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V DRŽAVNEM ZBORU, 9.2.2022 

 

Kot edini reprezentativni sindikat delavcev v dejavnosti gostinstva in 
turizma, smo se že v letu 2019 obrnili na ministra za gospodarstvo, glede 
nastajanja državnega turističnega holdinga in kaj bi to pomenilo za 
zaposlene. Do sestanka ni prišlo. Kasneje smo ministra ponovno pozvali, 
da bi se sestali na temo stanja v kateri se je zaradi Covida znašla celotna 
panoga in okoli 40.000 delavk in delavcev. Žal, smo znova ostali brez 
odziva in se z ministrom za gospodarstvo še vse do danes, nismo sestali.  

Informacije, ki so se v javnosti pojavljale v zadnjih dveh tednih, da 
Madžarska kupuje naše najlepše naravne danosti in hotele, je v 
zaposlenih vzbudilo ogorčenje in še večje nezaupanje v obstoječo oblast.  

Govorimo namreč o strateško pomembni panogi, ki je na leto doprinašala 
tudi do  13%  BDP! Zato v imenu delavk in delavcev, državljank in 
državljanov, na tem mestu apeliramo in pozivamo  Vlado in vse poslance, 
da sprejmete odločitev, da država uveljavi predkupno pravico in odkupi 
43 odstoten delež Yorka.  

Prodaja strateškega, gospodarskega potenciala turizma, nas žene zgolj v 
bedno hlapčevstvo tujemu kapitalu! Pri dosedanji odprodaji slovenskih 
hotelov, kjer so lastniki Rusi, Srbi, Hrvati in tudi že Madžari, smo si nabrali 
že veliko slabih izkušenj. Predvsem z  odpuščanjem delavk in delavcev, 
poslabšanjem delovnih pogojev, z nespoštovanjem in kršitvami 
slovenske delovno pravne zakonodaje, od prekarnih in nestabilnih 
zaposlitev in še bi lahko naštevali.  

Tuji kapital  pred temeljne človekove pravice postavlja predvsem dobiček 
in svoje interese ter vse večje izkoriščanje delavcev. In temu se bomo 
sindikati le še bolj intenzivno zoperstavili z vsemi razpoložljivimi sredstvi 
sindikalnega boja! 

Zato z Manifestom, ki smo ga posredovali širši javnosti in tudi vam, 
dajemo  jasno sporočilo, da nočemo in ne  želimo, da bi  v lastni domovini 
postali hlapci tujemu kapitalu!   

 
Že sedaj se ob vse večji draginji življenjskih stroškov in energentov 
poglablja revščina že zaposlenih delavcev!  
Zato vas opozarjamo tudi na problematiko nizkih plač in na že leta 
podplačane delavce v tej dejavnosti.  
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Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki Vlade, od vas 
pričakujemo, da se boste z vsemi argumenti zavzeli  za razvoj 
slovenskega turizma in strateške slovenske naložbe ter  za človeka 
vredno življenje vseh zaposlenih delavk in delavcev, v tej, gospodarsko 
izredno pomembni panogi.  

Ne dovolimo, da tuj kapital izpodrine stabilne in dolgoročne zaposlitve!  
Ne dovolimo, da bi domačo slovensko kulinariko, domače vinarje in 
slovensko predelovalno industrijo, prevzemal kapital s ponudbo tujih 
prehrambenih verig in tujih pridelkov! 
In ne dovolimo, da bodo našo kulturo, naše običaje, naše slovenske 
lepote na Bledu, na Primorskem in v Pomurju, predstavljali Madžari! 

Že sedaj se v sindikatu borimo proti izčrpavanju delavk in delavcev, ker 
je kadra premalo,  proti prekarnim zaposlitvam, slabim delovnim 
pogojem, kršitvam počitkov in še bi lahko naštevali!  

In če domači lastnik nima interesa po boljše plačanih delavcih in 
izboljšanju delovnih pogojev, kako jih bo imel tuji lastnik?  

Borba za slovenski turizem je borba za obrambo naroda! Zato še enkrat 
pozivamo sedanjo oblast, da naredite vse za zaščito slovenske, strateške 
turistične infrastrukture! Kajti upamo in verjamemo, da se vsi dovolj 
zavedamo, kaj turizem pomeni za Slovenijo! 

In da preprečimo, da naši slovenski biseri preidejo zgolj v kremplje in 
pohlep tujcev!  

Naj vas za konec spomnim na povest slovenskega pisatelja Ivana 
Cankarja,  Hlapec Jernej in njegova pravica! Več kot očitno, se tudi 
skoraj 100 let kasneje borimo za  družbeno-zgodovinsko utemeljeno 
pravico delavstva, do plodov svojega dela. 
 

In to bomo branili! Zato smo prav z Manifestom pozvali vso slovensko 
javnost, vse državljanke in državljane, delavke in delavce, da stopimo 
skupaj in se zoperstavimo razprodaji slovenskega turističnega 
premoženja zgolj v roke tujemu kapitalu! 

 

Hvala.  

 


