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Dne: 21. 3. 2020 
 
g. Zdravko Počivalšek 
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Kotnikova ulica 5 
1000 Ljubljana 
Poslano na e-naslov: gp.mgrt@gov.si 
 
 
ZADEVA: JAVNI POZIV GOSPODARSKEMU MINISTRU g. POČIVALŠKU zoper nedopusten način 
odpuščanja tujih delavcev  
 
Spoštovani gospod minister! 
 
 
Težko je za razumeti, da v najtežjih trenutkih, v katerih smo se vsi skupaj znašli v naši državi, daje 
kadrovska služba družbe Sava Turizem svojim delavcem, ki so iz bivših republik Jugoslavije, v podpis 
»sporazumne odpovedi delovnega razmerja«, »sporazume o odsotnosti z dela brez nadomestila 
plače« in odpovedi pogodb iz poslovnih razlogov. Seznanjeni smo, da se jih celo izsiljuje, naj 
sporazume podpišejo, ker če jih ne bodo podpisali, jim Sava Turizem ne bo zagotovila prevoza v 
njihove države. Tukaj govorimo o dodatno ranljivi skupini delavcev, tujcih, ki še prav ne razumejo 
dobro, kaj podpisujejo, oziroma se jim s takšnimi ravnanji ne da niti priložnosti, da preverijo za kaj 
gre.  
 
Vsa leta, vse do teh kritičnih in težkih razmer v državi,  smo se ukvarjali s problemom kroničnega 
pomanjkanja kadra, sedaj se dela z ljudmi dela, kot da jih nikoli ne bomo potrebovali, kar je 
zagotovo neodgovorno! Še več, z njimi se ravna kot z manj vrednimi ljudmi! In pri tem govorimo o 
družbi, ki je v neposredni lasti države! 
 
Gre za nedopustno dejanje, na kar smo opozorili tudi Upravo Save Turizem, dne 18. 3. 2020, a se na 
naše posredovanje niso niti odzvali! Identični sporazumom brez nadomestila plače so dobili v 
podpis tudi tuji delavci v Termah Lendava.  
 
V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma ostro obsojamo ta dobesedno sprevržena dejanja 
delodajalcev. Že leta se v  gostinstvu borimo s kroničnim pomanjkanjem kadra, nato se jih v 
najtežjem obdobju, v katerem smo se znašli, »rešimo« po kratkem postopku. In to delavcev, ki so 
oddelali številne presežne ure in bili delodajalcu na razpolago »petek in svetek«. Sramota, kaj več 
ni mogoče izreči, saj so ti delavci s podpisom takšnega »sporazuma« ostali brez možnosti 
nadomestila na Zavodu, ostali so brez vseh sredstev za preživetje! 
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Zavedamo se, da je panoga gostinstva in turizma Slovenije trenutno ena izmed najbolj prizadetih 
dejavnosti, pa vendar s takim ravnanjem do zaposlenih, ne bomo ničesar pridobili, kvečjemu 
izgubili delavce, ki se nikoli več ne bodo želeli vrniti! 
 
Od vas želimo in zahtevamo, da se na takšna dejanja delodajalcev tudi vi, kot gospodarski minister 
takoj odzovete. Po eni strani spremljamo dvig plač ministrom in drugim državnim uslužbencem, po 
drugi strani pa so v bedo in revščino pahnjene najbolj ranljive skupine delavcev! Sramota za državo 
Slovenijo! 
 
 
 
 
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 

- mediji 
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