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Dne: 20.9.2021 
 
PREDSEDNIK VLADE RS 
g. Janez Janša 
E-naslov: janez.jansa@gov.si 
 
MINISTER ZA ZDRAVJE 
g. Janez Poklukar 
E-naslov: gp.mz@gov.si 
 
MINISTER ZA GOSPODARSTVO 
g. Zdravko Počivalšek 
E-naslov: zdravko.pocivalsek@gov.si 
 
 
 
ZADEVA: MALIM GOSTINCEM JE DOVOLJ! POGOJ PCT ZA ZUNANJE POVRŠINE, 
                      ŠTEVILNIM GOSTINCEM POVZROČA VSE VEČJI UPAD PROMETA!  
                       
 
Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani g. minister za zdravje, spoštovani g. minister 
za gospodarstvo! 
 
Žal se pri nekaterih zadevah že ponavljamo, a je pomembno, da  vsakič izpostavimo, da 
lahko vsi v tej državi verjamemo medicinski stroki, da je cepljenje potrebno za 
dolgoročno obvladovanje virusa, pa vendar se lahko za cepljenje še vedno odloči vsak 
sam in zato je vsaka prisila in pogojevanje nedopustno dejanje! 
 
Zaostrovanje s PCT pogojem je veliko dodatne škode in upad prometa povzročil znova v 
gostinski dejavnosti, predvsem manjšim delodajalcem, ki se po več mesečnem zaprtju, še vedno 
soočajo s številnimi problemi. Po do sedaj znanih javno dostopnih podatkih, se je okužb v 
gostinstvu zgodilo zelo malo (govori se o 0,1% vseh okužb). Težava širjenja okužb torej nikakor 
ni v tej dejavnosti! Glede na zaostrovanje s PCT pogojem, predvsem na zunanjih površinah, 
pa kaže na to, da smo v tej dejavnosti že vse od prve razglasitve epidemije (13.3.2020) 
do sedaj, kot nek nepreverjeni »grešni kozel«. 
 
Številni gostinski delavci, tudi študentje, ki delajo v lokalih, so zaradi zaostrovanja pogojev  
Vlade vse pogosteje tarče jeznih posameznikov, ki se na neprimeren način znašajo nad nič 
krivimi gostinci! Jezo posameznikov lahko razumemo, saj vas prezrta stroka, tako medicinska 
kot pravna  opozarja, da ukrep  PCT ni učinkovit, da ni zakonit, celo, da je neustaven! Čeprav 
lahko razumemo jezo ljudi, pa ostro obsojamo znašanje nad gostinci, kot tudi drugimi delavci, 
ki so »prisiljeni« preverjati nekaj, česar ne bi smeli! Če je Vlada sprejela PCT pogoj v prepričanju, 
da je le-ta učinkovit in zakonit,  bi morala zagotoviti  še kader, ki bi opravljal nadzor! Tako pa 
ste  nadzor izpolnjevanja PCT pogoja »zvalili« na pleča natakarjev, ki poleg vseh 
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obremenitev dela morajo preverjati še PCT pogoj in zaradi neizpolnjevanja odslavljati 
tudi svoje dolgoletne goste.  
To  so pa tudi lahko razlogi za vse več zasebnih druženj, kar pa bo lahko  le še dodaten razlog za 
večjo možnost širjenja okužb in potencialno večjega števila obolelih, kot če bi kot gostje sedeli 
na terasi lokala z varno 3 m razdaljo miz, torej na odprtem, kjer je možnost okužb minimalna! 
Delavci iz gostinstva  še vedno odhajajo in se prezaposlujejo v drugih storitvenih 
dejavnostih in pomanjkanje kadra že lahko ocenjujemo kot alarmantno. 
 
Znanstvena in zdravstvena stroka je v javnosti že velikokrat predstavila, da je okužba z 
virusom Covid-19 na zunanjih površinah minimalna, a je politika znova zaostrila pogoje, 
da tudi pri 3  m razdalje med mizami, gost brez pogoja PCT ne sme niti na teraso lokala! 
Takšen ukrep je skregan z zdravim razumom! To je nesprejemljivo in nedopustno, to ne 
more in ne sme biti naša »nova normalnost«! 
 
V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije absolutno nasprotujemo vse večjem 
zaostrovanju ukrepov Vlade, predvsem za dejavnost, za katero s strani medicinske stroke 
nikoli ni bilo javno objavljenih podatkov, da je žarišče okužb! Zato ponovno nasprotujemo, 
da na zunanjih površinah gostinskih lokalov ob varni razdalji miz, pogojujete obisk 
gostov z PCT pogojem!  
 
Pogoj PCT tudi onemogoča  normalno življenje posameznika, ki še ni cepljen ali 
prebolevnik,  še več,  omejuje ga na vseh področjih življenja, celo ključnih področjih kot 
je zdravstvena oskrba,  preprečuje številno opravljanje vsakodnevnih opravkov in 
prevoza na delo in iz dela! 
 
Ne Vlada, ne zdravstvena stroka in ne Vi spoštovani g. minister za zdravje in g. minister 
za gospodarstvo, niste znali svojih državljanov povezati v enem najtežjih časov,  temveč 
ste nas le še bolj razdelili na cepljene, necepljene, prebolevnike in celo na »anticepilce«! 
Že sliši se grozljivo in živeti na ta način v lastni državi je kot najhujša nočna mora! 
 
Številni ukrepi, ki jih vlada sprejema, tudi niso dovolj učinkoviti in podkrepljeni s 
strokovnimi odločitvami medicinske stroke! To lahko sklepamo iz tega, da tudi dvakrat 
cepljeni ljudje  zbolevajo in prenašajo okužbe, a se ne rabijo testirati in lahko potujejo, 
se družijo, hodijo v službo brez kakršnega koli nadzora!  
 
Marsikdo pa je bolezen lahko prebolel, pa tega ne more dokazati, ker nima pozitivnega PCT, 
lahko pa, da ima specifična protitelesca in se to lahko hitro ugotovi s posebnimi serološkimi 
testi. Pa slednje teste naša stroka in odloki ne upoštevajo, ne priznavajo, priznava pa jih npr. 
Avstrija, priznava jih tudi sama EU pri urejanju t.i. digitalnega covid potrdila za potrebe prehoda 
meja. Ob tem pa zadnja znanstvena dognanja, ki jih priznava tudi del naše stroke, ki se vsak dan 
obrača javnosti, kažejo, da so prebolevniki večkrat in dlje zaščiteni, kot cepljeni! Potem takem 
bi več smisla in učinkovitosti pri obvladovanju razširjanja virusa imel pogoj PT, ki bi temeljil na 
seroloških testih, ki bi dokazovali prisotnost specifičnih protiteles, v pomanjkanju le teh pa 
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negativen test! Čeprav tudi pri takšnem pogoju pozabljamo na to, da smo šli tako daleč, da zdrav 
človek mora dokazovati, da je zdrav, da bi lahko normalno živel in ostal zdrav! 
Zato vaše zaostrovanje PCT pogoja ni mogoče razumeti drugače, kot pritiske na 
necepljene, da se cepijo! Pa tega niti ne zanikate, saj se hvalite, da ste zahvaljujoč temu 
zaostrovanju dvignili odstotek cepljenih, ne le doma, temveč tudi v tujini.  
 
Cenjeni predsednik vlade, cenjena ministra, ali se zavedate, da Resolucija Sveta Evrope 2361, z 
dnem 27.1.2021, jasno določa, da cepljenje ni obvezno, da vas poziva, da obvestite državljane o 
tem, da vam jasno prepoveduje, da diskriminirate posameznika, da vam prepoveduje politično, 
socialno in kakršno koli drugo pogojevanje in pritiskanja na necepljene, da se cepijo? Mar 
razumete zakaj je kot takšna bila sprejeta!? 
 
Delavci, ki se kljub vsem pritiskom še niso odločili za cepljenje a se redno testirajo, 
LAHKO z negativnim testom samotestiranja  opravljajo svoje delo na delovnem mestu,  
ne omogoča pa jim  možnost prevoza na delo in iz dela, obiska pri frizerju, trgovinah, 
ipd.! Brez PCT pogoja nam je  onemogočena tudi oskrba z bencinom na bencinskih 
črpalkah, ki so na zunanjih površinah, ker je potrebno gorivo plačati v notranjih 
prostorih bencinske črpalke! Lahko pa nakupujemo in nakup plačamo v živilskih 
trgovinah, kjer je po dvajset in več kupcev v enem prostoru! Kdo je tu  nor? 
  
In takšna pogojevanja Vlade in medicinske stroke za zaščito svojih državljanov niso 
sprejemljiva, zato od vas zahtevamo in pričakujemo: 

- odpoklic PCT pogoja za vrtove in terase gostiln in lokalov, kjer je možnost okužbe 
minimalna! 

- odpoklic PCT pogoja za javne prevoze! S tem ste delavkam in delavcem 
onemogočili javni prevoz na delo in iz dela! 

- odpoklic PCT pogoja za oskrbo z bencinom na bencinskih črpalkah, kar je prav 
tako življenjskega pomena za delavke in delavce, ki prihajajo na delo z lastnimi 
prevozi! 

- odpoklic PCT pogoja za uporabo zdravstvenih storitev! 
 

Z vašimi protiustavnimi in represivnimi odločitvami, očitno želite in pričakujete, da se ljudje še 
bolj »zlomijo«, da popustijo. Ampak številni so popustili predvsem iz finančnega razloga, ker 
nimajo finančnih sredstev, da bi si plačevali HAT teste vsakih 48 ur. In žalosti dejstvo, da se niso 
cepili, da zavarujejo sebe in družbo kot tako (kar je javno povedala tudi ga. Beovičeva), temveč, 
ker takšnega stroška ne bi vzdržali!  
 
Spoštovani predsednik Vlade, spoštovana oblast, spoštovana g. ministra,  z vašimi odloki 
in vašimi odločitvami in  neprimerno komunikacijo ste naredili ogromno škode svojim 
državljanom,  ki je ne bo moč nadomestiti.  Teptate Ustavo RS,  mednarodne pogodbe, 
zakone, zdrav razum, delite nas  med cepljene in necepljene, prebolevnike in celo na 
anticepilce!  
S tem, ko ste nas razdelili pa je tudi zaupanje v obstoječo oblast vse manjše, saj iz dneva 
v dan z vse večjo represijo zgolj še razdvajate svoje državljane!  
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S tem javnim pismom, spoštovani predsednik Vlade in spoštovana g. ministra, pa 
 

KOT SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE, 
 

DAJEMO ŠE JAVNO PODPORO 
   

vsem zaposlenim delavcem v državni upravi, katerim je brez zakonske podlage  
naložena obveznost cepljenja in za katere Vlada od  1.10. dalje uveljavlja za opravljanje 

dela zgolj še pogoj PC, z razlogom, da bodo vzor drugim, da se cepijo! Tako sindikatu 
policistov, sindikatu državnih organov in sindikatu vojske pa   želimo, da preko 
Ustavnega sodišča dosežejo čim prejšnjo presojo zakonitosti takšnega ukrepa! 

 

 
V oddaji Tarča, kjer ste bili gost tudi vi gospod minister za zdravje, je odvetnica in nekdanja  
informacijska pooblaščenka ga. Nataša Pirc Musar povedala,  »da Vlada izrazito slabo 
komunicira s svojimi državljani že vso zadnje leto in pol, žali ljudi in nastopa agresivno. In če 
država pričakuje, da bodo državljani poslušni, mora biti prva, ki spoštuje ustavo in pravno 
državo.« 
 
Zato  vaše razlage, da vse te ukrepe sprejemate, da rešujete življenja, da se bomo s 
cepljenjem vrnili v »normalnost«,  že dolgo več ne prepričajo nikogar! 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Breda Črnčec, dipl.ekon. l.r.                                   Kristijan Lasbaher, l.r. 
generalna sekretarka SGIT Slovenije                                                       predsednik SGIT Slovenije 
 
 
 
Poslano tudi sredstvom javnega obveščanja. 


