedami: že kot otroka so me 

vzgajali, da živimo v socialni in pravni državi! Pa živimo???  

 

S spoštovanjem in upanjem, da slišite, pa ne samo delodajalce, ampak tudi delavce! 

 

                              Breda Črnčec, dipl.ekon. 

                    generalna sekretarka SGIT Slovenije 
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