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Spoštovana zaposlena, zaposleni, 

      KDO PA TEBE ŠČITI?  
 
Zaposlitev ste poiskali v dejavnosti gostinstva in turizma, ki ima svoje posebnosti. 
Dejavnost dela s strankami s sabo prinese veliko lepega, pa tudi napornega; težko 
je biti ves čas ustrežljiv ter delati v negotovem delovnem času in težkih pogojih 
dela. Hkrati pa je v dejavnosti povprečna plača ena najnižjih v Sloveniji, posledica 
pa je že nekaj let kronično pomanjkanje delavcev.  
 
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je edini reprezentativni sindikat v 
panogi in je eden izmed 22 sindikatov dejavnosti, združenih v Zvezo svobodnih 
sindikatov Slovenije. 
 
Smo podpisnik Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma. Vsako leto se 
tudi pogajamo o višini regresa za letni dopust, dajemo pobude organom in 
delodajalcem, sodelujemo z inšpekcijskimi službami in skupaj z delavci, člani 
sindikata, rešujemo problematiko na terenu, s katero se soočajo pri svojem delu.  
 
Tam, kjer je organiziran sindikat v družbi, se sklepajo tudi podjetniške kolektivne 
pogodbe, z več pravicami, kot so v KP dejavnosti. Vse te pravice pa se vam 
pomagajo po posameznih območjih uresničevati in izboriti s sekretarji območnih 
odborov gostinstva in turizma in po potrebi s strokovnimi službami sindikata.   
 
Kot članom sindikata vam je nudena še brezplačna pravna pomoč  za reševanje  
sporov iz delovnega razmerja in v postopkih ZPIZ-ovih zadev vključno z 
zastopanjem pred Delovnimi in socialnimi sodišči. Sindikat vam kot članu pomaga 
tudi na zagovorih pri delodajalcu, z delodajalci rešujemo tudi razna odprta 
vprašanja, in probleme, na katere nas opozarjajo delavci. Preverimo ali vam je bila 
plača pravilno obračunana, pomagamo pri uveljavljanju pravic s področja varnosti 
in zdravja pri delu, v postopkih varovanja invalidov, idr.  
 

VAS VSE PREDHODNO ZAPISANO ŠE VEDNO NI PREPRIČALO, DA 
POSTANETE ČLAN? 

….. beri naprej….. 
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Potem naj bo vaša odločitev, da se nam v SGIT  pridružite predvsem v zavedanju, da 
nam pravice nikoli niso bile podarjene in da niso samoumevne! Za njih se je treba 
pogajati in boriti! In to je delo sindikata, nas vseh, članov sindikata!  
 
Kot član boste prejeli tudi »kartico ugodnosti«, ki omogoča cenejše nakupe pri 
različnih ponudnikih, ki so objavljeni na spletni strani ZSSS: www.zsss.si/kartica-
ugodnosti/ 
 
Nudimo vam tudi možnost brezobrestnega posojila – BVP pri Delavski hranilnici, ne 
glede na plačo in odtegljaje, ki jih že imate, in sicer v višini 300 in 600 evrov, z dobo 
odplačevanja 6 ali 12 mesecev.  
 
Še več o ugodnostih, ki jih sindikat GIT nudi članom, ter pomembne informacije, si  
lahko preberete na spletni strani SGIT: www.sindikat-git.si  
 

……zdaj je čas, da se odločiš, 

da »ZAVARUJEŠ SVOJE DELAVSKE PRAVICE« in  
SE NAM PRIDRUŽIŠ! 

 
 

 
 

TVOJ SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE 
 

 

       Breda Črnčec, dipl.ekon.      Kristijan Lasbaher 

       generalna sekretarka SGIT Slovenije    predsednik SGIT Slovenije 
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