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Dne: 10.10.2019 

 

 

g. Zdravko Počivalšek 

minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Kotnikova ulica 5 

1000   Ljubljana 

 

Poslano na e-naslov: gp.mgrt@gov.si 

 

 

 

ZADEVA: Kaj nam prinaša Sklad državnih turističnih naložb? 

 

Spoštovani gospod minister! 

 

V sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije  spremljamo  namere 

»kopičenja« oz. konsolidacije  vseh pomembnejših  domačih turističnih naložb pod 

okrilje enega lastnika.  Na turistični sklad bi se naj poleg šestih hotelov Istrabenz 

Turizma (Grand hotel Portorož, Riviera, Slovenija, Apollo, Mirna in Nepton), 

Thermane Laško in Save Turizma preneslo tudi lastništvo Hotelov Bernardin, Adrie 

Turističnega podjetja, Hita, Uniturja in Term Olimia.  

 

V medijih smo lahko prebrali, da stroka še vedno poudarja, da je državno lastništvo 

hotelov slaba zamisel, češ, da turizem potrebuje dolgoročne lastnike, ki bodo z 

rednim vlaganjem skrbeli za njegov razvoj, v sindikatu pa se sprašujemo, kaj 

konsolidacija prinaša zaposlenim v teh hotelih? Še lani ste namreč govorili, da država 

v turizmu nima kaj iskati – turističnih holding naj bi le povečal vrednost družb, ki bi 

bile nato prodane.  

 

Ob konsolidaciji pa je nujno izpostaviti tudi kadre. V Sindikatu delavcev gostinstva 

in turizma Slovenije vsako leto opozarjamo na veliko pomanjkanje kadra (natakarjev, 

kuharjev, sobaric, itd.), opozarjamo na težke pogoje dela in še vedno  sramotno nizke 

plače, saj smo s plačami še vedno na repu vseh storitev. Govorimo o najnižji 

povprečno izplačani plači v državi v najbolj perspektivni panogi slovenskega 

gospodarstva! Povprečna plača v panogi je namreč kljub razcvetu turizma še vedno 

krepko pod slovensko! 
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Kot nekakšen »moden hit« in »poslovni model« vse bolj postaja tudi outsourcing 

čistilk, sobaric, peric…V sindikatu in v Delavski svetovalnici imamo vse več 

primerov težkega izkoriščanja teh delavcev »zunanjih izvajalcev«, medtem, ko si v 

hotelih odgovorni »perejo roke«, češ, saj ne gre za njihove delavce.  

 

Na svetovni dan turizma (27.9.2019) ste poudarili, da kakovostna delovna mesta in 

kakovostno upravljanje s kadri prinašajo boljšo prihodnost za zaposlene v turizmu, 

turistično gospodarstvo, turiste in lokalno prebivalstvo. Ob tem, da želi biti Slovenija 

butična turistična destinacija pa ste poudarili, da za preboj v sfero butičnosti v prvi 

vrsti potrebujemo kreativne in zadovoljne zaposlene in da bodo le takšni zaposleni 

ustvarjali visokokakovostne storitve in inovativne turistične produkte.  

 

Prav tako so kadri vključeni v strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma do leta 

2021 in eden od ključnih zapisanih ciljev je tudi povečanje zaposlovanja za polni 

delovni čas v turističnem sektorju!  

 

Pa vas sprašujemo, kako se bodo uresničevali vsi ti cilji, glede na še vedno veliko 

število pomanjkanja kadra, prekarnih zaposlitev, zaposlitev za določen čas, sezonskih 

delavcev, študentov…outsorcinga sobaric, čistilk, peric, reševalcev iz vode… Tudi 

številni tuji delavci, iz bivših republik Jugoslavije ostanejo v Sloveniji le kratek čas, 

nato svojo priložnost iščejo čez mejo in v drugih državah EU, kjer so boljši pogoji 

dela in višja plača. In iz teh razlogov v sindikatu težko sklepamo, da se cilj iz 

strategije o zaposlovanju za nedoločen čas že uresničuje!   

 

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije ob vseh ciljih, ki so zastavljeni, 

predlagamo in ob tem tudi vas zaprošamo za pomoč, da se sobarice, čistilke, perice in 

druge »outsorcane delavce« znova zaposluje direktno v hotelih.  

Delavci bodo tako znova začutili socialno varnost, lojalnost in pripadnost 

delodajalcu. Za kvalitetno opravljene storitve je potreben dober kader in spoštovani 

gospod minister, tega bomo imeli, ko jim bomo zagotovili varnost, dobre pogoje dela 

in dostojno plačilo! Naj omenim samo Savo turizem, kjer imajo sobarice-čistilke že 

tretjega delodajalca (Sava Turizem, Aktiva čiščenje, Samsik…) in kjer vse od 

outsorcinga vlada veliko nezadovoljstvo in podobno je tudi v drugih hotelih, kjer so 

te storitve dali v upravljanje družbam, ki se ukvarjajo s čiščenjem.    
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Ker bomo v drugi polovici meseca oktobra pričeli  s pogajanji za dvig plač v panogi, 

glede na problematiko s kadri in ustanovitvijo Sklada državnih turističnih naložb,  bi 

se s predsednikom SGIT Slovenije in sekretarko, ki pokriva gostinstvo in turizem na 

Primorskem, želeli sestati z vami, še v mesecu oktobru.   

 

 

S spoštovanjem in v pričakovanju vašega pozitivnega odziva vas lepo pozdravljamo. 

 

 

 

 

Breda Črnčec, dipl.ekon.,          Kristijan Lasbaher 

generalna  sekretarka SGIT Slovenije                            predsednik SGIT Slovenije 

 
       

 

 

 

 

 

          

V vednost: 

- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka MGRT 
poslano na e-naslov: eva.stravs-podlogar@gov.si 

- Helena Cvikl, generalna direktorica, MGRT Direktorat za turizem 
poslano na e-naslov: helena.cvikl@gov.si 

- Klavdija Perger, direktorica TGZS 
poslano na e-naslov: klavdija.perger@gzs.si 
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