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Zadeva: Obvestilo o nameravanem outsourcingu sobaric v družbi Sava Turizem 
d.d., ki delo opravljajo na lokaciji Hotelov Bernardin in poziv k posredovanju 
 

Spoštovani,  
 
upoštevaje zaveze Vlade Republike Slovenije v koalicijski pogodbi, da se bo povsod v 
javnem sektorju, kjer obstaja redna potreba po rednem delu, outsourcing ukinil in v izogib 
ponovitvi primera čistilk v UKC Maribor, vas obveščamo o nameravanem outsourcingu 
sobaric v družbi Sava Turizem d.d., ki delo opravljajo na lokaciji Hotelov Bernardin.  
 
Sava Turizem d.d. trenutno koristi storitve čiščenja okoli 300 sobaric, od tega je v družbi 
redno zaposlenih le še okoli 40 sobaric (na destinaciji Hotelov Bernardin), preostale delo 
opravljajo preko družbe SAMSIC storitve d.o.o.. Zaradi izteka pogodbe o opravljanju storitev 
čiščenja med družbo Sava Turizem d.d. in SAMSIC storitve d.o.o. je družba Sava Turizem 
d.d. v  finalni fazi razpisa za izbor novega ponudnika storitev čiščenja, kateremu bi naj po 
naših virih želela outsourcati še zadnji del redno zaposlenih sobaric. 
 
Skoraj izključna lastnica družbe Sava Turizem d.d. je (preko družbe Sava d.d. in 
Slovenskega državnega Holdinga ter Kapitalske družbe) Republika Slovenija, zato vas kot 
ministra aktualne vlade, pristojnega za delo in socialne zadeve pozivamo, da v zadevi 
urgentno ukrepate in outsourcing sobaric pravočasno preprečite.  
 
Družbe s kapitalsko naložbo države, kot je Sava Turizem d.d., morajo biti na področju 
spoštovanja človekovih pravic, delovnopravne zakonodaje in kolektivnih pogodb ter vodenju 
aktivnega socialnega dialoga s predstavniki zaposlenih vzor vsem drugim družbam, prav 
tako pa morajo biti družbeno odgovorne (tako izhaja tudi iz Priporočil in pričakovanj 
Slovenskega državnega holdinga z junija 2022). Slednje pa pomeni, da njihova poglavitna 
naloga ni le ustvarjanje dobička, temveč tudi skrb za dobrobit delavcev ter ustvarjanje 
dostojnih pogojev dela.  
 
Glede na javno zavezo Vlade, da bo pristopila k odpravi outsourcinga in k postopnemu 
insourcingu delavcev, se nam zdi nesprejemljivo, da Sava Turizem d.d., družba s pretežno 
kapitalsko naložbo države, ki bi morala biti zgled vsem ostalim, namesto postopka 
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insourcinga izvaja outsourcing, še posebej, ker je splošno znano, da je outsourcing za 
delavce izredno škodljiv.  
 
Outsourcani delavci so v primerjavi z redno zaposlenimi delavci pri delodajalcu povprečno 
gledano prisiljeni opravljati delo v slabših delovnih pogojih in za nižjo plačo (v primerjavi z 
redno zaposlenimi imajo na istih delovnih mestih nižjo osnovno plačo, izplačan jim je nižji 
regres za letni dopust, ne prejemajo božičnice, ne napredujejo, ne prejemajo delovne 
uspešnosti, itd.), nikogar ne zanima njihovo počutje in pripadnost kolektivu, zato se pogosto 
počutijo izolirano in izključeno. Sam postopek outsourcinga in njegova negotovost pa 
delavcem predstavljata tudi hud stres, saj se zavedajo, da se bodo njihovi pogoji dela in 
pravice poslabšali. 
 
Nujno je, da skupaj ustvarimo solidarno in pravično družbo, kjer bodo vsem delavcem 
zagotovljeni dostojni pogoji dela in plačilo s katerim bodo lahko dostojno živeli, zato 
vas pozivamo, da v zadevi ukrepate v skladu s svojimi pristojnostmi in nas o ukrepih 
tudi obvestite.  
 
Najmanj pa pričakujemo, da boste na ministrstvih skupaj s pristojnimi odločevalci 
pripravili predlog dopolnitev »Priporočila in pričakovanja SDH«, ki bodo posebej 
usmerjena v odpravo slabih praks kot je opisano v tem pozivu in prezrto v Poglavju 
8 ČLOVEKOVE PRAVICE od strani 26 dalje, ki so javno dostopna na povezavi 
https://www.sdh.si/Data/Documents/pravni-
akti/Priporo%C4%8Dila%20in%20pri%C4%8Dakovanja%20SDH_junij%202022.pdf 
 
Uprava Skupine Sava Turizem d.d. je sindikatu na sestanku dne 19. 12. 2022 v zadevni temi 
potrdila, da bodo spoštovali vsa priporočila, ki jih bo SDH od družbe zahteval, sicer pa se 
bodo ravnala po optimalno razpoložljivih poslovnih modelih, ki jih zakonodaja dovoljuje, da 
izpolnijo pričakovanja lastnikov. 
 
V pričakovanju takojšnjega urgiranja v tej smeri, Vas lepo pozdravljamo, 
 
 

. 
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije 

Breda Črncec, dipl. ekon., generalna sekretarka sindikata  
 
 
 
 
 

Sindikat GIT Sava Turizem 
Jelica Pintarič, predsednica sindikata  

 
 
 

Posredovano še: 
- Sredstvom javnega obveščanja 
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