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Petek, 31. 12. 2021

na kratko
Tatjana Lejko Zupanc svari
pred porastom okužb
Predstojnica ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je posvarila
pred povečanjem števila ljudi, ki bodo
zaradi pospešenega širjenja omikrona
zaradi okužbe ali karantene ostali doma. Ob trenutni hitrosti širjenja te različice se bo koronazaprtje zgodilo spontano, je opozorila. Čez štiri tedne pa se
lahko zgodi, je dodala, da bo za delo
sposobna le še polovica ljudi. Ne samo
med zdravniki in medicinskimi sestrami, ampak tudi med zaposlenimi v drugih dejavnostih. Delež nove različice
med pozitivnimi PCR-testi je prejšnji teden znašal nekaj odstotkov, v sredo pa
že 40 odstotkov. Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je
sporočil, da je bilo pri nas doslej potrjenih 248 primerov različice omikron. Še
včeraj zjutraj je to število znašalo 93, toda v prihodnjih dneh se bo še povečevalo. Vodja oddelka intenzivne terapije
infekcijske klinike Matjaž Jereb pričakuje, da se bo pritisk na covidne oddelke
bolnišnic povečal v dveh do treh tednih. Sam priporoča cepljenje, čeprav cepiva pred različico omikron ne ščitijo
popolno. »Ščitijo pred kritično obliko
bolezni in smrtjo,« je poudaril.
...................................................................

NIJZ: ni načrta za uvedbo
obveznega cepljenja
Epidemiološki kolegij NIJZ je v sredo
že tretjič razpravljal o obveznem cepljenju in soglašal, da trenutno ne
more podpreti njegove uvedbe, saj še
ni na voljo načrta implementacije. Načrt bi moral vsebovati pravno podlago,
administrativne postopke, ukrepanje
ob odklonitvi cepljenja in prepovedi. V
nasprotnem primeru lahko obvezno
cepljenje postane mrtva črka na papirju, so opozorili in dodali, da bi morali
v razpravo o obveznem cepljenju
vključiti tudi druge strokovnjake in
doseči širši konsenz klinik, strokovnjakov javnega zdravja, pravnikov, komunikologov, predstavnikov družboslovne stroke in drugih. »To je bilo izpostavljeno tudi na srečanju z ministrom za
zdravje 23. decembra 2021,« so navedli.
Z ministrstva za zdravje so sporočili,
da bodo sledili usmeritvam NIJZ. ×
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Kuharji sodijo med prvih deset poklicev, za katere delodajalci najtežje najdejo ustrezne kadre. Mrzlično jih iščejo tako v gostinstvu in turizmu kot tudi v javnih
zavodih. F Luka Cjuha
D OKUMENTACIJA
D N EV N I KA

turizem / kje najti kadre

Prej so kuhali turistom, zdaj
polagajo knauf in pleskajo stene
Šol, ki ponujajo gostinske
in turistične programe, je
na pretek, vpis je vse
skromnejši, ugled poklica
pa ni bil še nikoli manjši. V
turističnem gospodarstvu
menijo, da bi lahko to sliko izboljšala ustanovitev
turistične gimnazije, ki naj
bi prispevala k višji kakovosti izobraževanja.

zaposlil v Avstriji, toda ne v gostinstvu, ampak v gradbeništvu.«
Na gospodarskem ministrstvu so
nam postregli s podatkom, da je država zaradi posledic covida-19 gostinsko-turističnemu sektorju za ohranitev
delovnih mest doslej izplačala 226,5
milijona evrov. Konec septembra je bilo med vsemi registriranimi brezposelnimi v Sloveniji 9,1 odstotka oseb iz
sektorja gostinstva in turizma. To je 29
odstotkov manj kot konec septembra
2020 in 663 oseb več kot konec septembra v turistično rekordnem letu
2019, so še pojasnili.

T Tatjana Pihlar

Sobarice bežijo v industrijo
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Turizem in gostinstvo se že dlje časa
spopadata z veliko kadrovsko krizo,
ki jo je epidemija covida-19 le še zaostrila. »Vsaka srednja šola se lahko gre
turizem. Zaradi razpršenosti imamo
izjemno nizek vpis na vse šole, ki ponujajo gostinske in turistične programe. Ker je vpis nizek, je nizka tudi
kakovost izvedbe programov. Skromen vpis je tudi posledica skromnega
ugleda našega poklica. Na tako nizki
ravni ni bil še nikoli v zgodovini,«
opaža Gregor Jamnik, predsednik
Združenja hotelirjev Slovenije in prvi
mož ljubljanskega hotela Slon.

Nagrada, če pripeljejo
novega delavca

Delodajalci natakarje, kuharje, receptorje in sobarice mrzlično iščejo
ob pomoči zavoda za zaposlovanje
in tudi po drugih kanalih, kot so
agencije in družbena omrežja. Nekateri svoje zaposlene celo nagradijo,
če pridobijo novega delavca. »Dejavnost je bila zaradi epidemije covida-19 dvakrat zaprta za več mesecev,
delavci so ostali na čakanju. Prejemali so zgolj 80-odstotno nadomestilo plače, zato so se številni prezaposlili v druge storitvene dejavnosti,
nekateri pa so si priložnost poiskali
v tujini. In to se še vedno dogaja. Delavci iz gostinstva in turizma še vedno odhajajo,« so opozorili v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma
Slovenije (SGIT). To nam je potrdil
tudi prekmurski gostinec Marjan
Marič: »Naš zelo dober kuhar se je

Po navedbah Gregorja Jamnika je v
njihovem hotelu največ kadrovskega
osipa pri sobaricah. »Samo jeseni se
jih je zamenjala skoraj tretjina. V druge poklice odhajajo tudi zaradi pogojev dela. Če mi sobarica reče, da bo šla
delat v industrijsko panogo za enako
ali celo nižjo plačo, bo pa delala le od
ponedeljka do petka, temu delodajalcu kot hotelir ne morem konkurirati.
Tudi kuharjev primanjkuje že desetletja. Z nekaterimi, ki smo jih bili v
prvem valu epidemije prisiljeni odsloviti, smo delali deset let, a ko jih zdaj
vprašam, ali bi se vrnili, odvrnejo: 'Ne,
hvala, smo v drugih poklicih, delo je

V prvih letnikih
je 707 dijakov
Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v šolskem letu 2021/2022 v srednješolske programe s področja gostinstva in turizma vpisanih 2756 dijakov: v prvem letniku jih je 707, v
drugem 610, v tretjem 688 in v četrtem 578. V zaključnem letniku
programa 3 + 2 je 173 dijakov. V višjih šolah s področja gostinstva in
turizma je v letošnjem študijskem
letu vpisanih 685 študentov, od tega 539 na rednem študiju in 146 na
izrednem. Med rednimi študenti
jih je 217 vpisanih v prvi letnik in
322 v drugega, od tega jih je kar 151
v zadnji letnik vpisanih ponovno.

lažje in bolje plačano',« nam je kadrovsko stvarnost predstavil Jamnik in
dodal, da je eden od njihovih bivših
kuharjev zdaj fotograf, drugi polagalec
knaufa, tretji soboslikar, vodja kuhinje,
ki je bil izvrsten kuhar, pa je šef proizvodnega podjetja v prehrambni industriji. »Posledica dolgotrajnega zaprtja
gostinstva in turizma je kriza identitete poklica, saj so ljudje izgubili zaupanje vanj,« je prepričan Gregor Jamnik.
V SGIT vidijo rešitev tudi v več kadrovskih štipendijah ter v večji promociji in ponovni regulaciji teh poklicev. Danes je namreč lahko natakar vsak, tudi brez ustrezne izobrazbe, zato ta poklic po mnenju sindikalistov ni ne cenjen, ne spoštovan,
ne dostojno plačan. Po podatkih državnega statističnega urada je mesečna plača delavca v gostinstvu v
zadnjih dvanajstih mesecih znašala
povprečno 1295,50 evra bruto ali
873,18 evra neto, kar je le 66 odstotkov povprečne bruto plače v državi
(1960,36 evra).

Slovenija odskočna deska
za delo v zahodni Evropi

V gostinstvu in turizmu je še vedno
veliko prekarnega dela, netipičnih
oblik zaposlitev, študentskega dela,
zato teh poklicev na trgu ne primanjkuje toliko. Posledično nobeden od
štirih osnovnih poklicev v panogi –
natakar, kuhar, receptor in sobarica –
ni uvrščen na lestvico deficitarnih
poklicev (to so tisti poklici, pri katerih povpraševanje delodajalcev znatno presega ponudbo iskalcev zaposlitve), čeprav natakarji in kuharji sodijo med prvih deset poklicev, za katere delodajalci najtežje najdejo ustrezne kadre. Če bi bili na seznamu
deficitarnih, bi bil postopek zaposlovanja tujcev enostavnejši.
»Ne želimo zaposlovati tujcev, toda
če ni domačih delavcev, je to nujno. V
letih 2018 in 2019 je v slovenskem gostinstvu in turizmu delalo veliko ljudi
iz Srbije, BiH, Makedonije … Takrat je
tam bilo mogoče dobiti kader, zdaj ne
več. Morda hodijo delat v zahodnoevropske države ali pa so se ljudje tudi
tam zaposlili v drugih panogah,«
domneva Fedja Pobegajlo, direktor
Turistično-gostinske zbornice Slove-

nije. V SGIT pa trdijo, da je Slovenija
zaradi slabe organizacije dela in slabega plačila številnim delavcem,
predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije, le odskočna deska za iskanje zaposlitvene priložnosti v drugih evropskih državah.

Je rešitev turistična gimnazija?

Strokovnjaki napovedujejo, da bo kadrovska stiska prihodnje poletje še
večja. Da bi to preprečili, je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oblikovalo delovno skupino za kadre, v kateri so tudi predstavniki ministrstva za delo, turističnega gospodarstva in SGIT. Doslej so se sešli le
enkrat, saj je bila decembrska seja
preklicana. Skupaj iščejo rešitve. Na

Generacije, ki vstopajo na
trg dela, so čedalje bolj
razvajene. Digitalizacija jih
je polenila. Hoteli so odprti
vse dni v letu, toda mladi bi
delali le pet dni v tednu, in
to dopoldan, če je mogoče.
Gregor Jamnik
direktor hotela Slon

mizi je tudi predlog o ustanovitvi turistične gimnazije, ki ga turistični gospodarstveniki podpirajo. Menijo, da bi
prispevala k višji kakovosti izobraževanja in s tem k dvigu ugleda poklicev
v gostinstvu in turizmu.
Kuharski mojster Uroš Štefelin je
nedavno v pogovoru za Dnevnikov
Objektiv ocenil, da je bilo v preteklosti premalo narejeno za popularizacijo poklica, in poudaril, da se danes preveč zlahka pride v gostinsko
šolo in preveč zlahka jo dijaki tudi
končajo. »Nekatere šole bodoče dijake snubijo z vabilom: pridite, pri nas
šolanje vsi uspešno končajo. Toda
takšnih gostincev ne potrebujemo.
Potrebujemo ljudi, ki so pripravljeni
garati in se maksimalno potruditi,
sicer je lahko prihod v delovno organizacijo zanje šok,« je bil neposreden Štefelin. ×

