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Maribor, 28.1.2022 

 

VLADA RS 

Poslano na e-naslov: janez.jansa@gov.si 

                                  gp.kpv@gov.si 

POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE  

Poslano na e-naslov: posredovalec.poste@ds-rs.si 

                                  gp@dz-rs.si 

 

ZADEVA: POHLEP KAPITALA IN NEODZIVNOST POLITIKE 

                 UNIČUJETA SLOVENSKI TURIZEM 

Spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora RS, spoštovane članice in člani Vlade 

RS!  

 

MOLČITE V VLADI, MOLČITE POSLANCI! MEDTEM PA TUJI KAPITAL STEGUJE SVOJE 

LOVKE PO NAJLEPŠIH NARAVNIH DANOSTIH SLOVENIJE!  

POZIVAMO VAS, DA NE DOVOLITE,  DA TUJCI RAZKOSAJO NAŠE SLOVENSKE BISERE! 

TUJI KAPITAL HLASTA ZGOLJ PO DOBIČKIH, UNIČUJE OKOLJE, DELAVCI PA 

POSTAJAJO  HLAPČEVSKA DELOVNA SILA V LASTNI DRŽAVI!  

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije smo PROTI RAZPRODAJI  slovenskih 

hotelov in term Madžarom, na najlepših lokacijah naše države! 

Kot edini reprezentativni sindikat v dejavnosti gostinstva in turizma v Sloveniji smo ministra g. 

Počivalška, kar nekajkrat zaprosili za sestanek, prvič v letu 2019, na temo »vseslovenskega 

turističnega holdinga«, kasneje  na  temo stanja v kateri se je zaradi Covida znašla celotna panoga 

in v njej zaposleni. Vse do danes do srečanja ni prišlo! Ocenjujemo, da gospodarski minister s tem 

kaže ignoranco do 40.000 zaposlenih in to v gospodarsko izredno pomembni panogi, ki je na leto 

doprinesla tudi do 13 odstotkov BDP!   

Informacija, ki se je kot strela z jasnega pred dobrim tednom  pojavila v javnosti, da Madžari kupujejo 

naše najlepše naravne danosti, je v zaposlenih vzbudila bes, jezo, predvsem pa še večje nezaupanje 

v obstoječo oblast in tudi v vas, gospe in gospodje poslanci, izvoljeni od ljudstva! 

Panoga gostinstva in turizma je zaradi razglašene epidemije in dvakratnega lockdowna  bila in še 

vedno je, ena od gospodarskih panog, ki  je najbolj na udaru. Dvakratno zaprtje in prenehanje 

obratovanja je zapustilo nepopravljive posledice številnim subjektom in pušča jih tudi sedaj, ko zaradi 

PCT pogoja in številnih okužb,  lokali, restavracije, gostilne, hoteli, sicer ostajajo odprti, a je večina 

brez gostov…Več kot 3000 manjših lokalov, gostiln in nastanitev je v času epidemije že zavedno 

zaprlo svoja vrata. Bo kdo nosil odgovornost za posledice odločitev vladajočih, ki je številne gostince 

pahnila čez rob?  

Pomanjkanje kadra je res že v vseh dejavnostih, vendar v proizvodnji lahko določena dela 

opravljajo tudi z napredno tehnologijo, turizem pa smo LJUDJE!  
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V sindikatu GIT Slovenije nikakor nismo proti razvoju digitalizacije,  zahtevamo pa, da je 

denar tudi za številne »že leta podplačane delavke in delavce«!! Po kolektivni pogodbi 

dejavnosti znaša najnižja osnovna bruto plača v I. tarifnem razredu  529,20 evra bruto, kar je 

412,25 evrov neto!!! Dvig minimalne plače, ki znaša 1.074,43 evra bruto, zgolj za 30 evrov 

bruto razlike posega že v VII. tarifni razred! In to je naša žalostna realnost v izredno 

perspektivni panogi gospodarstva! 

Stanje manjkajočih kvalificiranih, lokalnih  delavcev, postaja vse bolj alarmantno! Po uradnih 

podatkih Zavoda za zaposlovanje RS je bilo konec leta 2021 povpraševanja delodajalcev po okoli 

9.000 delavcih. V SGIT ocenjujemo, da jih manjka zagotovo še veliko več, saj se kadre išče tudi 

preko različnih agencij, socialnih omrežij, FB…Da kadra ni, kažejo tudi  podatki o  več deset tisoč 

oddelanih presežnih urah, ki jih delavci ne morejo koristiti, temveč se jim izplačujejo (ali pa še to ne). 

Poleg težkih pogojev dela, so zaposleni v tem času »virusa COVID-19 in vseh njegovih mutacij«, le 

še dodatno obremenjeni zaradi izvajanja številnih ukrepov in deležni številne neprimerne 

komunikacije zaradi nadzorovanja gostov. Zato pa niso nič boljše plačani, kvečjemu so se njihovi 

težki delovni pogoji le še poglobili.   

In dovolj je, dovolj, da iz že zaposlenih delavcev ustvarjate reveže! Medtem pa pohlep kapitala 

in politike  ne more napolniti vreče brez dna.  

Zelo nas je tudi presenetilo, ko smo iz medijev izvedeli,  da nam poleg vseh strokovnjakov v 

Sloveniji, pišejo Avstrijci strategijo turizma, ki je še vedno strogo varovana skrivnost za javnost! 

Sprašujemo se, čemu skrivanje dokumenta? Predvsem pa nas zanima, kakšna je zapisana 

strategija s kadri, ki nam jih že leta kronično primanjkuje? 

Spoštovane gospe in gospodje v vladi in v poslanskih vrstah!  

Pri dosedanji odprodaji slovenskih hotelov, kjer so lastniki Hrvati, Srbi, Rusi in tudi Madžari, smo si 

nabrali že veliko slabih izkušenj (od kršitev in nespoštovanja slovenske delovno pravne zakonodaje, 

od prekarnih in nestabilnih zaposlitev, zaviranja dviga plač, itd.).  Naj vas ob tem spomnimo na 

kalvarijo hotelov Metropol, ki jih je v letu 2014 kupilo hrvaško podjetje Cavtat ali na prodajo Term 

Lendava Madžarom. 

Dosedanji vstop tujega kapitala je pokazal, da pred temeljne delavske pravice postavlja 

predvsem dobiček in svoje interese! Zato vam sporočamo, da se bomo UPRLI  temu, da tuj 

kapital izpodrine stabilne in dolgoročne zaposlitve! Uprli se bomo, da bi  domačo slovensko 

kulinariko in domače vinarje, našo predelovalno industrijo, našo »srebrnino«, prevzemal  

kapital s ponudbo tujih prehrambenih verig!  

Kot predstavniki ljudstva ste odgovorni za vaša dejanja vsem državljankam in državljanom, 

delavkam in delavcem  in  tudi socialnim partnerjem, ne pa, da nas ignorirate in si zatiskate 

oči pred razprodajo slovenskega premoženja! Kljub zanikanju SDH in ministra Počivalška, da 

se to ne bo zgodilo pred volitvami, vas opozarjamo, da je tam, kjer je dim, tudi ogenj! 

Odprodati najlepše bisere naše Slovenije zgolj tujemu kapitalu,  bi bila nepopravljiva napaka 

za vse nas in naše zanamce! 

 

Zato pozivamo vse, Slovenija, zbudi se!  

S spoštovanjem    

Breda Črnčec, dipl. ekon.                              Kristijan Lasbaher, l.r. 

generalna sekretarka SGIT          predsednik sindikata SGIT  

 

Priloga: Manifest, posredovan javnosti, 24.1.2021  
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