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UGODNOSTI ČLANOV 

Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije: 

1. Zavarovanje članov 

Vsi člani sindikata GIT Slovenije ste nezgodno zavarovani pri Zavarovalni družbi Generali. 

Zavarovanje obsega tri kritja: nezgodno smrt, invalidnost zaradi nezgode in smrt zaradi bolezni. Pri  

invalidnosti se odškodnina oz. zavarovalnina  določa po zaključenem zdravljenju. Po izteku le-tega 

se obrnite na nas, SGIT Slovenije.  

 

2. Solidarnostne pomoči SGIT se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o dodelitvi solidarnostne pomoči 

in izpolnitvijo Vloge (oboje objavljeno na spletni strani SGIT). Več informacij prejmete pri vašem 

predsedniku ali pa se obrnete na vašega sekretarja v območni organizaciji ali na SGIT Slovenije.  

 

3. BON ob rojstvu otroka – vsi člani, ob rojstvu otroka prejmete darilni bon v vrednosti 50 evrov. Na 

SGIT, Neratova ulica 4, 2000 Maribor ali na e-naslov: sgit@sindikat-zsss.si posredujete rojstni list, 

navedete številko vaše članske izkaznice (če je nimate, vaše članstvo preverimo na evidenci 

članstva) ter naslov, kamor vam pošljemo bon. 

 

4. BREZOBRESTNO POSOJILO Z VRAČILOM DO ENEGA LETA 

Vsi člani, ne glede na višino vaše plače in odtegljajev, tudi delavci z minimalno plačo, lahko 

pridobite brezobrestno posojilo na DH v višini 300 ali 600 evrov. Vse listine za posojilo izprintate iz 

spletne strani SGIT (www.sindikat-git.si) ali za dokumentacijo pokličite sekretarja v območju. 

Administrativno prepoved posredujete v izpolnitev v vaše računovodstvo družbe, nato izpolnjeno še 

z ostalimi listinami in prilogami,  sami odnesete na najbližjo enoto Delavske hranilnice.  

 

5. POČITNIŠKE KAPACITE – člani imate možnost počitnikovati v hiški SGIT v Termah Čatež. 

Za člane sindikata je dnevna cena najema hiške samo 55 evrov na dan. V to ceno so vštete tudi 4 

kopalne karte. Za nečlane je cena najema višja in sicer 75 evrov na dan. Za rezervacijo pošljete 

povpraševanje na e-naslov: rezervacije@sindikat-git.si   Koledar zasedenosti je objavljen tudi na 

naši spletni strani, kjer lahko sami preverite menjave gostov:  https://www.sindikat-

git.si/2019/03/19/pocitniska-hisica-v-catezu/ 

 

6. SREČANJE DELAVCEV ČLANOV SGIT – vsako leto v mesecu juniju organiziramo srečanje 

delavcev članov sindikata GIT iz cele Slovenije. Druženja so nepozabno doživetje in vedno bolj 

obiskana.  

 

7. ZA NASVET, POMOČ  IN INFORMACIJE SE LAHKO VSELEJ OBRNETE NA: 

- predsednika sindikata in sindikalne zaupnike v družbi 

- sekretarje v posameznih območnih organizacijah (kontakti na www.sindikat-git.si ) 

- gen. sekretarko SGIT Slovenije Bredo Črnčec, breda.crncec@sindikat-zsss.si, gsm: 031 840 381 

- predsednika SGIT Slovenije, Kristijana Lasbaher, lasbaher@gmail.com, gsm: 041 699 937 

VODSTVO SGIT LAHKO POKLIČETE TUDI ČEZ VIKENDE IN V ČASU PRAZNIKOV. ZAVEDAMO SE 

VAŠEGA DELA, ZATO SMO VAM NA VOLJO TUDI TE DNEVE, KO DRUGI NE DELAJO IN SO PROSTI.  

ZA VAS IN SKUPAJ Z VAMI, 

SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE 
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