Predsedstvo SGiT je soglasno sprejelo:
SKLEP št. 12/2
1. Predsedstvo SGiT pogojno sprejema sklepe Upravnega odbora Turistično gostinske
zbornice, ki jih je ta posredoval po sestanku pogajalske komisije, ki je bila 24.06.2009
s tem, da se na terenu med članstvom sindikata preveri odločitev za podpis
spremenjenega in na novo ponujenega aneksa h Kolektivni pogodbi za gostinstvo in
turizem ali da se preveri možnost za izvedbo stavke ali pa za začetek stavkovnih
aktivnosti. Če se dve tretjini vprašanih odloči za to, da naj sindikat podpiše to, kar
ponujajo delodajalci, bo SGIT Slovenije aneks podpisal. Če pa se taka večina za to ne
bo odločila, bo sindikat zbiral podpise za nadaljnje stavkovne aktivnosti.
2. V primeru, da se dve tretjini vprašanih odloči, da se to ne podpiše, se začnejo
stavkovne aktivnosti. To pomeni, da območni odbori SGiT začnejo zbirati podpise v
svojih sredinah. Stavke se bodo izvedle takoj, ko bo zbranih dovolj podpisov za
njihovo izvedbo
Stavka mora biti organizirana v skladu z zakonom in kolektivno
pogodbo. Jasno pa je, da bodo stavkovne zahteve takrat bistveno večje in prirejene
razmeram v posameznih podjetjih, kjer se bodo zaposleni odločili za stavko.
3. Predsedstvo SGiT priporoča sindikatom v podjetjih v katerih do 30.6.2009 ni bil
izplačan regres za LD najmanj v višini 686 evrov , da takoj sprejmejo sklep o vložitvi
kolektivnega delovnega spora zaradi kršitve »plačne« KP. Pred vložitvijo predloga na
pristojno delovno sodišče morajo strokovne službe območne organizacije ZSSS v
sodelovanju s sindikatom ali svetom delavcev v podjetju preizkusiti ali je bil
delodajalec v prvi polovici leta nelikviden in ali so podatki o poslovanju za leto 2008
pozitivni.
4. V primeru da delodajalec ni bil nelikviden pa kljub temu ni izplačal regresa za LD
najmanj v višini 680 evrov mora izvršni odbor sprejeti sklep da pooblašča pravno
službo – Andrejo TOŠ Zajšek, za vložitev zahteve za kolektivni spor zoper tiste
družbe oz. podjetja, ki so kršila zakon in kolektivno pogodbo , in za zastopanje do
pravnomočne rešitve spora.
5. Predsedstvo SGiT predlaga Upravnemu odboru Turistično gostinske zbornice (in v
vednost Direktoratu za turizem), naj se v izogib zapletom pri nadaljnjih pogajanjih v
bodoče ne dogajajo več stvari, kot so se dogajale doslej, ker sindikalna pogajalska
skupina ne bo več sodelovala, če delodajalska stran ne bo imela jasnega mandata za
pogajanja. V tej smeri naj se spremeni poslovnik o pogajanjih.
6. Predsedstvo SGiT predlaga, da se na pogajanja o plačah v bodoče povabi tudi
predstavnike vlade oziroma Direktorata za turizem. To pa zato, ker je država preko
KAD in SOD pomemben lastnik deležev v mnogih gostinskih in turističnih podjetjih.
7. Predsedstvo SGiT predlaga, da se 10 € (to je znesek, za katerega so delodajalci slabo
plačanim delavcem v gostinstvu in turizmu zmanjšali dogovorjeno višino regresa),
nameni za plače direktorjev in nagrade članom nadzornih svetov zaradi tega, ker
turistično politiko vodijo tako, da resnično skrbijo za razvoj človeških virov, standard
zaposlenih delavcev, pomanjkanje kadrov in za kakovostnejši razvoj slovenskega
turizma. Zaposleni v gostinstvu in turizmu bodo na tak način pokazali svojo družbeno
odgovornost in pomagali turističnim menedžerjem, da si še malo popravijo svoje
plače in nagrade. Prav je, da vsaj oni vedo, kaj je to: Družinam prijazno podjetje!

8. Predsedstvo SGiT predlaga še, da se v bodoče vsa pogajanja v zvezi s plačami v
gostinstvu in turizmu zaključijo do 1. maja v tekočem letu.
Ta sklep so nekoč, ne dolgo nazaj, že potrdili vsi podpisniki KP, ki so se zavedali
pomena mirnih in kakovostnih priprav na sezono, ko naj bi vodstvo in delavci delali
družno, z roko v roki za zadovoljne goste in dober turistični priliv. Zakaj se člani UO
TGZ ne držijo svojih lastnih (pametnih) usmeritev nas ne zanima več. Vsekakor je
dvomesečni rok, ki so si ga vzeli za prepričevanje in dogovarjanje nesprejemljiv.
9. Predsedstvo SGIT predlaga, da je rok za preverjanje pogojnega sklepa o podpisu
aneksa petek, 10.julij 2009.

