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Dne: 6.5.2019 
 

ČLANICAM IN ČLANOM SINDIKATA 
DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE 
 

 
V   A   B   I   L   O  

 

NA 29. SREČANJE DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE, 
 

ki bo 11. junija 2019,  s pričetkom ob 10. uri,   
ob čudovitem Velenjskem jezeru,  

Cesta Simona Blatnika 24, Velenje. 
 

 
 

Idilično Velenjsko jezero se razprostira kot morje, na katerem imajo obiskovalci možnost kopanja, 
vožnje s pletnjo in električno ladjico ter možnost sprehoda po velenjski plaži. V lanskem letu je 
Velenjsko jezero obiskalo okoli 100.000 obiskovalcev. 
Namen našega srečanja je poleg druženja, še izmenjava sindikalnih izkušenj, pridobivanje novih 
znanstev in informacij, predvsem pa, da se vsi, vsaj za en dan, oddahnemo od vsakodnevnih 
obveznosti. Delavci v gostinstvu in turizmu si to zaslužite!   
Mi, kot  organizatorji,  pa se bomo  potrudili, da boste iz srečanja odšli polni lepih in nepozabnih 
vtisov. 
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OKVIRNI PROGRAM PRIREDITVE 
 

10.00 – 10.30 ure               Prihod na Restavracijo Jezero, kjer bo poskrbljeno za 

                                            parkiranje avtobusov in osebnih vozil. Na zbirnem mestu prejme 

                                            vsak udeleženec  bon za malico, kosilo in pijačo. 

                                           

11.00 -  12.00 ure                Malica (s sponzorskim pivom ali  brezalkoholno pijačo). 

 

12.00 - 12.15 ure          Kratek nagovor predsednika SGIT in pozdrav gen. sekretarke SGIT 

                                             z recitalom sindikalne pesmi ter predstavitvijo programa druženja. 

                                             

12.15 - 12.45 ure          KUD Veseli oder Ptuj, s komično predstavo »SREČEN ZAKON« 

     

12.45 -  15.00  ure             Glasba, zabavne igre z nagradami, proste aktivnosti, sprehod ob jezeru,                       

                                            vožnja s pletnjo ali električno ladjico  (cena 3,00 evre, plača član sam)  

             

15.30 – 16.00 ure          Kosilo. Po kosilu sledi zabava na prireditvenem prostoru  

            z glasbo DJ. 

 

20.00 uri           Zaključek prireditve. 

 

CENA NA UDELEŽENCA JE 14,00 evrov. V tej ceni je zajeto: dopoldanska malica, pozno kosilo in 1 
pijača ob kosilu (0,5 l piva ali 2 dcl vina  ali 0,5 l ore), razliko do polne cene  krije SGIT Slovenije.  

Prosimo vas, da avtobusne prevoze uredite tako kot vsako leto, skupaj s sekretarji, ki pokrivajo 
sindikat dejavnosti gostinstva in turizma po območnih organizacijah. 

Povabilo na srečanje bomo objavili tudi v Delavski enotnosti in na naši spletni strani SGIT. 
Člane samoplačnike bomo o srečanju obvestili na domače naslove. 

Prilagamo vam prijavnico, katero izpolnjeno vrnite na naslov: SINDIKAT SGIT SLOVENIJE, Neratova 
ulica 4, 2000 Maribor ali po e-pošti na naslov: breda.crncec@sindikat-zsss.si 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO JE 5. JUNIJ 2019. 

                                                  Pridite, luštno bo😊 

         
TVOJ SINDIKAT GIT SLOVENIJE 
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