Dne: 2.8.2022

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Minister g. Matjaž Han
Kotnikova ulica 5
1000 LJUBLJANA
e-naslov: gp.mgrt@gov.si

ZADEVA: zaprosilo za razgovor

Spoštovani, gospod minister!
V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije vas zaprošamo za razgovor, v katerem bi vam
želeli predstaviti stališče sindikata o temeljnih vprašanjih bodočega razvoja turizma, in pridobiti
informacije, kakšni so možni scenariji upravljanja z državnimi naložbami v turizmu. Država naj bi
bila še vedno okoli 35% lastnik vseh slovenskih hotelov, v medijih pa so bile objavljene informacije
o konsolidaciji nekaterih pomembnih turističnih naložb . Želeli bi slišati od vas, kaj lahko pričakujemo
in kakšni bi bili učinki na položaj zaposlenih. Ob tem pa vas želimo seznaniti, da so prav delavci v
družbah, ki so v posredni in neposredni lasti države, v večini najslabše plačani delavci in je zato
skrajni čas, da odgovorni za panogo, skupaj s socialnimi partnerji dogovorimo nov plačni sistem, ki
bo odražal realno ceno dela slehernega poklica v tej panogi. S predstavniki delodajalskih združenj
smo sicer že dogovorjeni, da se sestanemo v drugi polovici meseca septembra, pričakujemo pa tudi
vaše sodelovanje.
V kolikor pa bodo znova prevladovali zgolj interesi kapitala brez socialne empatije smo lahko v jeseni
soočeni z burnimi protesti in štrajki. Da se temu izognemo je tako v interesu kapitala, politike in tudi
sindikata. Zato želimo opozoriti na težke delovne pogoje zaposlenih, predvsem v gostinstvu ter
nizke plače in pomankanje kadra, ki mu ni videti konca. Menimo, da bi prav v družbah, kjer je lastnik
država, morali izhajati primeri dobrih praks, dobrih in stabilnih delovnih razmer, pozitivnega
delovnega okolja in predvsem dobrih in poštenih plačil za delo. Menimo, da so predvsem podjetja
v katerih je država posredno ali neposredno lastnica, zavezana k spoštovanju veljavne delovnopravne zakonodaje.
Vlada je sprejela tudi Strategijo slovenskega turizma 2022-2028, ki bi naj predstavljala nek okvir
razvoja slovenskega turizma v tem obdobju. O kadrih, ki so ključni za turizem, pa je namenjeno le
nekaj izbranih stavkov. Z vami kot ministrom za gospodarstvo, bi se želeli pogovoriti kakšno je
stališče ministrstva na kadrovsko problematiko s katero se ukvarjamo že nekaj zadnjih let (verjetno
si razvoj težko predstavljamo brez kvalificiranih in lokalnih delavcev). V SGIT vsekakor podpiramo
razvoj digitalizacije panoge, vendar ljudi ne bomo nikoli mogli nadomestiti.
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Saj veste, turizem smo ljudje! Zelena destinacija, dobra kulinarika in prijazna ter kvalitetna postrežba
je tisto, zaradi česar se bo gostje z veseljem vračali.
Nanizali smo vam zgolj nekaj razlogov zaradi katerih si želimo čim prejšnjega razgovora z vami,
spoštovani gospod minister.
Z odličnim spoštovanjem,
Breda Črnčec, dipl. ekon.
generalna sekretarka SGIT Slovenije

Kristijan Lasbaher, l.r.
predsednik SGIT Slovenije

V vednost:
-

predsedniku Vlade Republike Slovenije, g. Robertu Golobu, e-naslov: gp.kpv@gov.si
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