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Direktor družbe hotela Diana g. Boštjan Serec    Maribor, 30.12.2019 
Neznan e-naslov 
Pomočnik direktorja g. Matej Hofinger 
e-naslov: matejhofinger@gmail.com 
Prokuristka: ga. Jasna Klepec 
e-naslov :jasna.klepec@hotel-diana.si 
Tajništvo hotela Diana 
e-naslov: tajnistvo@hotel-diana.si 
Sindikat hotela Diana Murska Sobota 
e-naslov: suzana.jancar@telemach.net 
 

 

Zadeva: podpora stavki v Hotelu Diana Murska Sobota 
 
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije daje vso podporo članom SGIT v Hotelu 
Diana v Murski Soboti, pri napovedani stavki, 9. januarja 2020. 

 
Stavkovne zahteve se glasijo: 
 

- zakonsko izplačilo plač, prispevkov in potnih stroškov - delodajalec že dva 
meseca zamuja z izplačilom plač (v mesecu oktobru in decembru2019),   tri mesece 
pa zamuja z izplačilom prispevkov in potnih stroškov (v mesecu oktobru, novembru 
in decembru 2019). Prispevki za socialno varnost v mesecu decembru 2019 (plača 
za mesec november) še niso poravnani.  

- izplačilo neizplačanega deleža regresa za letni dopust za leto 2019 (zaposleni 
so v mesecu juniju prejeli le 221 evrov regresa za leto 2019, regres po KPD 
gostinstva in turizma je 1.050 evra). 

- socialni dialog –  g. Boštjan Serec je svojo funkcijo direktorja nastopil 25. oktobra 
2019. Kljub zaprosilu sindikata v družbi in SGIT Slovenije preko prokuristke Jasne 
Klepec in tajništva družbe,  direktor sindikata ni sprejel,  sindikat tudi ni prejel  
njegovih službenih kontaktov. Zaposleni se z direktorjem v času od meseca oktobra 
do 27.12.2019  še prav tako niso spoznali in ne sestali. Takšen odnos kaže na 
popolno ignoranco zaposlenih in  sindikata. Socialni dialog v družbi ne poteka.  

 
Na vodstvo Hotela Diana apeliramo, da odgovorno pristopi k pogajanjem, prav tako pa 
pričakujemo takojšnjo vzpostavitev socialnega dialoga s strani direktorja družbe.  
 
Člani sindikata in ostali zaposleni, ne popuščajte, mi smo z vami! Skupaj smo močnejši! 
 
Breda Črnčec, dipl.ekon.              Kristijan Lasbaher 
generalna sekretarka SGITS              predsednik SGITS 
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