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UPRAVI DRUŽBE SAVA TURIZEM, d. d. 
predsednik Andrej Prebil,  andrej.prebil@sava.si 

članica Renata Balažič,  renata.balazic@sava.si 

član Borut Simonič,  borut.simonic@sava.si 

 

PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 
dr. Robert Golob,  gp.kv@gov.si 

 

MINISTRSTVU ZA DELO, DRUŽINO,  

SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 
minister Luka Mesec,  gp.mddsz@gov.si 
 

MINISTRSTVU ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT  
minister Matjaž Han,  gp.mgrt@gov.si 

 

MINISTRSTVU ZA FINANCE 
minister Klemen Boštjančič,  gp.mf@gov.si 
 

SLOVENSKEMU DRŽAVNEMU HOLDINGU, d. d. 
predsednik Žiga Debeljak,  info@sdh.si 
 

POSLANKAM IN POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 
gp@dz-rs.si 
 

SINDIKATU GiT SAVA TURIZEM 
predsednica Jelica Pintarič,  jelicapin@gmail.com 

 

 

PODPORA DELAVSTVU V DRUŽBI  SAVA TURIZEM 
 

 
 

Sindikata Glosa izraža polno podporo članicam in članom Sindikata delavcev gostinstva in turizma 

Slovenije, zaposlenim v družbi Sava Turizem, d. d., ob napovedani opozorilni stavki, ki bo potekala 

28. 2. 2023 med 10. in 14. uro v Hotelih Bernardin.  

Sprememba organiziranosti podjetja oziroma prenos podjetja ali njegovega dela iz ene pravne osebe 

na drug subjekt pomembno vpliva na pravice delavk in delavcev, ki nadaljujejo delo pri novem 
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delodajalcu. Razvoju in rásti gospodarskih družb ter njihovi boljši organiziranosti v smeri doseganja 

večje uspešnosti na domačem in tujem trgu ne nasprotujemo  –  odločno pa OBSOJAMO ZLORABO 

instituta spremembe delodajalca zgolj zaradi znižanja stroškov dela!  V resnici v izračunih ni 

nikakršne ekonomike (če seštejemo stroške upravljanja poslov + stroške dela + druge stroške), 

izločitev delavstva, ki pri novem delodajalcu / prevzemniku opravlja istovrstna dela (saj matično 

podjetje / naročnik oziroma prenosnik brez teh storitev, ki jih TRAJNO potrebuje, sploh ne more 

delovati!)  pa predstavlja pravno posiljevanje ali juridični monstrum. 

Ne dvigujemo glasu samo zaradi sobaric, izločenih iz Hotelov Bernardin;  glasni smo zaradi vseh do 

sedaj izločenih sobaric iz delniške družbe Sava Hoteli ter zaradi vseh drugih delavk in delavcev, ki so 

bili proti svoji volji oddani novemu delodajalcu zgolj zaradi (kvazinižjih) stroškov! Vse na ta način 

izobčeno delavstvo, ne le v hotelirstvu, marveč tudi v drugih  - praviloma storitvenih -  dejavnostih, je  

nesramno pahnjeno na rob preživetja.  

 

Socialno partnerstvo, dialog, kolektivna pogajanja v družbi Sava Turizem šepajo;  delavstvo se 

dalj časa sooča s problemom plačnih nesorazmerij;  vodstvo družbe že več let prezira sindikat in 

se noče pogajati;  o dvigu plač – kaj je že to?! – se odloča kar uprava sama … 

 

 

Od vodilnih v družbi Sava Turizem terjamo vzpostavitev socialnega dialoga, saniranje plačnih in 

drugih krivic ter izpolnitev stavkovnih zahtev: 

 
 

ODPRAVA 'OUTSOURCINGA' ! 

 

ODPRAVA PLAČNIH NESORAZMERIJ! 

 

TAKOJŠNJA USKLADITEV VSEH OSNOVNIH PLAČ 

Z VIŠINO INFLACIJE IZ LETA 2022 V VIŠINI 10,3 %! 

 

SKLENITEV ANEKSA K PODJETNIŠKI KOLEKTIVNI POGODBI! 

 

DVIG POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA NA 0,21 € / KM! 

 

IZPLAČILO 100 % NADOMESTILA PLAČE ZA ČAS STAVKE! 

 

Podpiramo zahteve Sindikata GiT Sava Turizem za dostojno plačilo in boljše delovne pogoje vsega 

delavstva, ki dela za Savo Turizem. 

Obenem vse naslovnike pozivamo k izpolnitvi lastnih obljub in k zaščiti delavskih pravic v omenjeni 

družbi. Zahteve so racionalne, utemeljene, nesporne, dotikajo se marsikaterega prebivalca Slovenije.  

 

Vodstvo, KAJ SE TO PRAVI?! 

Izpolnjujte vendar svoje dolžnosti po predpisih in kolektivni pogodbi!!! 

 

Delavstvo, POGUMNO NAPREJ!!! 
 

 

 
                 Predsednik 
 

                        Mitja  Šuštar 

                                    


