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Predsednikom in predsednicam sindikata
Git v podjetjih
Sindikalnim zaupnicam, zaupnikom SGIT
Članom in članicam SGIT
Sekretarjem in sekretarkam OO SGIT

Dragi kolegi in kolegice!
Čas je, da po dolgih letih spet pokažemo našo moč in solidarnost za povečanje plač v slovenskem
gospodarstvu. Konec je čakanja na miloščino delodajalcev, ki so v preteklih letih pobrali » smetano
na torti »in brez dviga plač zaposlenih, obdržali zase in za poplačilo svojih dolgov ves delež
doseženega dobička! Panoga turizma dosega rekordne rezultate. Za naslednje leto so napovedi še
boljše. Delavcev pa je premalo.Ker so plače prenizke in ker je delovni čas neugoden, nimamo
domačih kandidatov za nove zaposlitve. Rešitev je na dlani: DVIGNITE PLAČE NOSILNIM POKLICEM
V SLOVENSKEM TURIZMU; IZBOLJŠAJTE PLANIRANJE DELOVNEGA ČASA IN ZAČNITE SPOŠTOVATI
SVOJE ZAPOSLENE!!!
Ker nas nihče ne sliši, se sindikat GIT Slovenije pridružuje protestu, ki ga organizira ZSSS. Torej
bomo tam: na ploščadi pred GZS in ZDS . 5. decembra 2018 ob 11. uri bo potekala razširjena seja
konference SGIT z vsemi člani organov GIT, ki jih neposredno zadeva tema zvišanja plač in KP GIT.
Vem, da nas bo veliko. Vemo: število sodelujočih je tudi podpora pogajalski skupini za dvig plač v
GIT, ki začenja svoja pogajanja po protestu.Želimo, da bi jih čimprej končali v korist zaposlenih
delavcev in delavk v naši panogi.
Dragi kolegi in kolegice!
Pridite na protestni shod! Ne iščite opravičil za to, da Vas z nami ne bo! Plače ne daje sindikat,
plače si je potrebno izboriti ! Ne:« bodo drugi« ; vsak sam je odgovoren zase, za svojo bodočnost in
za svojo družino!
Območja za vse udeležence organizirajo prevoz, zato (svojo) udeležbo pravočasno najavite
sekretarki/ju OO SGIT.

TOREJ :SMO ZRAVEN, ker....

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!
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