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Dne: 29.7.2021 
 
 
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC RS 
g. Peter Svetina 
Dunajska 56 
1109 Ljubljana 
 
 
 
ZADEVA: nerazumna (morda nezakonita?) Odredba za plačljivo testiranje vsakih 48 ur! 
      Preverjanje PCT –  Vlada znova »udarja« že po tako obremenjenih gostincih! 
      In zakaj smo zdravi ljudje postali črne ovce med belimi? 
  
       
Spoštovani Varuh človekovih pravic! 
 
Pišemo vam kot edini reprezentativni Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije,  ker 
se kot sindikat čutimo soodgovorne, da zaščitimo naše delavce! Da ne bodo gostinski 
delavci opravljali delo »policijskega in inšpekcijskega nadzora« s preverjanjem pogoja PCT 
! Da se gostinski delavci ne bodo testirali vsakih 48 ur! Da se tem delavcem in vsem 
ostalim, ki se morajo testirati, omogoči možnost več vrst manj invazivnih testiranj in da se 
preneha izvajati represija za cepljenje!  
Vsak državljan v naši državi nosi svojo odgovornost in po Ustavi RS se odloča svobodno, 
brez prisile in represije! Pa vendar Vlada znova »udarja« že po tako obremenjenih gostincih, 
kjer je na tisoče zaposlenih na mizernih plačah, težki pogoji dela pa se s takšnimi 
neživljenjskimi odločitvami oblasti samo še slabšajo. In kadra ni, kader odhaja! 
 
Na vas se zato obračamo z vprašanjem, ali je pogoj PCT ustaven ukrep in na osnovi 
katerega zakona ta ukrep temelji? Minister Počivalšek je na enem izmed sestankov z 
delodajalci, stroko in sindikatom GIT  povedal, da pri tem demokracije ne bo! In to se je zgodilo! 
 
Dne 23.7.2021 smo že posredovali javno pismo Predsedniku Vlade RS, Ministrstvu za zdravje in 
Ministrstvu za gospodarstvo, TGZS in OZS Sekciji za gostinstvo in turizem, zaradi sprejete Uredbe 
in plačljivosti testiranj po 23. avgustu in obračamo se tudi na vas. 
 
Že do sedaj je bilo testiranje za številne delavke in delavce velik psihični pritisk, zato je Uredba o 
izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2,  ki jo je 
sprejela Vlada in bo stopila v veljavo 23. avgusta, zelo vznemirila zaposlene v naši dejavnosti.  
 
Sprememba iz enotedenskega testiranja na testiranje vsakih 48 ur je neživljenjska odločitev 
in dodatno psihično izčrpavanje ljudi, ki se še iz različnih razlogov niso odločili za cepljenje. 
Še posebej govorimo o številnih delavcih, ki so bili 8 mesecev na čakanju na delo doma, 
zaradi sprejetega Odloka vlade, čeprav nikoli ni bilo nobenih analiz in javnosti 
predstavljenih uradnih podatkov, da je prav v dejavnosti gostinstva in turizma virus najbolj 
kužen. Virus se je namreč širil in to v vsej razsežnosti tudi takrat, ko so naše gostilne, 
restavracije , hoteli, igralnice…itd…bili zaprti. 
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Spoštovani varuh človekovih pravic,  
sprašujemo vas, ali ne gre z vedno večjim zaostrovanjem ukrepov (glede na to, da 
epidemije sploh nimamo razglašene) in ki veljajo  le za nekatere dejavnosti in storitve,  za 
neenako in diskriminacijsko obravnavanje zaposlenih? 
 
Lahko verjamemo in zaupamo stroki, da je prav cepljenje za dolgoročno obvladovanje 
virusa, pa vendar se (še) lahko v naši državi za cepljenje odloči vsak sam in to bi naj bilo 
brez prisile, groženj in pritiskov s strani oblasti in temu posledično delodajalcev. 
 
Gostinstvo in turizem je ena izmed dejavnosti, ki je utrpela največje posledice te epidemije in ki ji 
še kar ni videti konca. In prav te delavce se z zaostrenimi ukrepi še dodatno spravlja v neenak 
položaj z ostalimi zaposlenimi v drugih dejavnostih. Delavci iz te dejavnosti odhajajo, kadra 
primanjkuje (uradno povpraševanje delodajalcev  po delavcih je bilo ob koncu meseca junija na 
Zavodu RS za zaposlovanje, za okoli 5.000 delavcev,  številni delodajalci pa kader iščejo tudi 
preko različnih socialnih omrežij). Vprašanje, kdo bo še delal pod takimi pogoji, je na mestu in 
moralo bi  že zelo skrbeti tudi odgovorno ministrstvo za gospodarstvo! 
 
Tudi stroka in odločevalci bi morali razumeti, da je v nekaterih delavcih, državljankah in 
državljanih,   še vedno prisoten strah zaradi posledic cepljenja, kar pa so v veliki meri 
doprinesla različna pojasnila v javnosti tako stroke kot medijev in tega nikakor ni moč 
odpraviti z represijo in pritiski na ljudi! Tudi veliko do sedaj sprejetih ukrepov se je izkazalo 
za protiustavne in vse to pušča posledice v ljudeh.  
 
Vse bolj smo tudi priča, da imajo in bodo imeli  cepljeni vse več privilegijev, medtem, ko bo 
za necepljene in tiste, ki za Covid-19 še niso zboleli, vse več omejitev. Kaj se dogaja v naši 
državi? Od kdaj je »narobe« skrbeti za svoje zdravje in biti zdrav? Zakaj smo zdravi ljudje 
postali črne ovce med belimi? 
Že v začetku epidemije se nam je vsak dan vcepljalo v zavest, da spoštujemo ukrepe, da 
razkužujemo roke, da se ne družimo…in ljudje, ki so vse to spoštovali in ostali zdravi, so danes 
najbolj na udaru! Kot drugo, pa so tudi cepljeni še vedno lahko prenašalci virusa in lahko zbolijo 
(sicer v lažji obliki),  pa vendar se lahko prosto gibljejo brez vseh omejitev in testiranj in prav temu 
botruje vse večje nezaupanje v cepljenje in odločitve oblasti! 
 
Glede na to, da na sindikat SGIT Slovenije prejemamo številne klice delavcev, ki še niso 
cepljeni, zaradi ukinitve brezplačnih testiranj, smo prav z javnimi pismom apelirali na vse 
odločevalce v državi, da spoštujejo različnost in odločitev svojih državljanov, delodajalce 
pa opomnili, da morajo spoštovati tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu in da si 
gostinski ter turistični delavci testov v skladu s tem zakonom, ne bodo plačevali sami! 

(Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011: 14. člen ZVZD-1) 

 

Odločevalci v naši državi  nas tudi niso slišali, ko smo že takoj ob ponovnem zagonu panoge 
apelirali na vlado in odgovorne ministre, da naj država omogoči zaposlenim več vrst in manj 
invazivnih testiranj, pa je bil odgovor stroke, naj se cepijo! To pa nikakor ni spoštovanja 
vreden odnos do delavcev, ki so soustvarjalci uspešnih zgodb v turizmu in soustvarjalci 
uspešnega poslovanja družb! Slovenski narod si nismo in si nikoli ne bomo enaki in 
različnost bi morala znati sprejemati še toliko bolj stroka, predvsem pa politični 
predstavniki, ki bi naj bili vzor svojim državljanom! 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2039#14.%20%C4%8Dlen
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In če se Vlada in stroka ves čas zgledujejo po drugih državah, naj spomnimo, da ima 
Avstrija še vedno brezplačno testiranje, da imajo delavci možnost samotestiranja,  kar pa v 
naši državi, razen dijakom, sploh ni omogočeno!  
 
Še vedno so med državljani dvojna merila (kar je bilo razvidno ves čas epidemije že pri dodatkih v 
javnem in zasebnem sektorju, kot tudi, kdo v gospodarstvu je lahko delal, kdo ne, pa različni 
sprejeti ukrepi za gospodarstvo in javni sektor ), dvojna merila so se pokazala tudi pri testiranjih,  
kdo v državi se mora in kdo se sploh ne rabi testirati, kdo se mora testirati tedensko, kdo enkrat na 
mesec, itd. In takšne odločitve ljudi vse bolj razdvajajo in ločujejo!   
 
Zato smo Vlado, gospodarsko in zdravstveno ministrstvo, ter delodajalce v dejavnosti 
gostinstva in turizma v javnem pismu še opozorili,  da se bo z vse bolj represivnimi ukrepi 
in pritiski na zaposlene, kvečjemu dosegel nasproten učinek od željenega.  
 
Predsednik Vlade je izjavil, citiramo iz objavljenega v medijih: »Za testiranja smo do zdaj porabili  
60 milijonov. Ali v času, ko imamo na voljo brezplačno cepljenje, lahko zahtevamo od tistih, ki so 
cepljeni, da plačujejo teste za tiste, ki se ne odločijo za cepljenje«?  
 
Predsednik Vlade bi moral biti prvi, ki bi spoštoval različnost svojih državljanov  in nas čim 
bolj povezovati, v bistvu pa nas že sam razdvaja  in deli svoje državljane med cepljene in 
necepljene! Pri tem so izpostavljeni ljudje, ki so zboleli za COVID-19, ljudje, ki v javnosti 
izražajo, da so se cepili, da lahko potujejo in da so brez vseh omejitev in testiranj… in ljudje, 
ki so zdravi, ostajajo doma,  ne potujejo, se ne družijo, hodijo le v službo. In sedaj so glavni 
krivci za okužbe, ker še niso cepljeni!  
 
Ves čas epidemije so nam odločevalci razlagali, da smo vsi na istem čolnu, zdaj vidimo in 
vemo, da nismo, da so zdravi ljudje že iz tega čolna popadali oz. bili porinjeni! 
 
Spoštovani varuh človekovih pravic, 
 
nesprejemljivi so privilegiji cepljenih in nesprejemljivi so represivni pritiski na zdrave ljudi! 
Nesprejemljivo je kontroliranje gostov pogoja PCT s strani natakarjev! Ve se, kaj je delo 
natakarja in ve se, kašne so njegove pristojnosti in obveznosti! V hotelih goste sprejema 
receptor in v hotelih natakarji  ne preverjajo PCT pogoja!  
Kdaj bo vendarle konec tem neenakim obravnavam delavcev v naši državi, pa naj gre za 
gostince, trgovce, kovinarje, proizvodnje delavce, politične uslužbence, poslovneže ali 
zaposlene v javnem sektorju? 
 
In še vedno ostaja odprto vprašanje, brez odgovora, kdo v naši državi bo nosil odgovornost 
za že zaprtih na tisoče subjektov v gostinstvu in turizmu, ki niso zmogli ohraniti svojih 
podjetij pri življenju, ker niso izpolnjevali Vladnih pogojev za pomoč, za izgubljena številna 
delovna mesta in zaposlene, zavedajoč se, da je dvakratno zapiranje dejavnosti sprejela 
Vlada? 
 
Govorimo o delodajalcih in delavcih, ki so bili in so ključen steber dejavnosti gostinstva in 
turizma! Govorimo o dejavnosti, ki je do sedaj prispevala 12,4% slovenskega BDP-ja!  
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Vsekakor smo se na vas obrnili, ker verjamemo v vaš odziv in posredovanje vašega mnenja 
na odgovorne osebe, v skladu z vašimi pristojnostmi.  
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
Breda Črnčec, dipl.ekon.      Kristijan Lasbaher, l.r. 
generalna sekretarka SGIT Slovenije               predsednik SGIT Slovenije 
 
 
  
 
Poslano še: 

- Sredstvom javnega obveščanja 
- Članicam in članom SGIT Slovenije 

 
V vednost: 

- Predsedniku Vlade RS,  g. Janezu Janši 
- Gospodarskemu ministru,  g. Zdravku Počivalšku 
- Zdravstvenemu ministru, g. Janezu Poklukarju  
- TGZS, direktorju Fedji Pobegajlu 
- OZS – sekcija za gostinstvo in turizem, predsedniku Blažu Cvaru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


