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Odprto pismo gostincev predsedniku Vlade RS Janezu Janši in
ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku

Spoštovani predsednik vlade gospod Janez Janša,
Spoštovani minister gospod Zdravko Počivalšek,
člani novo ustanovljenega Strokovnega sveta za gostinstvo pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije skupaj s Sekcijo za gostinstvo in turizem pri OZS zaskrbljeno spremljamo posledice
epidemije na gostinsko panogo. Že od meseca marca, še posebej pa v zadnjih tednih, poskušamo
gostinci s predlogi, pripombami in apeli opozoriti, da je za ohranitev gostiln, nastanitev, restavracij,
okrepčevalnic, barov in ostalih gostinskih obratov ter seveda delovnih mest, nujno potrebno
pomagati s primernimi, enostavnimi in predvsem pravočasnimi ukrepi pomoči.
Podatki za gostinstvo so zaskrbljujoči. Število brezposelnih v panogi se je od 31. marca 2020 do
31. januarja 2021 povečalo za več kot 50 odstotkov, prav tako pa opažamo, da naši zaposleni
zaradi dolgotrajnega zaprtja panoge številčno odhajajo v druge panoge. V tem času je svoja vrata
zaprlo več kot tri tisoč nastanitvenih in gostinskih obratov. Gostinska panoga je med vsemi
gospodarskimi panogami najbolj prizadeta. Od začetka epidemije je panoga zaprta že več kot 6
mesecev.
Zato pozivamo vlado k takojšnjemu ukrepanju, saj je v interesu vseh nas, da ohranimo gostinske
lokale in delovna mesta zaposlenih v tej panogi. Bojimo se, da bomo izgubljene kadre v gostinstvu
težko pridobili nazaj. Dlje kot bomo zaprti, več časa bo potrebnega za okrevanje. Dejstvo je tudi,
da lahko gostinstvo živi samo s svojimi gosti. Pozivamo vas, da ponovno omogočite delo tudi
gostinstvu, po vzoru sosednje Italije. Prepričani smo namreč, da lahko svoje delo gostinci
opravljamo povsem varno in ob upoštevanju strogih ukrepov NIJZ za preprečevanje širjenja okužb.
Prav tako ni nikakršnih dokazov, da so bile gostilne kadarkoli vir okužb. Temu pritrjuje tudi dejstvo,
da so gostinski obrati zaprti že od oktobra lani, v tem času pa smo bili priča porastu okužb. Nadaljnje
zapiranje gostinstva se nam zato zdi neutemeljeno in neupravičeno.
Zato pozivamo Vlado RS, pristojne ministre in poslance, da upoštevate vse naše predloge in nam
pomagate ponovno zagnati gostinstvo. Gre namreč za pomemben segment gospodarstva, ki
skupaj s povezanimi panogami predstavlja skoraj 20 % BDP.
Naši predlogi so:
1. Da se zaposlenim na čakanju v panogi gostinstva in turizma, kjer je prepovedano
opravljati dejavnost ali je zaradi omejitev bistveno zmanjšan obseg njihovega poslovanja,
izplačuje 100-odstotno nadomestilo plače
Kadrovska problematika je v panogi gostinstva in turizma še posebej pereča in izstopajoča. Že v
preteklih letih smo opozarjali, da je kadrov iz različnih razlogov premalo. V turizmu, kot strateško
pomembni panogi, potrebujemo kvalitetne in zanesljive kadre, ki pa jih zaradi dolgotrajnega zaprtja,
ko prejemajo 80 odstotkov nadomestila plač, že izgubljamo. Člani nam sporočajo, da se zaposleni
raje odločajo za zaposlitev v panogah, kjer lahko normalno delajo in zaslužijo polno plačo. S
predlaganim ukrepom bi tako preprečili, da bi COVID kriza še dodatno oslabila panogo na
kadrovskem področju. Ko bomo začeli poslovati, pa kadra ne bo.

2. Nadomestilo za izpad prihodkov po vzoru Avstrije
Ker je panoga z odlokom zaprta oz. omejena, predlagamo nadomestilo za izpad prometa po vzoru
Avstrije. Predlagamo, da se po istem ključu, kot velja za upravičenost do povračila plač v celoti
(bruto II), poveča odstotek pri ukrepu delnega kritja fiksnih stroškov za podjetja, ki jim je
prepovedano opravljati dejavnost. In sicer:
- za podjetja, ki jim je promet v primerljivem obdobju upadel za 30 % - 70 % iz 0,6 % na 1,4%
- za podjetja, ki jim je promet v primerljivem obdobju upadel za več kot 70 % iz 1,2 % na 2 %
Menimo, da ostale omejitve (kapica, neto izguba) za te panoge niso potrebne, saj je upad prometa,
ki je povzročen zaradi prepovedi poslovanja, dovolj velik razlog za upravičenost do tega
nadomestila.
Za celotno panogo turizem, ki je v letu 2019 skupaj ustvarila 2,75 mrd €, predstavlja predlagan
ukrep pokrivanja izpada prihodkov dodatnih 18 mio € na mesec. Menimo, da bi lahko neporabljena
sredstva za koriščenje turističnih bonov vsaj delno preusmerili v pomoč tudi preostalim panogam v
turizmu.
3. Država naj subvencionira regres in dopust v sorazmerni višini prepovedi obratovanja
Predlagamo sorazmerno nadomestilo za plačilo regresa in dopusta zaposlenim. Podjetja, ki že 6
mesecev ne smejo delovati oz. so omejena pri svojem delovanju, ne bodo zmogla izplačati regresa
in dopustov zaposlenih.
4. Odlog obveznosti
Vse finančne obveznosti podjetij (glavnice, obresti) iz vseh vrst kreditnih
pogodb (običajne, finančna prestrukturiranja, prisilne poravnave itd.) se preložijo na leto 2022 oz.
za dodatnih 12 mesecev.
5. Znižanje DDV
Predlagamo, da se stopnja DDV za gostinstvo zniža na 5% (razen za alkoholne pijače z več kot 15
volumenskih odstotkov alkohola). Po vzoru Nemčije predlagamo znižanje stopnje DDV na 5% za
storitve v turizmu. V gostinstvu predlagamo znižanje stopnje DDV na 5% za gostinske storitve
prehrane, brezalkoholne pijače, vino in pivo. Tudi v Avstriji (na 5%), Nemčiji (na 7%) in v drugih
državah uvajajo znižanje DDV kot eden izmed ukrepov pomoči temu segmentu gospodarstva.
6. Odpiranje panoge po vzoru Italije
Tudi v Sloveniji si želimo, da bi nam vlada dovolila delati po vzoru Italije. Tam je večina dežel v
rumeni coni, kar pomeni, da so restavracije in bari odprti vse dni v tednu od 5. ure do 18. ure. Po
tej uri lahko nudijo osebni prevzem hrane do 22. ure, dostava na dom pa je možna tudi v nočnem
času. Pri nudenju hrane gostom v lokalu je treba upoštevati razdaljo med mizami (1 meter) in
določiti maksimalno število gostov glede na površino lokala. Predvidene so tudi kazni od 400 do
1000 eur za tiste, ki pravil ne upoštevajo.
V Strokovnem svetu za gostinstvo pri OZS ocenjujemo, da bi lahko po zgledu italijanskih kolegov
tudi slovenski gostinci svoje delo opravljali povsem varno. Predlagamo odprtje vseh obratov, takoj
ko dosežemo pogoje za rumeno fazo.
Tistim, ki pa ne bodo mogli zadostiti pogojem za odprtje dejavnosti, pa naj se še naprej pomaga z
ukrepi pomoči.
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Nikakor ne smemo dopustiti, da Slovenijo izbrišemo s kulinaričnega zemljevida sveta. Ne smemo
dovoliti, da propadejo slovenske gostilne, v katere je več generacij vlagalo svoj trud, denar, znanje
in vrednote. Prepričani smo, da lahko s skupnimi močmi ponovno obudimo to panogo in poskrbimo,
da bodo naše gostilne spet hiše gostoljubja, kjer vas bomo sprejeli z nasmeškom.
Spoštovani, apeliramo na vas, da prisluhnete našim predlogom in tako pomagate panogi
gostinstva.
Podpisniki:
Branko Meh, predsednik OZS
Tomaž Kavčič, predsednik Strokovnega sveta
Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem OZS
in vsi ustanovni člani Strokovnega sveta za gostinstvo
Tomaž Kavčič, Gostilna pri Lojzetu, Dvorec Zemono
Mojca Trnovec, Gostilna Mihovec
Tanja Pintarič, Gostilna Rajh
Janez Bratovž, Restavracija JB
Gašper Čarman, Gostilna pri Danilu
Uroš Štefelin, Vila Podvin
Igor Jagodic, Restavracija Strelec
Bine Volčič, Monstera
Denis Ibrišimovič, Gostilna Podfarovž
Gašper Puhan, Galerija Okusov, predsednik JRE Slovenija
Marko Pavčnik, Restavracija Pavus
Gregor Repovž, Gostilna Repovž
Rok Vovko, Gostilna Vovko
Cvetka Murko, Gostilna Murko
Lojze Čop, Pr Čop
Filip Matjaž, COB
Ksenija Mahorčič, Gostilna Mahorčič
Valter Kramar, Hiša Franko
Martina Breznik, Hiša Raduha
Simona Zdovc, Fudo
Luka Košir, Grič
Jorg Zupan, Atelje
Uroš Fakuč, Dam
Jure Tomič, Debeluh
Igor Peresson, Etna
Martin Jezeršek, Gostinstvo Jezeršek
Mojmir Šiftar, Restavracija Pen
Tadej Gašparin (Pikol)
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