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ZADEVA: TUDI SOBARICE V ISTRABENZ TURIZMU  V ODLOČEN BOJ 

ZOPER »OUTSOURSING« 

 
Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani odgovorni ministri, SDH, poslanke in poslanci DZ RS! 

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma smo vas že večkrat pozvali k odpravi outsoursinga in 

izkoriščanja delavcev pri zunanjih izvajalcih storitev, še posebej pa čiščenja v hotelih, termah, 

zdraviliščih ter drugih turističnih nastanitvah. 

Na vas smo se obrnili in utemeljeno pričakovali odpravo  outsorsinga v Savi Turizem, ki je družba v 

državni lasti. Pa se je znova pokazalo, da je za vas pomemben izključno kapital in ne ljudje! Ta 

škodljivi poslovni model ni od včeraj in delavci pod težo izkoriščanja trpijo  že desetletja. Pa so te 

delavce spregledale prejšnje vlade in  jih ne vidi in ne sliši sedanja oblast.  S stavko v Savi Turizem 

smo vas opozorili, da mislimo resno, da ste bitko sicer dobili, a se boj za pravice tudi teh, od vas 

prezrtih sobaric,  šele začenja! Medtem, ko zunanji izvajalci storitev čiščenja kujejo visoke dobičke 

in se bogatijo, predvsem na račun državnih družb,  se delavce, zaposlene v teh družbah izkorišča 

na vse možne načine, od sramotno nizkih plač, nižjih dodatkov k plači, težkih in človeka nedostojnih 

pogojev dela, nižjih izplačil regresa za letni dopust in drugo.   

Dnevno so te delavke in delavci izpostavljeni velikim pritiskom, zaradi česar tudi zbolevajo. In za 

odpravo tega izkoriščevalskega modela, ni dovolj, da je ministrstvo za delo zaposlilo nazaj 
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varnostnike in čistilke in da sta dva ministra podprla prizadevanja sindikata GIT za odpravo 

outsoursinga.   

Spoštovani predsednik Vlade, ob izvolitvi ste prisegli, da boste delovali v imenu vseh državljank in 

državljanov in mednje spadajo tudi delavke in delavci! Kdaj boste izpolnili svojo zaprisego? 

Outsoursing namreč postaja  v družbah, ki so v lasti države (SDH in KAD), več kot  očitno običajna 

poslovna praksa!  

Z mesecem aprilom naj bi bile outsourcane v Aktivo čiščenje tudi sobarice v družbi Istrabenz turizem!  

In vi lahko to preprečite! Na podlagi številnih dokazov, ki  jih lahko pridobite na Inšpektoratu za delo, 

na podlagi številnih pretresenih izpovedi delavk in delavcev, ki so že leta podplačani in v t.i. 

»novodobnem suženjstvu«, na podlagi poraznega zdravstvenega stanja sobaric lahko samo politika 

izkorenini škodljive prakse.  

Kdaj se boste zavedali, da so TURIZEM LJUDJE? Kdaj se boste zavedali, da delavci iz te panoge 

še vedno odhajajo v druge poklice v druge dejavnosti? Kdaj se boste zavedali, da se manko delavcev 

približuje številki 15.000? In kdaj boste prepoznali, da so sobarice delavke, brez katerih se ne morete 

iti turizma? Poklic sobarice ste razvrednotili, pa ne zgolj zaradi sramotnega plačila za delo, temveč 

zaradi dejstva, da te delavke danes opravljajo delo dveh poklicev, čistilke in sobarice.  

In medtem, ko imate vi spoštovana oblast  proste vikende, praznike … te delavke garajo vse dneve 

v tednu, petek in svetek, vse vikende, praznike. Za  to, da imate postlano sobo na vašem oddihu. 

Kar one zaslužijo za svoje garaško delo, je za vas morda zgolj drobiž za kave s prijatelji.  

Že sobarice v Savi Turizem so vam jasno povedale, da niso smeti, ki bi jih želeli pomesti pod 

preprogo in to  vam sporočajo tudi sobarice v Istrabenz turizmu.  

O Aktivi čiščenje, ki je očitno postala »vladni interes« za sklepanje dobičkonosnih poslov predvsem 

v družbah, ki so v državni lasti, pa kljub temu, da ima na Inšpektoratu številne prijave kršitev in se 

istočasno sooča z velikim pomanjkanjem delavcev, pa ne želite vedeti ničesar! In tako še naprej 

dopuščate outsoursing, ki za seboj pušča nepopravljive posledice.   

Spoštovana Vlada, spoštovani SDH,  

pri praksi izčrpavanja delavcev z nizkimi osnovnimi plačami, ki so pri zunanjih izvajalcih storitev še 

vedno pod minimalno plačo gre tudi za kršitev Splošne deklaracije človekovih pravic.  

O DRUŽBAH V DRŽAVNI LASTI NA KONCU ŠE VEDNO VI ODLOČATE, SAJ POSTAVLJATE 

ZAVEZE IN CILJE GLEDE POSLOVANJA IN UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKO 

NALOŽBO DRŽAVE, SKOZI AKTE KOT SO STRATEGIJA UPRAVLJANJA, LETNI NAČRT 

UPRAVLJANJA, ETIČNI KODEKS IN DRUGO. IN PRAV VI IMATE V ROKAH PLATNO IN 

ŠKARJE! 

SPOROČAMO VAM, DA JE BILO DOVOLJ VAŠE IGNORANCE. ZAVEZE, KI STE JIH DALI,  

IZPOLNITE IN PREPREČITE OUTSORSING SOBARIC V ISTRABENZ TURIZMU!  

Samo vaše podpore pri zahtevah sindikata GIT Slovenije, so premalo. Štejejo vaša dejanja! 

Za začetek: prekličite  outsourcanje sobaric v družbi Istrabenz turizem. 

             

       SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA 

       SLOVENIJE  

       SGIT PRIMORSKI ODBOR 

       SINDIKAT GIT  ISTRABENZ TURIZEM    


