SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA
IN TURIZMA SLOVENIJE
Konferenca

Predlog
13.11.2012

ZAPISNIK
1.PROGRAMSKO-VOLILNE KONFERENCE SINDIKATA
DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE,
ki je bila 13.11.2012 ob 15,30 na Bledu v hotelu Jelovica

1. Otvoritev konference
Po kratkem kulturnem programu tamburašev in Internacionali je 1.
Programsko-volilno konferenco pričel predsednik SGiT Kristijan Lasbaher.
Pozdravil je vse prisotne delegate in goste.
Prisotni:
Delegati: Kristijan Lasbaher, Karmen Leban, Dragica Krojs, Boris Kidrič, Marija
Likar,Franci Kus, Janja Škoda,Duška Mavrin, Nevins Mohar, Črt Rozman, Mojca
Stropnik, Marta Kramberger, Tomi Sabo, Jože Turkl, Tomaž Zore, Jani Cerar,
Maja Kavec,Matjaž Ažnik, ŠtefanGrmek in igorIlijaš.
Gostje: mag.Dušan Semolič - predsednik ZSSS, Eduard Andrid in Duška Lončar –
Stuh Hrvaške, Breda Črnčec – OO SGiT, Pavle Vrhovec in Andreja Toš Zajšek –
ZSSS, Martin Muršič – SODS, JovoLabanac – KŽI, Berta Zalar, DolfiPotočnik in
Janez Časar – bivši člani predsedstva SGiT, Aleš Kovačič in Irena Valenti –
Konfederacija 90, LucjanAndrioli – Adriatic Slovenica.
Odsotni:
Delegati: Nataša Trobec, Slavica Dekleva,Veronika Štefančič in Boris Borkovič.
Predsednik SGiTKristijan Lasbaherje povedal, da konferenca SGiT poteka v
hotelu Jelovica na Bledu. Eden od razlogov za odločitev za ta hotel je, da v tem
hotelu delajo člani in članice SGiT, organizirani v sindikat podjetja. S tem SGiT
Slovenije resno začenja akcijo fairhotels. Na ta način bomo propagirali hotele,
kjer imajo organiziran sindikat, kjer je vodstvo fer do zaposlenih in do gostov.
Predstavnica hotela Jelovica Špela Kavčič je predstavila začetke in sedanje
poslovanje hotela Jelovica, v katerem je zaposlenih 32 delavcev.
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2. Izvolitev organov konference
Predsednik SGiTKristijan Lasbaherje predlagal, da konferenca z
javnimglasovanjem izvoli delovno predsedstvo, in sicer je za predsednika
delovnega predsedstva predlagal Borisa Kidriča, za članici delovnega
predsedstva pa Dragico Krojs in Mojco Stropnik.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 1:
1.Programsko-volilna konferenca SGiTje izvolila delovno predsedstvo v
sestavi:
- predsednik delovnega predsedstva: Boris Kidrič,
-članici delovnega predsedstva: Dragica Krojs in Mojca Stropnik.
3. Pozdravni govori gostov
Predsednik ZSSS mag. Dušan Semolič je vse prisotne pozdravil v imenu ZSSS.
Poudaril je, da je programsko volilna seja pomemben dogodek za sindikat.
Izrazil je spoštovanje do dela SGiT tako pri posebnih nalogah SGiT kot pri
nalogah ZSSS. SGiT je pustil pomembno sled v sindikalnem gibanju v Sloveniji.
Najtežje je delo sindikalistov v podjetjih. Pričakovanja članov so velika. Sindikati
delujejo za to, da bi bile razmere v podjetjih bolj prijazne do delavcev. Sedanje
razmere so ne samo v Sloveniji, ampak povsod v Evropi sovražne do delavcev.
Zato bodo ta teden povsod v Evropi demonstracije in stavke proti varčevalnim
ukrepom , ki jih vse vlade izvajajo predvsem v škodo položaja zaposlenih.
Evropska konfederacija sindikatov je vse evropske sindikate pozvala, da
okrepimo duh uporništva.
Sedanje dogajanje je krivično do delavcev , do mladih ter upokojencev, ki niso
povzročili te krize, ampak jo je povzročil kapital. Evropske države so postale
neke vrste »kolonije« »gospodarjev (Evropske centralne banke, Mednarodnega
monetarnega sklada in Evropske komisije z eksterno podporo bonitetnih hiš)«.
Ti obvladujejo vse vzvode oblasti, vključno s parlamenti v Evropi. Največji
problem tega časa je, da se gospodarska kriza rešuje na plečih delavstva.
Podirajo se temelji socialne države in uveljavljajo ukrepi, ki vodijo v brezno. To
je pot brez napredka, v katerem dominira kapital, ki povzroča bedo delavstva,
mladih in upokojencev v vsej Evropi.
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V Sloveniji predstavljamo del tega duha uporništva sindikati. Mi opozarjamo,
da so predlagani vladini ukrepi napačni, da pomenijo pot v revščino. Zato
moramo gojiti ta duh , ne smemo se sprijazniti s tem. Če se ne upremo, bodo
politiki to uzakonili. Politiki skušajo ljudi prestrašiti, da bili tihi, potrpežljivi in
mirni.Organizirani sindikati pa ponujamo drugo alternativo. Izpostavljamo skrb
za ustvarjanje kvalitetnih novih delovnih mest, da bi brezposelni dobili delo, da
bi mladi dobili delo in s tem možnost za preživetje, za osnovanje in vzdrževanje
svojih družin, da bi ostali v Sloveniji in ne bi odhajali ven, v tujino. V Sloveniji je
vse več lačnih otrok. Najlaže jih je »ne videti«, vendar se to dogaja, ker
bogastvo ni pravično razdeljeno. Bogastvo ima manjšina, ima ga v davčnih
oazah, bogastvo gre za banke in njihovo reševanje (za to gredo milijarde evrov),
za reševanje podjetij pa ni nikoli denarja (tu zmanjka milijon evrov).
Sindikalna zahteva je, da imajo prednost temeljne človekove in delavske
pravice, šele potem ekonomske pravice in interes kapitala. Pot za dosego tega
cilja je dolga. Vodi preko uporništva. Ne smemo biti tiho in ne sprejemati vsega,
kar nam politiki predstavijo kot nujno.
V soboto, 17.11.2012 se bo zbralo delavstvo Slovenije v Ljubljani na
Kongresnem trgu in prav je, da tam povemo svoje mnenje. Alternativa je biti
tiho. Prav je, da dvignemo svoj glas. Politiki so v parlamentarno proceduro dali
neusklajen zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakon o
spremembah na trgu dela. Naredili so napako. To so zakoni, ki morajo biti
sprejeti v skladu z našimi pričakovanji, kajti delovno pravna zakonodaja mora
ščititi šibkejšo stran, to je delavstvo.
Meseci, ki so pred nami, bodo težki. Tudi zato, ker so politiki naredili napako,
ker z Zakonom o slabi banki in Zakonu o holdingu želijo ustvarili sistem, ki bo
ogrozil dobra slovenska podjetja. Upravičeno se bojimo, da bodo ta podjetja
plen razprodaje in da bodo iz izkupička od prodaje teh podjetij poplačali
tajkunske dolgove. Nekateri naši sindikati so se pri tem postavili v prvo bojno
fronto. Med nami v zsss velja solidarnost. Noben od sindikatov dejavnosti, ki
se postavljajo na čelo bitke, ne bi smel ostati v boju sam.
Zelo pomembno je, da damo politikom nedvoumna in jasna sporočila, da so šli
predaleč. Politike in države nimamo zato, da bi imeli ministre in njihove
sekretarje, ampak jih imamo zato, da pomagajo ljudem. Pogledati je treba med
ljudi kako živijo. V Sloveniji je vse več revežev, vse manj jih ima varstveni
dodatek, vse manj jih prejema otroške dodatke in državne štipendije. Politiki so
zato, da ustvarjajo pogoje, da bo gospodarstvo : industrija pa tudi storitvene
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dejavnosti imeli pogoje za delo in dobro, uspešno gospodarjenje in da bi tudi
delavci imeli kaj od tega.
Delavske pravice niso sovražnik gospodarskega razvoja. Tudi javni sektor ni
sovražnik uspešnega gospodarstva, ampak pogojujeta drug drugega. Politiki pa
bi radi prav to razdvojili in sprli med seboj delavce v zasebnem in družbenem
sektorju.
Sindikati nimamo tiste moči, ki jo imajo politiki ali kapital. Imamo pa vrednote,
povezane s solidarnostjo, vzajemnostjo in pravičnostjo. V tem se izraža tudi vse
spoštovanje do vašega sindikata, ki je na pravi poti, saj tudi sam vseskozi goji
sindikalne postulate.
Še enkrat zahvala dosedanjemu vodstvu za opravljeno delo in vse dobre želje
novoizvoljenemu vodstvu za delo v dejavnosti gostinstva in turizma . Želim, da
bi ostali združeni in povezani v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.
Sekretar Sindikata KŽI JovoLabanac je ugotovil, da čas res hitro teče. Sindikat
KŽI, ki dobro sodeluje s SGiT, je imel svoj kongres pred 5 leti 16.novembra, 17.
novembra je bil takrat protestni shod. Zgodovina se ponavlja kot farsa. Vendar
v tem primeru ne, ker se moramo sindikalna vodstva boriti za svoj položaj, za
svoj status in za normalno eksistenco delovnih ljudi in sindikalnega članstva.
SKŽI in SGiT od svojega nastanka v vseh obdobjih dobro sodelujeta. Več kot
deset let je od tega, ko smo imeli v Pacugu skupno sejo obeh organov z dobro
željo, da se ta dva sindikata čim prej združita. Zastavo je vedno nosila Karmen,
dajala je iniciative in pobude. Časi so minili in različni vzroki so bili, da do
združenja obeh sindikatov še ni prišlo. Slej ko prej bo do združitve prišlo –
takrat, ko bo čas pravi. Prav bi bilo, da bi prišlo do združitve ne samo teh dveh
sindikatov, ampak tudi sindikata trgovine, da bomo govorili o sindikatu,v
katerem so povezani vsi zaposleni »od zemlje do mize« in da so vsi ti sindikati
enotni v boju za dober socialno ekonomski položaj svojega članstva.
Vsem je zaželel uspešno delo in okrepitev SGiT, da bodo njegovi uspehi še večji.
Zaželeno je tudi večje sodelovanje na športnem, akcijskem in drugih področjih.
Predsednik Sindikata ugostiteljstva i turizma HrvatskeEduard Andridje pozdravil
vse prisotne
v imenu Sindikata ugostiteljstva i turizma Hrvatske in
Samostalnega sindikata Hrvatske za področje storitev, ki dobro sodelujeta s
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SGiT Slovenije. Enako dobro sodelovanje je zaželel tudi za v bodoče, ko bo
izbrano novo vodstvo SGiT.
Ugotovil je, da so problemi, s katerimi se srečujejo sindikati v Sloveniji, podobni
problemom, ki jih morajo reševati hrvaški sindikati. Pred volitvami so vsi želeli,
da pride na oblast socialno demokratska stranka, ko pa je prišla, se je izkazalo,
da ne deluje tako kot bi morala delovati socialno demokratska stranka, ampak
je še hujša od svojih predhodnikov. Sindikati so vedno najbolj želeli z vlado
sodelovati v kvalitetnem socialnem dialogu, vendar s to vlado socialnega
dialoga sploh ni. Poskušajo ga vzpostaviti, vendar ne odgovarjajo na poziv
sindikatov in ignorirajo njihovo delo . V pripravah na volitve so obljubljali
zamenjavo Zakona o delovnih razmerjih, sedaj pa tega ni in svojo politiko
uresničujejo skozi nove pravilnike in nove izvedbene zakone, ki jih sprejemajo
brez socialnih partnerjev in brez socialnega dialoga.
V dejavnosti turizma je Hrvatska v čudni situaciji, saj so ustvarjeni dobri
rezultati, bilo je povečano število turistov in nočitev, prihodki pa so komaj za
pokritje stroškov ali pa še to ne in so izgube vedno večje. Sezono so začeli z
vnaprej dogovorjenimi cenami, med sezono pa so se spreminjale cene hrane,
energentov, prišlo je do povečanja dolgov itd.
Zaposlenim v turistični dejavnosti, razen tistih, ki delajo v Istri, v pogajanjih ni
uspelo povečati svojih plač. Vsi problemi gospodarjenja in problemi državnega
proračuna se rešujejo na plečih delavcev.
Tudi v Hrvatski je stopnja revščine porasla. Domačih gostov je vse manj. Imajo
še poseben problem v nekaterih hotelih, ki so jih odkupili tujci . Ti lastniki
vztrajajo na zniževanju prejemkov zaposlenih, ne bi priznavali tarifne priloge h
kolektivni pogodbi za zaposlene v turizmu in gostinstvu, ne bi plačevali socialnih
prispevkov od celotnih plač, ampak le od minimalnih plač itd. Sedaj najavljajo
še »vavčarje« v turizmu: da bodo delavci delali samo takrat, ko pridejo gostje.
Sindikat je šel v akcijo za bojkotiranje koriščenja storitev hotelov teh lastnikov,
ki nimajo odnosa do svojih zaposlenih.
Pred sindikati je borba za delavske pravice in za to, da iz delavcev ne bodo
postali »sužnji« kapitala. 22.11.2012 sindikat organizira na Markovem trgu
demonstracije, s katerimi bodo poskusili pri oblasti prebuditi vest, da ne delajo
dobro.
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Vodja grupacije storitvenih sindikatov ZSSS in generalni sekretar sindikata
obrtnih delavcev Slovenije Martin Muršič je udeležence konference pozdravil v
imenu grupacije storitvenih sindikatov v ZSSS, katerih sestavni del je tudi SGiT.
SGiT ima bogato tradicijo sindikalnega delovanja in je med najuspešnejšimi
sindikati znotraj ZSSS. V delovanju vodstva je eden najbolj zahtevnih sindikatov
v sestavi ZSSS. Uspešno delo vodstva je zasluga predsednika Kristijana
Lasbaherja , generalne sekretarke Karmen Leban ter organov sindikata. SGiT-u
je zaželel složnosti in uspešnega delovanja tudi naprej.
Sekretarka Obalnega odbora sindikata gostinstva pri Konfederaciji 90 Irena
Velenti se je zahvalila za možnost sodelovanja z vodstvom SGiT, ki z njene
strani traja že tri leta. Sindikata dobro sodelujeta zlasti v pogajanjih za
kolektivno pogodbo za zaposlene v dejavnosti gostinstva in turizma. To
sodelovanje med sindikatoma je marsikomu pokazalo, da je sodelovanje
sindikatov možno ne glede na »barvo« sindikata. Bodočemu novemu vodstvu je
zaželela vse dobro in nadaljevanje medsebojnega dela in sodelovanja pri zaščiti
pravic zaposlenih v gostinstvu in turizmu v Sloveniji.
4. Sprejem poslovnika konference
Gradivo: Predlog poslovnika o delu 1.volilno programske konference Sindikata delavcev gostinstva in
turizma Slovenije

Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je dal Predlog poslovnika o delu
1. volilno-programske konference v razpravo.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 2:
Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije je sprejela Poslovnik o delu 1. Volilno-programske konference SGiT
Slovenije v predlaganem besedilu.

5. Obravnava in sprejem dnevnega reda
Gradivo: Predlog dnevnega reda

Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je dal predlog dnevnega reda 1.
volilno-programske konference v razpravo.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
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SKLEP št. 3:
Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije je sprejela predlagani dnevni red 1. Volilno-programske konference
SGiT, in sicer:
1. Otvoritev konference
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Pozdravni govori gostov
4. Sprejem poslovnika
5. Obravnava in sprejem dnevnega reda
6. Izvolitev 2 članov-ic verifikacijsko-volilne komisije, zapisničarke,
overovatelja zapisnika
7. Uvodni govor predsednika SGiT Slovenije
8. Poročilo verifikacijsko-volilne komisije
9. Poročilo o delu SGiT Slovenije
10.Poročilo o delu Nadzornega odbora SGiT Slovenije
11.Razprava o poročilih in sprejem obeh dokumentov
12.Razrešitev organov SGiT Slovenije: predsedstva in nadzornega odbora
13.Volitve predsednika SGiT, generalne sekretarke SGiT, nadzornega
odbora
14.Razglasitev volilnih rezultatov
15.Razprava in sprejem programa dela SGiT v obdobju od 2012 do 2017
16.Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva SGiT Slovenije
17.Podelitev sindikalnih priznanj
18.Zaključek
6. Izvolitev 2 članov-ic verifikacijsko-volilne komisije, zapisničarke in
overovateljev zapisnika
Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je predlagal, da konferenca z
javnim glasovanjem izvoli dvočlansko verifikacijsko-volilno komisijo. Za članice
verifikacijsko-volilne komisije je predlagal Majo Kavec in Marijo Likar. Za
zapisničarko je predlagal Francko Kravanja in za overovatelja zapisnika
konference Tomaža Zoreta.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 4:
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Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije je v dvočlansko verifikacijsko komisijo izvolila Majo Kavec in Marijo
Likar.
Za zapisničarko je bila izvoljena Francka Kravanja, za overovatelja zapisnika
konference pa Tomaž Zore.

7. Uvodni govor predsednika SGiT Slovenije
Predsednik SGiT Slovenije Kristijan Lasbaherje podal poročilo o svojem delu v
preteklem mandatnem obdobju. (Celotno poročilo predsednika Kristijana
Lasbaherja je priloga zapisnika!)
8. Poročilo verifikacijsko-volilne komisije
Predsednica verifikacijske-volilne komisije Maja Kavecje poročala o ugotovitvah
komisije glede sklepčnosti 1. volilno-programske konference:
»Verifikacijska komisija je pregledala oddane poverilnice in ugotovila, da je na
1. Programsko-volilni konferenci Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije prisotnih 20 članov-ic, kar predstavlja 83% od vseh članov konference.
Po ključu iz 3. člena poslovnika je bilo vabljenih 24 članov-ic, kar pomeni, da je
1. programsko-volilna konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije sklepčna in lahko mirno nadaljuje s svojim delom.«
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 5:
Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije sprejema poročilo verifikacijsko-volilne komisije in ugotavlja, da v
skladu s poslovnikom lahko veljavno odloča.
9. Poročilo o delu SGiT Slovenije
Gradivo: Predlog poročila o delu Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije v obdobju od leta
2007 do 2012 s prilogami (poročila o delu območnih odborov SGiT Celje, Bela Krajina in Posavje,
Gorenjska, Osrednjeslovenska, Podravje in Koroška, Pomurje za obdobje od 2007 do 2012)

Generalna sekretarka SGiTKarmen Leban je poročala o delu Sindikata delavcev
gostinstva in turizma Slovenije v obdobju od leta 2007 do 20012, ki je podrobno
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opisano v pisno predloženem poročilu, katerega so člani konference prejeli z
gradivom za sejo konference in ga lahko spremljajo preko računalnika. Del
poročila so tudi poročila o delu območnih odborov gostinstva in turizma, ki so
jih pripravili sekretarji oz. sekretarke odborov.
Na osnovi ugotovitev predsednika hrvatskega sindikata gostinstva in turizma o
razmerah na področju hrvatskega gostinstva in turizma je dodala, da podobne
ugotovitve veljajo tudi za slovensko gostinstvo in turizem. Tudi slovenska
turistična sezona je bila letos za 3,5% boljša kot lanska, vendar bo večina
podjetij v minusu. Naj zaposleni v tej dejavnosti še tako delajo, ne morejo
pokriti tega primanjkljaja, ker se je denar uporabljal za napačne investicije in
nalagal v napačne sklade. Na uspešnost poslovanja podjetij tako zaposleni v
gostinstvu in turizmu ne morejo vplivati.
Tudi plače zaposlenih v gostinstvu in turizmu na splošno padajo, čeprav se
najnižje plače povečujejo. Zato je treba v kolektivni pogodbi izpogajati člen, ki
bo opredelil rast vseh plač zaposlenih v gostinstvu in turizmu, da se bo
uspešnost poslovanja poznala na večji plači delavcev. Če bo potrebno, bo šel
sindikat »vprašat« članstvo, kaj je pripravljeno narediti za to, da bomo uspeli s
tako zahtevo.
Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je dal poročilo o delu 1. volilnoprogramske konference v razpravo.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 6:
Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije je Poročilo o delu Sindikata gostinstva in turizma Slovenije v
obdobju od leta 2007 do 2012sprejela v predlaganem besedilu .
10. Poročilo o delu Nadzornega odbora SGiT Slovenije
Gradivo: Predlog poročila Nadzornega odbora Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije za
obdobje od 2007 do 2012

Poročilo o delu Nadzornega odbora SGiT Slovenije v obdobju od 2007 do 2012
je prebrala predsednica Nadzornega odbora SGiT Slovenije Janja Škoda.
Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je odprl razpravo o poročilu.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 7:
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Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije je v predlaganem besedilu sprejela Poročilo o delu Nadzornega
odbora Sindikata gostinstva in turizma Slovenije za obdobje od 2007 do 2012.
11. Razprava o poročilih in sprejem obeh dokumentov
Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je odprl razpravo. Razprave ni
bilo. Zato je to točko zaključil, ker sta bila poročilo o delu in poročilo
nadzornega odbora že sprejeta.
12. Razrešitev organov SGiT Slovenije: predsedstva in nadzornega odbora
Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je ugotovil, da so bili s
potrditvijo poročil izpolnjeni pogoji za razrešitev organov SGiT Slovenije, to je
predsednika, generalne sekretarke, predsedstva in nadzornega odbora.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 8:
Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije je sprejela razrešnico organov SGiT Slovenije, to je predsednika
SGiT Kristijana Lasbaherja, generalne sekretarke SGiT Karmen Leban, članov
predsedstva SGiT Dragice Krojs, Borisa Kidriča, Marije Likar, Francija Kusa,
Nataše Trobec in Slavice Dekleva ter predsednice in članic nadzornega odbora
SGiT: Janje Škoda, Duške Mavrin in Nevins Mohar.
13. Volitve predsednika SGiT, generalne sekretarke SGiT, nadzornega odbora
Gradivo:
-

Predlog kandidatne liste za volitve predsednika SGiT, generalne sekretarke SGiT in za člane in
nadomestnega člana Nadzornega odbora Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Pravilnik o postopkih evidentiranja, kandidiranja in volitev v SGiT Slovenije

Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je ugotovil, da je po razrešnici
SGiT trenutno brez vodstva. Zato so na vrsti volitve novih organov SGiT
Slovenije.
Po končanem postopku evidentiranja in kandidiranja je bil na predsedstvu
sprejet naslednji predlog kandidatnih list:
- Kandidatna lista za predsednika SGiT Slovenije: Kristijan Lasbaher
- Kandidatna lista za generalno sekretarko SGiT Slovenije: Karmen Leban
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- Kandidatna lista za člane in nadomestnega člana Nadzornega odbora
SGiT Slovenije: Mavrin Duška, Gost Velenje,d.o.o.; Nevins Mohar, Union
Ljubljana; Škoda Janja, Terme krka, d.d.; Aleš Peserl, Hit, d.d. PE Šentilj.
(Volijo se trije člani NO in en nadomestni član.)
Predsednik delovnega predsedstva je dal predloge kandidatnih list za volitve
predsednika SGiT, generalne sekretarke SGiT in člane nadzornega odbora SGiT
v razpravo.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 9:
Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije je sprejela naslednje kandidatne liste:
-Kandidatna lista za predsednika SGiT Slovenije: Kristijan Lasbaher
-Kandidatna lista za generalno sekretarko SGiT Slovenije: Karmen Leban
-Kandidatna lista za člane in nadomestnega člana Nadzornega odbora SGiT
Slovenije: Mavrin Duška, Gost Velenje,d.o.o.Škoda Janja, Terme Krka, d.d.;
Nevins Mohar, Union Ljubljana; Aleš Peserl, Hit, d.d. PE Šentilj.
Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je odredil odmor za volitve, ki je
trajal od 18,10. do 18,20. ure. Verifikacijsko-volilno komisijo je pozval, da izvede
tajne volitve.
14. Razglasitev volilnih rezultatov
Gradivo: (glasovalni lističi in poročilo volilne komisije so priloga originala zapisnika!)

Predsednica verifikacijsko-volilne komisije Maja Kavec je poročala o
ugotovitvah te komisije:
»Verifikacijsko.volilna komisija je preštela oddane glasovnice. Ugotovila je, da
je bilo oddanih 19 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni bilo, eden delegat pa
glasovnice ni oddal.
Za kandidata za predsednika SGiT Kristijana Lasbaherja je bilo oddanih 19
glasovnic. Zanj je glasovalo 17 članov. Neveljavnih glasovnic ni bilo. Komisija
ugotavlja, da je Kristijan Lasbaher izvoljen za predsednika SGiT.
Za kandidatko za generalno sekretarko SGiT Karmen Leban je bilo oddanih 19
glasovnic. Zanjo je glasovalo 17 članov. Neveljavnih glasovnic ni bilo. Komisija
ugotavlja, da je Karmen Leban izvoljena za generalno sekretarko SGiT.
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Kandidati za člane nadzornega odbora SGiT so prejeli naslednje število glasov:
1.Duška Mavrin 13 glasov
2.Nevins Mohar 15 glasov
3.Janja škoda 16 glasov
4.AlešPeserl 6 glasov.
Komisija ugotavlja, da so za članice Nadzornega odbora SGiT izvoljene: Janja
Škoda, Nevins Mohar in Duška Mavrin. Aleš Peserl je izvoljen za
nadomestnega člana Nadzornega odbora SGiT.«
Brez razprave je bil soglasno sprejet
UGOTOVITVENI SKLEP št. 10:
Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije ugotavlja, da so bili na volitvah izvoljeni:
-Kristijan Lasbaher za predsednika SGiT Slovenije;
-Karmen Leban za generalno sekretarko SGiT Slovenije;
- Janja Škoda, Nevins Mohar in Duška Mavrin za članice Nadzornega odbora
SGiT Slovenije in Aleš Peserl za nadomestnega člana Nadzornega odbora SGiT.
15. Razprava in sprejem programa dela SGiT v obdobju od 2012 do 2017
Gradivo: Predlog programa Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije (2012-2017)

Predlog programa dela Sindikata gostinstva in turizma Slovenije za naslednje
mandatno obdobje je ustno obrazložila generalna sekretarka SGiTKarmen
Leban. Predlog programa je bil predložen z gradivom za sejo konference,
objavljen pa je bil tudi na spletni strani SGiT.
Posebej je izpostavila aktivnosti v zvezi z uvajanjem oznake »fer hotel«, dvigom
plač vsem zaposlenim v gostinstvu in ne samo najnižjih osnovnih plač, in skrb za
kakovostnejši sistem socialne varnosti, zdravstvenih storitev, medgeneracijske
solidarnosti, pa tudi za kakovostno zdravo in varno delovno okolje.
Izrazila je upanje, da bo naslednji mandat še uspešnejši od prejšnjega. Njena
naloga kot generalne sekretarke pa je, da najde nekoga, ki bo za njo prevzel
delo generalnega sekretarja SGiT in da ga dve do tri leta uvaja v delo, da bo po
njeni upokojitvi delo v sindikatu potekalo nemoteno.
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Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je dal Predlog programa
Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije za obdobje od 2012 do 2017
v razpravo.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 11:
Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije je sprejela program Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije za obdobje od 2012 do 2017 v predlaganem besedilu.
16. Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva SGiT Slovenije
Gradivo: Predlog ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva SGiT Slovenije

Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je prebral Predlog predlog
ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva SGiT Slovenije in ga dal v razpravo.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 12:
Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije je sprejela ugotovitveni sklep o sestavi predsedstva Sindikata
delavcev gostinstva in turizma Slovenije:
Predsedstvo SGiT sestavljajo:
-predsednik SGiT Slovenije Kristijan Lasbaher
-generalna sekretarka SGiT Slovenije Karmen Leban
-Dragica Krojs , predsednica OO git Pomurje
-Boris Kidrič , predsedni OO git Savinjske in Koroške
-predsednik /ca OO git Osrednjeslovenske oz. Gorenjske (ki se združujeta)
-Franci Kus, predsednik OO git Dolenjske, Bele krajine in Posavja
-predsednik OO Primorske.
Nova sestava predsedstva velja od 1. januarja 2013. dalje oz. po 6. kongresu
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ko bodo statutarno določene nove
območne organizacije ZSSS.
17. Podelitev sindikalnih priznanj
Gradivo:
-

Sklep predsedstva SGiT o podelitvi priznanja in plakete Sindikata delavcev gostinstva in
turizma Slovenije v letu 2012
Utemeljitve predloga za podelitev priznanja in plakete

13

Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je poklical predsednika in
generalno sekretarko SGiT, da podelita letošnje priznanje in plaketo SGiT
Slovenije. Sklep o podelitvi je sprejelo predsedstvo SGiT v stari sestavi na svoji
zadnji seji v mesecu oktobru. Mojco Stropnik je prosil za kratke utemeljitve
predlogov.
Mojca Stropnik je prebrala utemeljitve za podelitev plakete Sindikata delavcev
gostinstva in turizma Slovenije v letu 2012 SINDIKATU PODJETJA TERME
MARIBOR D.D. in za podelitev priznanja Sindikata delavcev gostinstva in
turizma Slovenije v letu 2012 BORISU KIDRIČU iz Zdravilišča Rogaška, Rogaška
Slatina.
Predsednik SGiTKristijan Lasbaherje v nadaljevanju podelil še posebna
priznanja dvema bivšima članoma Predsedstva SGiT Slovenije BELKISI BERTI
ZALAR IN JANEZU ČASARJU, ki sta se upokojila v letu 2011. S kratkim
nagovorom se je od njiju poslovila tudi generalna sekretarka Karmen Leban.
18. Zaključek
Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič se je na zaključku vsem
prisotnim zahvalil za udeležbo in sodelovanje na konferenci. Za jutri je
napovedal nadaljevanje srečanja ob 9.30 uri na okrogli mizi s temo: Položaj
gostinskih delavcev danes, pet let kasneje, ki jo bo vodil Goran Lukič.
Konferenca je bila končana ob 18,45. uri.
Zapisničarka:
Francka Kravanja

Overovatelj zapisnika:
Tomaž Zore

Predsednik delovnega
predsedstva:
Boris Kidrič

PRILOGE: gradivo k posameznim točkam dnevnega reda
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