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SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA  
IN TURIZMA SLOVENIJE 
Konferenca                                                                                                                
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
2. PROGRAMSKO-VOLILNE KONFERENCE SINDIKATA DELAVCEV GOSTINSTVA 

IN TURIZMA SLOVENIJE, 
ki je bila  12.12.2017, ob 15.30 v hotelu Oleander v Strunjanu 

 
 

1. Otvoritev konference 
 

2. Programsko-volilno konferenco  je pričel predsednik SGiTS Kristijan Lasbaher. 
Pozdravil je vse prisotne delegate in goste. 
Seznam prisotnih delegatov in gostov je priloga original zapisnika.  
 
 

2. Izvolitev delovnega predsedstva 
 
Predsednik SGiTS Kristijan Lasbaher je predlagal, da konferenca z javnim glasovanjem 
izvoli delovno predsedstvo in sicer je za predsednika delovnega predsedstva predlagal 
Borisa Kidriča, za članico delovnega predsedstva pa Dragico Krojs. 
 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP: 
Programsko-volilna konferenca SgiTS je izvolila delovno predsedstvo v sestavi:  
- predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič 
-članica delovnega predsedstva Dragica Krojs 

 
Po izvolitvi delovnega predsedstva so sledili pozdravni govori gostov. 
 
Generalna sekretarka je najprej opravičila odsotnost predsednice ZSSS Lidije Jerkič in 
prebrala njeno poslanico, v kateri so bile izrečene tudi vse dobre želje novoizvoljenemu 
vodstvu za delo v dejavnosti gostinstva in turizma, združeni in povezani v Zvezi 
svobodnih sindikatov Slovenije. 
Udeležence programsko volilne konference je v imenu industrijskih sindikatov v okviru 
ZSSS pozdravil Anton Rozman, v imenu storitvenih sindikatov ZSSS, katerih sestavni del 
je tudi SGITS pa je pozdravila namestnica predsednika storitvenih sinidkatov v okviru 
ZSSS, Majda Marolt. 
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V svojem nagovoru sta oba izpostavila, da se lahko sindikati uspešno borijo  za večje 
pravice delavcev samo združeni in enotni, brez medsebojnih nesoglasij.  
 
Delegate konference pa sta pozdravili tudi direktorica Turistično gostinske zbornice 
Slovenije Klavdija Perger, ki se je zavzela za skupen nastop socialnih partnerjev pri 
promociji gostinsko-turističnih poklicev in generalna direktorica Direktorata za turizem na 
ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Renata Martinčič, ki je na kratko orisala 
smernice za razvoj turistično gostinske panoge, s poudarkom na kadrih. 
Obe govornici pa sta se generalni sekretarki sindikata GiTS  Karmen Leban in njeni ekipi  
zahvalili za dobro sodelovanje.  
 

3. Sprejem poslovnika konference 
 

Gradivo: Predlog poslovnika o delu 2.volilno programske konference Sindikata delavcev 
gostinstva in turizma Slovenije  

Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je podal Predlog poslovnika o delu 2. 
volilno-programske konference v razpravo.  

Brez razprave je bil soglasno sprejet  

SKLEP:  

Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije 
je sprejela Poslovnik o delu 2. Volilno-programske konference SGiT Slovenije v 
predlaganem besedilu.  
 

4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
 

Gradivo: Predlog  dnevnega reda so prisotni prejeli z gradivom na konferenco. 

Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je podal predlog  

DNEVNEGA REDA: 
 

1. Otvoritev konference in nagovori gostov 
2. Izvolitev delovnega predsedstva 
3. Sprejem poslovnika o delu 2. Volilno-programske konference SGIT 
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
5. Izvolitev 2 članov-ic verifikacijsko-volilne komisije, zapisničarke, enega 

overovatelja zapisnika 
6. Uvodni govor predsednika in generalne sekretarke SGiT Slovenije 
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7. Poročilo verifikacijsko-volilne komisije 
8. Poročilo o delu SGiT Slovenije, Karmen Leban, generalna sekretarka 
9. Poročilo o delu Nadzornega odbora SGiT Slovenije, Janja Škoda, 

predsednica NO 
10.  Razprava o poročilih in sprejem obeh dokumentov 
11.  Obravnava in sprejem Statuta Sindikata delavcev gostinstva in turizma 

Slovenije 
12.  Razrešitev organov SGiT Slovenije 

- predsedstvo 
- nadzorni odbor 

13.  Volitve 
-  predsednika SGiT 
-  članov-ic nadzornega odbora 

     Odmor za kavo 
14.  Razglasitev volilnih rezultatov 
15.   Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva Sindikata delavcev 

gostinstva in turizma Slovenije za obdobje 2017 – 2022 
16.  Obravnava in sprejem Programa dela sindikata GIT Slovenije do leta 2022 
17.  Podelitev sindikalnih priznanj 
18.  Zaključek: Povabilo na večerjo in klepet ob dobri kapljici 

 

Razprave ni bilo, sklep je bil soglasno sprejet.  

SKLEP: 

Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije 
je soglasno sprejela  predlagani dnevni red. 

 
 

5. 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 člana verifikacijsko-
volilne komisije je za predsednico predlagal Nino Štrajhar in Igorja Iljaša za člana. Za 
zapisničarko je predlagal Bredo Črnčec  in za overovatelja zapisnika konference Miloša 
Likovnika. 
 
Brez razprave je bil soglasno sprejet  
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SKLEP:  

Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije 
je  v dvočlansko verifikacijsko komisijo izvolila Nino Štrajhar in Igorja Iljaša. 
Za zapisničarko je bila izvoljena Breda Črnčec, za overovatelja zapisnika 
konference je bil izvoljen Miloš Likovnik. 

 
 

6. Uvodni govor predsednika SGiT Slovenije in generalne sekretarke SGiT 
Slovenije 

 

Predsednik SGiT Slovenije Kristijan Lasbaher je imel uvodni govor, v katerem je 
poudaril, da je ponosen, da so se po večletnih prizadevanjih uspeli dogovoriti za dvig 
najnižjih osnovnih plač za 15%, kar je korak na poti do dostojnih plač. Gre za dobro 
izhodišče za pogajanja v podjetniških kolektivnih pogodbah. SGiTS je še vedno uspelo v 
KP ohraniti dodatek na minulo delo v višini 0,5%, stoodstotno povračilo potnih stroškov 
na delo in iz dela in razne dodatke. Zaradi neurejenega delovnega časa, slabih pogojev 
dela in prenizkih plač v minulih letih, pa danes primanjkuje gostinsko-turističnih delavcev. 
Da bo prišlo do sprememb, bodo morali delodajalci  in država korenito spremeniti odnos 
do zaposlenih v tej panogi, zlasti pa bo poklicem v tej dejavnosti potrebno vrniti ugled.  

Generalna sekretarka SGiTS Slovenije Karmen Lebanje dejala, da se je zahvaljujoč 
aktivnostim Sindikata gostinstva in turizma  začel v zadnjem času odnos do gostinstva in 
turizma vendarle spreminjati na bolje, zlasti po prihodu novega ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, ki je prišel iz turističnega gospodarstva ter po kadrovskih menjavah 
v nekaterih delodajalskih organizacijah. Tako je sindikatom uspelo doseči poplačilo 
presežnih ur za kar nekaj let nazaj v večini gostinsko-turističnih podjetij. Izračuni kažejo, 
da bo v letu 2018 v Sloveniji primanjkovalo že 5600 delavk in delavcev z gostinskimi 
poklici. SGiTS je sodeloval tudi z Inšpektoratom za delo, vendar rezultati tega 
sodelovanja še niso takšni, kot bi si jih v sindikatih želeli.  

 
7. Poročilo verifikacijsko-volilne komisije 

 

Predsednica verifikacijske-volilne komisije Nina Štrajharje poročala o ugotovitvah 
komisije glede sklepčnosti  2. volilno-programske konference: 

»Verifikacijska komisija je pregledala oddane poverilnice in ugotovila, da je na 2. 
Programsko-volilni konferenci Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije 
prisotnih 22 delegatov/delegatk. 

Po ključu iz 3. člena poslovnika je bilo vabljenih 30 delegatov/delegatk, kar 
pomeni, da je 2. programsko-volilna konferenca Sindikata delavcev gostinstva in 
turizma Slovenije sklepčna in lahko mirno nadaljuje s svojim delom.« 
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Brez razprave je bil soglasno sprejet  

SKLEP:  

Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije  
sprejema poročilo verifikacijsko-volilne komisije in ugotavlja, da v skladu s 
poslovnikom lahko veljavno odloča.  

 
8. Poročilo o delu SGiT Slovenije 

 
Gradivo: Predlog  poročila o delu  Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije v 
obdobju od leta 2012 do 2017 s prilogami (poročila o delu območnih odborov SGiT 
Savinjska, Bela Krajina, Dolenjska in Posavje,  Osrednjeslovenska, Primorska in Kraško 
Notranjska) 

Generalna sekretarka SGiTS Karmen Leban je poročala o delu Sindikata delavcev 
gostinstva in turizma Slovenije v obdobju od leta 2012 do 2017, ki je podrobno opisano v 
pisno predloženem poročilu, katerega so člani konference prejeli z gradivom za sejo 
konference. 

Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je dal poročilo o delu 2. volilno-
programske konference v razpravo. Pri tej točki se je na kratko predstavil tudi kandidat 
za predsednika SGiT Senad Zećo. 

Brez razprave je bil soglasno sprejet  

SKLEP:  

Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije 
je Poročilo o delu  Sindikata gostinstva in turizma Slovenije v obdobju od leta 2012 
do 2017 sprejela v predlaganem besedilu . 

 
9. Poročilo o delu Nadzornega odbora SGiT Slovenije 

 
Gradivo: Predlog  poročila Nadzornega odbora  Sindikata delavcev gostinstva in turizma 
Slovenije za obdobje od 2012 do 2017 

Poročilo o delu Nadzornega odbora SGiT Slovenije v obdobju od 2012 do 2017 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:  
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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 2012 do 2017.  

 
10. Razprava o poročilih in sprejem obeh dokumentov 

 

Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je odprl razpravo. Ker ni bilo razprave, 
je to točko zaključil, saj sta bila poročilo o delu in poročilo nadzornega odbora že 
sprejeta.  

 

11. Obravnava in sprejem Statuta Sindikata delavcev gostinstva in turizma 
Slovenije 
 
Gradivo: Predlog  Statuta  Sindikata delavcev gostinstva in turizma 

Saška Kjara Kumer, sekretarka sindikata v Regijski organizaciji Zahodne Slovenije je na 
kratko podala poročilo o delu strokovne službe na predlogu novega statuta. Predlog 
statuta je bil obravnavan na 33. in 34. seji Predsedstva SGiTS. Razprave ni bilo, sprejet 
je bil naslednji 

SKLEP: 

Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije 
je soglasno sprejela Statut Sindikata delavcev gostinstva in turizma. 

 

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, člane 
predsedstva in člane nadzornega odbora. 

Brez razprave je bil soglasno sprejet  

 

 

SKLEP:  

Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije 
je sprejela  razrešnico organov SGiT Slovenije, to je predsednika SGiT Kristijana 
Lasbaherja, generalno sekretarko Karmen Leban, članov predsedstva SGiTS: 
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Dragice Krojs, Borisa Kidriča, Nine Štrajhar, Ljube Gorše, Aleša Kovačič ter 
predsednice in članic nadzornega odbora SGiTS: Janje Škoda, Duške Mavrin in 
Nevins Mohar. 

 
13. Volitve predsednika SGiT in nadzornega odbora 

 
Gradivo:  

- Predlog  kandidatne liste za volitve predsednikaSGiT,  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 SGiTS 
trenutno brez vodstva. Zato so bile 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 in 
Senad Zećo 

- Kandidatna lista za člane in nadomestnega člana Nadzornega odbora SGiT 
Slovenije: Kirn Oriana, Kramberger Marta, Janja Škoda in Mavrin Duška 

-  (Volijo se trije člani NO in en nadomestni član.) 

Predsednik delovnega predsedstva je dal predloge kandidatnih list za volitve 
predsednika SGiTS in člane nadzornega odbora SGiTS  v razpravo.  

Brez razprave je bil soglasno sprejet  

SKLEP:  

Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije 
je sprejela naslednje kandidatne liste: 
-Kandidatna lista  za predsednika SGiT Slovenije: Kristijan Lasbaher in Senad 
Zećo 

-Kandidatna lista za člane in nadomestnega člana Nadzornega odbora SGiT 
Slovenije: Mavrin Duška, Gost Velenje,d.o.o. , Škoda Janja, Terme Krka, d.d.; Marta 
Kramberger, Terme Maribor, Kirn Orjana, Porting d.o.o. 

 
Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je odredil cca. 15 minutni odmor za 
volitve in Verifikacijsko-volilno komisijo pozval, da izvede tajne volitve.  
 

14. Razglasitev volilnih rezultatov 
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Gradivo: (glasovalni lističi in poročilo volilne komisije so priloga originala zapisnika!) 

 Predsednica verifikacijsko-volilne komisije Nina Štrajhar je poročala o ugotovitvah te 
komisije: 

»Verifikacijsko-volilna komisija je preštela oddane glasovnice. Ugotovila je, da je bilo 
oddanih 22 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni bilo. 

Za kandidata za predsednika SGiT Kristijana Lasbaherja je bilo oddanih 21 glasovnic. 
Zanj je glasovalo 21 članov. Neveljavnih glasovnic ni bilo.  

Za kandidata za predsednika SGiT Senada Zećo je bila oddana 1 glasovnica. Zanj je 
glasoval 1 član.  

Komisija ugotavlja, da je Kristijan Lasbaher izvoljen za predsednika SGiT.  

 

Kandidati za člane nadzornega odbora SGiT so prejeli naslednje število glasov: 

1. Kirn Orjana  11 glasov 

2. Kramberger Marta  19 glasov 

3. Mavrin Duška            19 glasov   

4. Škoda Janja                   17 glasov 

Komisija ugotavlja, da so za članice Nadzornega odbora SGiTS izvoljene: Janja Škoda, 
Marta Kramberger in Duška Mavrin. Kirn Orjana je izvoljena za nadomestnega člana 
Nadzornega odbora SGiTS.«  

 Brez razprave je bil soglasno sprejet 

UGOTOVITVENI SKLEP:  

Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije  
ugotavlja, da so bili na volitvah izvoljeni: 
-Kristijan Lasbaher za predsednika SGiT Slovenije 
-Janja Škoda, Marta Mlakar in Duška Mavrin za članice Nadzornega odbora SGiTS 
Slovenije in Kirn Orjana za nadomestnega člana Nadzornega odbora SGiTS. 

 
 

15. Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva SGiT Slovenije za 
obdobje 2017 – 2022 
 

Gradivo: Predlog  ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva SGiT Slovenije 
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Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je prebralpredlog ugotovitvenega 
sklepa o sestavi predsedstva SGiT Slovenije in ga dal v razpravo. 

Brez razprave je bil soglasno sprejet : 

 

SKLEP:  

Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije 
je sprejela  ugotovitveni sklep o sestavi predsedstva Sindikata delavcev gostinstva 
in turizma Slovenije: 
 
Predsedstvo SGiTS sestavljajo: 
-predsednik SGiT Slovenije Kristijan Lasbaher 
-generalna sekretarka SGiT Slovenije Karmen Leban 
- Boris Borkovič iz OO SGIT Pomurje 
-Boris Kidrič iz OO SGIT Savinjska 
- Ljuba Gorške iz OO SGIT Dolenjska in Bela Krajina 
- Irena Žibek iz OO SGIT Podravje in Koroška 
- Aleš Kovačič iz OO SGIT Primorska in Kraško Notranjska 
- Miloš Likovnik iz OO SGIT ROZS 
- Jože Petrič iz OO SGIT Gorenjska 

 
 

16. Obravna in sprejem programa dela SGiT v obdobju od 2017 do 2022 
 

Gradivo: Predlog   programa Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije (2017-
2022) 

Predlog programa dela Sindikata gostinstva in turizma Slovenije za naslednje mandatno 
obdobje je ustno obrazložila generalna sekretarka SGiTS Karmen Leban. Predlog 
programa je bil predložen z gradivom za sejo konference, objavljen pa je bil tudi na 
spletni strani SGiTS. 

Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je dal Predlog programa Sindikata 
delavcev gostinstva in turizma Slovenije za obdobje od 2017 do 2022 v razpravo. Po 
krajši razpravi je bil soglasno sprejet  

 

SKLEP:  
Volilno-programska konferenca Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije 
je sprejela  program Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije za obdobje 
od 2017 do 2022 v predlaganem besedilu. 
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17. Podelitev sindikalnih priznanj 

 
Gradivo:  

- Sklep predsedstva SGiT o podelitvi priznanja in plakete  Sindikata delavcev 
gostinstva in turizma Slovenije  

Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič je  poklical predsednika SGIT Slovenije, 
da podeli  priznanje SGiT Slovenije. Sklep o podelitvi je sprejelo predsedstvo SGiTS v 
stari sestavi na svoji 34. seji v mesecu novembru 2017.  

Sindikalno priznanje za delo v mandatnem obdobju 2012-2017dobi predsedstvo 
sindikata podjetja Sava Turizem. 

Priznanje je sprejela predsednica Predsedstva sindikata Sava Turizem, Dragica 
Krojs. 
 

18. Zaključek 
 
Predsednik delovnega predsedstva Boris Kidrič se je na zaključku vsem prisotnim 
zahvalil za udeležbo in sodelovanje na konferenci. Za naslednji dan je napovedal 
nadaljevanje srečanja ob 9. uri na temo Strategija slovenskega turizma od 2017 do 2022 
(mag. Suzana Zagorc), Delovni čas v panogi gostinstva in turizma (Andreja Toš Zajšek) 
in Pravni in kadrovski vidiki medgeneracijskega sodelovanja (dr. Valentina Franca). 

 
 
Zapisničarka:                      Overovatelj zapisnika:         Predsednik delovnega 
Breda Črnčec                      Miloš Likovnik                       predsedstva: 
                                                                                              Boris Kidrič 
 
PRILOGE: gradivo k posameznim točkam dnevnega reda 

 


