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ZADEVA: SKLEP PREDSEDSTVA SINDIKATA GIT O UČINKU ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE V
HOTELSKI , GOSTINSKI IN TURISTIČNI DEJAVNOSTI

Ministrstvo za finance
Republike Slovenije
Minister
UROŠ ČUFAR
Ministrstvo za gospodarstvo
RS - Direktorat za turizem in
Internacionalizacijo
Minister
METOD DRAGONJA
Generalni direktor
MARJAN HRIBAR

Spoštovani gospodje!
Člani reprezentativnega sindikata gostinstva in turizma Slovenije (GIT) so proučili možne učinke Zakona o davku
na nepremičnine na slovenski turizem. Nesporno so ugotovili, da je Vlada RS močno kaznovala hotelirje in
ostale gostince z znatno višjim davkom na nepremičnine, kot bo višina tega davka pri vseh ostalih dejavnostih.
Zavedamo se, da država uvaja davek v izjemno neugodnih ekonomskih okoliščinah ,da ga mora realizirati, ker
druge lažje poti za polnjenje prazne državne blagajne pač ni! Vendar moramo opozoriti, da podatki o
nepremičninah še zdaleč niso ažurni, ter da vrednosti iz množičnega vrednotenja močno odstopajo od
dejanskih tržnih vrednosti slovenskih hotelov. Če se stopnja davka ne bo znižala, bo imel le ta bo imel pogubne
posledice na razvoj slovenskega turističnega gospodarstva, ki je že sedaj na robu preživetja. In na robu
preživetja je tudi tisoče delavcev, ki delajo v tej panogi: kuharji, natakarji, sobarice, receptorji, zdravstveni
delavci... Njihov položaj bo skupaj s podjetji postal finančno neznosen. Število zaposlenih se bo še naprej
zniževalo, mladi se ne bodo več odločali za te poklice, plače bodo padale do zakonsko določenega minimuma,
posledično bo drastično padla kvaliteta storitev. Lahko se zgodi, da bomo zaprli lepo število hotelov, tako
manjših, kot tistih s petimi zvezdicami, ter lepo število zaposlenih preusmerili na Zavode za zaposlovanje in jih
tako prevalili na državne jasli.
No in tega nočemo! Zato sindikat GIT Slovenije ostro nasprotuje višini davka na nepremičnine, ki ste ga določili
za slovenske hotele, ne glede na argumentirana nasprotovanja stroke in najodgovornejših oseb, ki vodijo

slovenske hotele in ostale turistične objekte. Opozarjamo Vas, da končno prisluhnete glasu razuma vseh
zaposlenih v slovenskem turizmu.
V nasprotnem primeru bomo v izogib nemogočim pogojem poslovanja in grozeči socialni revščini gostinsko
turističnim delavcem, organizirali množičen protest proti Vladi RS za dosego enega samega cilja: Ohraniti
Slovenijo na turističnem zemljevidu Evrope!

Prosim Vas, da proučite naše zahteve in nas o Vaših ukrepih obvestite. Zelo radi bi slišali argumente in analizo
vseh predvidenih učinkov uvedbe davka na nepremičnine na razvoj slovenskega turizma!
V imenu predsedstva sindikata GIT Vas lepo pozdravljava!
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