
SKVNS
1000 Ljubljana, Dalmatinova 4

Telefon: 01/43-41-233; 01/43-41-284

Faks: 01/43-25-121

E-naslov: skvns@sindikat-zsss.si

Spletna stran: www.sindikat-skvns.si

Kje uresni~ujete svoje pravice,
ki vam jih daje ~lanstvo v SKVNS:
SKVNS, ima sede` v Ljubljani na Dalmatinovi 4.
Predsednica SKVNS: Marolt Majda, univ. dipl. prav.
Tajni{tvo SKVNS: Darja Lorbek

@@eelliittee  zzvveeddeettii  oo  nnaass  vvee~~??

Vedno smo vam na razpolago na telefonu 01/43 41 233 in GSM: 041/760-204,
e-po{ta: skvns@sindikat-zsss.si, najdete nas tudi na spletni strani: www.sindikat-skvns.si
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Pridru`ite se nam, skupaj bomo uspe{nej{i!

ČLANICE IN ČLANI SINDIKATOV ZSSS !
KARTICA UGODNOSTI ZSSS VAM PRINAŠA ŠTEVILNE PREDNOSTI:

• osebni račun z rednimi prilivi 2 leti brez stroškov vodenja, po dveh letih pa so stroški vodenja samo 0,75 €/mesec,
•  pridobitev limita ali premostitvenega kredita za prenos osebnega računa z druge banke,
•  direktne obremenitve samo 0,12 € ter ročni trajniki samo  0,16 €,
•  brez nadomestila za dvige na bankomatih v evroobmočju,
•  MasterCard kartica z odloženim plačilom prvo leto brez nadomestila, naslednja leta pa samo 8 €, 
•  spletna banka Dh-Plus brez pristopnine, mesečno nadomestilo samo 0,20 €, plačila samo 0,20 €,
•  zelo ugodne potrošniške kredite:
 - do 1 leta s � ksno obrestno mero 2,90 %,
 - do 2 let s � ksno obrestno mero 3,10 %,
 - do 3 let s � ksno obrestno mero 3,30 %,
 - do 4 let s � ksno obrestno mero 3,50 %,
 - nad 4 leta do 10 let z obrestno mero 6M euribor + 3,40 % oz. � ksna obrestna mera 4,50 %,
•  zelo ugodne stanovanjske kredite:
 - do 10 let z obrestno mero od 6M euribor + 1,90 %, 
 - do 20 let z obrestno mero od 6M euribor + 2,10 %, 
 - do 30 let z obrestno mero od 6M euribor + 2,40 %, 
• vse kredite brez stroškov odobritve, 
• zavarovanje kreditov urejamo s hipoteko, poroštvom in lastnim zavarovanjem,
• mesečni stroški vodenja kredita so 1,50 EUR,
• tekoči in dodatni limit obrestujemo samo 6,00 %,
•  ugodne dijaške in študentske kredite za šolanje otrok članom sindikatov ZSSS, z odlogom vračanja kreditov za čas šolanja z 

obrestno mero 6M euribor + 2,50 %,
•  ugodno pokojninsko varčevanje v hranilnici do 40 let,
• plačilo položnic, provizija samo 0,25 €, za račun z rednimi prilivi.

E-mail: info@delavska-hranilnica.si Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

S PRENOSOM POSLOVANJA LAHKO PRIVARČUJETE VEČ KOT 200 EUR LETNO !

PRIČAKUJEMO VAS V NAŠIH POSLOVNIH ENOTAH

Delavska hranilnica
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Vsak ~lan, pa tudi drugi zaposleni,

ki se nam `elite pridru`iti,
lahko vedno ra~unate na:

^e te zanima…

… se nam ~im prej pridru`i.

Kako postane{ ~lan?

In tvoja 

obveznost?

Razmisli …

…odlo~itev je tvoja!

• Brezpla~no pravno pomo~ in drugo strokovno pomo~

• Zagotavljanje delavskih pravic v skladu z delovnopravno 
zakonodajo

• Pomo~ pri spo{tovanju dolo~b Kolektivne pogodbe

•  Pomo~ pri zagotavljanju in izvajanju varnosti in zdravja pri delu

•  Uveljavljanje in varstvo pravic ~lana v podjetju

•  Zastopanje v delovnih sporih pred delovnimi in socialnimi 
sodi{~i

•  Solidarnostne pomo~i po pravilniku

•  Nezgodno zavarovanje

•  Izobra`evanje in usposabljanje sindikalnih zaupnikov

• Redno informiranje prek sindikalnih zaupnikov, ~asopisa Delavska 
enotnost, Informacij SKVNS, prek spletne strani www.zsss.si in 
www.sindikat-skvns.si

•  Sre~anja predsednikov sindikatov, sindikalnih zaupnikov, ~lanov

•  Kartico ugodnosti www.zsss.si

•  Brezobrestna povratna sredstva 

•  Ugodne kredite preko Delavske hranilnice

•  Ali so kr{ene tvoje pravice iz delovnega razmerja?

•  Ali je tvoja pla~a pravilno obra~unana?

•  Kaj storiti, ~e pla~a zamuja?

•  Ali si prejel pravilno vi{ino regresa za letni dopust?

•  Ali si prejel pravilno izpla~ilo regresa za prehrano in prevozne stro{ke?

•  Kaj moram vedeti o delovnemu ~asu?

•  Ali mi delodajalec pla~uje prispevke?

^lan postane{ s podpisom pristopne izjave, katero izpolnjeno in podpisano vrne{

na sede` sindikata. V kolikor pa je sindikat v va{i organizaciji `e organiziran, se

obrni na sindikalnega zaupnika.

Mese~no pla~ilo ~lanarine, ki zna{a 1% od bruto pla~e.

TTvvoojjee  ~~llaannssttvvoo  vv  ssiinnddiikkaattuu  jjee  llaahhkkoo  iinnddiivviidduuaallnnoo  ((ddaa  ddeellooddaajjaalleecc,,  nnee  vvee,,  ddaa  ssii  ~~llaann

ssiinnddiikkaattaa)),,  aallii  ppaa  kkoolleekkttiivvnnoo

((vv  kkoolliikkoorr  jjee  vv  ppooddjjeettjjuu  oorrggaanniizziirraann  ssiinnddiikkaatt))..
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