KAJ JE SINDIKAT?
Sindikat je organizacija, v katero se delavka ali delavec včlani zato, da si s pomočjo
kolektiva pridobi pravice, ki si jih kot posameznik ne bi mogel.

ZAKAJ BITI ČLAN SINDIKATA?
Da zavaruješ svoje delovne pravice in pomagaš pri pridobivanju novih!

PRAVICE NAM NIKOLI NISO BILE PODARJENE, VSELEJ SMO SI JIH MOGLI IZBORITI!
Nič ni samo po sebi umevno! Sindikat je edini, ki se pogaja za pravice, katere so
zapisane v kolektivnih pogodbah, v zakonu o delovnih razmerjih, v pogodbah o
zaposlitvi! Kršitve delovno pravne zakonodaje so v porastu, kot je v porastu vse večje
izkoriščanje delavcev! Zato je pomembno, da ste član v organizaciji, ki ščiti vaše
pravice, ki prijavlja kršitve na ustrezne institucije in od delodajalca zahteva odpravo
kršitev!
DA NI SINDIKATA, VEČ NE BI IMELI: odmora za malico, povračila potnih stroškov, ne
bi imeli takšnega števila dni dopusta, solidarnostnih pomoči, jubilejnih nagrad,
regresa za letni dopust, dodatkov k plači, itd....Smo žal v času, ko se sindikat bori že
za ohranitev izborjenih pravic!
Zavedati se je potrebno, da več kot je članov v podjetju, več je možnosti za izboljšanje
pravic in položaja zaposlenih v družbi. Za varne delovne razmere, za boljše delovne
pogoje in za boljše plače je potrebno povezati vse zaposlene in ne biti zgolj
»prisklednik«, ki uživa trud in sadove izborjenih pravic sindikata!
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KAJ PRIDOBITE, KO POSTANETE ČLAN SINDIKATA?
-

kot član sindikata imate na voljo številne informacije, predvsem iz področja
delovno pravne zakonodaje in zaščito vaših pravic
brezplačno pravno svetovanje in zastopanje na Delovnem sodišču
pomoč na zagovorih pri delodajalcu
če se vam kršijo pravice, sindikat posreduje pri delodajalcu, da kršitve odpravi
zunanja strokovna služba sindikata vam preveri, ali imate pravilno obračunano
plačo, dodatke in druge postavke pri plači
možnost izobraževanja, ki ga organizira ZSSS, ali SGIT
soustvarjate aktivnosti in se borite skupaj s predstavniki sindikata v družbi za
boljše plače, za boljši standard, za podjetniško kolektivno pogodbo dejavnosti,
za več pravic, za izboljšanje delovnih pogojev, itd.

Kot član SGIT pa imate tudi
UGODNOSTI:
➢ zavarovanje (v primeru trajne invalidnosti, v primeru smrti zaradi nezgode in v
primeru smrti zaradi bolezni)
➢ bon ob rojstvu otroka v vrednosti 50 eur
➢ kratkoročni brezobrestni kredit v vrednosti do 600 eur pri Delavski hranilnici
(ne glede na odtegljaje ali minimalno plačo). Kreditne pole dobite pri svojem
predsedniku ali na spletni strani SGIT.
➢ izplačila solidarnostnih pomoči (po Pravilniku o dodeljevanju solidarnostnih
pomoči SGIT)
➢ možnost najema počitniške hiške v Čatežu po ugodnih cenah (v ceno vštete 4
kopalne karte)
➢ izobraževanja, ki jih organizira ZSSS ali SGIT
➢ vsako leto pa SGIT organizira tudi srečanje delavcev, članov sindikata
gostinstva in turizma Slovenije.
Kot član prejmete člansko izkaznico in kartico ugodnosti ZSSS, s katero lahko
uveljavljate v določenih trgovinah, termah in raznih drugih storitvah popuste, tudi do
20 % (www.zsss.si)
KAJ DELA SINDIKAT NA DRŽAVNEM NIVOJU? Sindikat delavcev gostinstva in
turizma Slovenije je edini reprezentativni sindikat v panogi in je eden izmed 23
sindikatov dejavnosti, združenih v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije. Je edini
pogajalec in podpisnik Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma.
Vsako leto se SGIT pogaja za dvig najnižjih osnovnih plač in višino regresa, ter skozi
leto pelje številne aktivnosti za boljši ekonomski in socialni položaj delavcev
zaposlenih v gostinstvu in turizmu.
Veliko informacij o aktivnostih sindikata si lahko preberete in nas tudi spremljate na
spletnih straneh Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, www.sindikatgit.si, FB, spletnih straneh Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, www.zsss.si, v
delavskem časniku Delavska enotnost in v medijih.
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KAJ DELA SINDIKAT V DRUŽBI?
Sindikat v družbi z delodajalcem vodi socialni dialog, se pogaja za podjetniško
kolektivno pogodbo, za boljše plače, višino regresa za letni dopust, boljše pogoje
dela, nagrajevanje zaposlenih, za višino božičnice oz. nagrade iz naslova poslovne
uspešnosti, daje mnenje na akte delodajalca, zahteva odpravo morebitnih kršitev
zaposlenih, sklicuje seje svojih organov, obvešča zaposlene o aktualnih zadevah,
daje članom potrebne informacije, zahteva odpravo kršitev zaposlenim, zahteva
spoštovanje delovno pravne zakonodaje, itd. V primerih, ko delodajalec morebitnih
kršitev ne odpravi, sindikat prijavi kršitve na ustrezne inšpekcijske službe, v skrajnih
primerih, pa se posluži tudi medijev.
Z največ težavami se soočajo zaposleni, ko delodajalec ne spoštuje delovno pravno
zakonodaje, kolektivne pogodbe dejavnosti, zakona o varstvu in zdravju pri delu, kjer
se delavcem kršijo počitki, kjer se jim nenehno spreminjajo urniki, kjer nastajajo
številne presežne ure, kjer so veliki pritiski nadrejenih, slabi medsebojni odnosi,
mobing, preobremenitve zaradi pomankanja kadra, itd.
Zato je velika vrednota imeti nekoga, na katerega se lahko obrnete, ko ste na
delovnem mestu resnično v stiski. IN TO JE ZAGOTOVO SINDIKAT!
STE VEDELI, ZAKAJ JE KPD TAKO ZELO POMEMBNA ZA ZAPOSLENE?
➢ Kolektivna pogodba vsebuje zelo pomembne določbe: o višini najnižjih osnovnih
plač, kriterije za dodatne dneve letnega dopusta, dodatke za posebne pogoje dela,
dodatek za delovno dobo, višino izplačila presežnih ur, povračilo stroškov prevoza
na delo in iz dela in druge pomembne določbe.
➢ Kolektivna pogodba ureja tudi pravice za zaposlene, ki jih zakonodaja NE vsebuje
Je akt, ki natančneje ureja podrobnosti delovnih razmerij v posamezni panogi.
➢ In če kolektivne pogodbe ni sklenjene, so zaposleni prepuščeni odločitvam
delodajalca, ki jih lahko iz dneva v dan spreminja (nižanje pravic, ki so jih zaposleni
v okviru kolektivne pogodbe dejavnosti uživali).

ČLANI SINDIKATA SE LAHKO Z ZAUPANJEM VSELEJ OBRNETE PO POMOČ,
NASVETE, INFORMACIJE
-

na vašega predsednika sindikata in zaupnike v družbi
sekretarja ali sekretarko SGIT, ki pokriva članstvo na terenu
in Bredo Črnčec, generalno sekretarko SGIT, 031 840 381.

Za vsa odprta vprašanja, informacije in pomoč smo vam vselej dostopni tudi na epošti: sgit@sindikat-zsss.si
BREZ SINDIKATA bo sledilo le še nižanje pravic, vse več kršitev in izkoriščanje
delavcev in tudi odvzem pravic, katere so si izborili že naši predniki in za to dali celo
svoja življenja. Za pravice se bo potrebno še naprej pogajati in boriti!
Solidarnost in vzajemnost ter čut do sočloveka je temelj, na katerem moramo graditi
našo skupno prihodnost.

Naša moč je v številčnosti članstva, medsebojni povezanosti in
sodelovanju, ZATO SE NAM PRIDRUŽI!
TVOJ SINDIKAT GIT SLOVENIJE
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