


Kdo smo?
Smo reprezentativna sindikalna organizacija, 
povezana v Zvezo reprezentativnih sindikatov 
Slovenije. Združujemo predvsem sindikate 
podjetij iz gorenjske in osrednjeslovenske regije 
ter člane društev upokojencev in individualne 
člane. Povezujemo vse dejavnosti, z izjemo 
javnega sektorja.

Smo sodoben, učinkovit, strokoven, 
prepoznaven sindikat, ki sindikatom 
in članom nudi:

   Najučinkovitejšo pravno varnost

   Vso potrebno strokovno pomoč

   Zastopanje pri delodajalcu
   in pred sodišči

   Pogajanja za kolektivne pogodbe
   na ravni države in pri delodajalcu 

   Stalna izobraževanja in 
   usposabljanja za večje 
   zaposlitvene možnosti

   Najem ugodnih kreditov 
   pri Delavski hranilnici

   Brezobrestno finančno pomoč, 
   ne glede na kreditno sposobnost

   Ugodnosti in popuste 
   pri naših partnerjih%



Naše temeljno poslanstvo je ustvarjanje 
boljših delovnih in življenjskih razmer 
zaposlenih in njihovih družin, kar dosegamo 
z našo strokovnostjo, dogovarjanjem in 
sodelovanjem.

      Obračun plač, nadomestil in dodatkov

      Obračun stroškov za prevoz in prehrano  
      med delom

      Izplačilo regresa za letni dopust

      Odmero letnega dopusta 

      Delovni čas, nadure, počitke in odmore

      Mobing in neenako obravnavanje na   
      delovnem mestu

      Vse druge kršitve in nepravilnosti

Zakaj postati naš član?

SVET GORENJSKIH SINDIKATOV
Slovenski trg 3
4000 Kranj

04 231 98 00
info@gorenjski.sindikati.si
www.gorenjski-sindikati.si

Za vas pregledujemo, preverjamo in 
urejamo:

               

Članstvo v sindikatu vam omogoča popolno 
pravno varnost na delovnem mestu.



Partnerji vaših financ

*Vse obrazce lahko najdete na www.delavska-hranilnica.si/
o-hranilnici/obrazci, v razdelku Kreditna dokumentacija.

Članom sindikata nudimo brezobrestno finančno 
pomoč.

Prednosti:
•  kredit brez obresti
•  do zneska 500 EUR
•  doba odplačila do 12 mesecev
•  brez pogojevanja kreditne sposobnosti

Zanjo lahko zaprosite enkrat letno oz. po odplačilu 
pretekle obveznosti. Pomoč se odobri kot kredit, ki se 
ne obrestuje, prav tako sindikat delno krije stroške 
odobritve. Pogodbo za prejem brezobrestne finančne 
pomoči sklenete z Delavsko hranilnico.

Kaj moram storiti za pridobitev pomoči?
Kot član/ica SGS morate izpolniti vlogo za odobritev 
kredita fizični osebi, tej pa je treba priložiti še 
naslednje dokumente*:
•  kreditno pogodbo (izpolniti v dveh izvodih)
•  odstopno izjavo oziroma upravno izplačilno
    prepoved (izpolnjena v dveh izvodih in potrjena
    s strani delodajalca)
•  fotokopijo osebnega dokumenta (če vlagatelj ni     
    državljan RS, je obvezna priloga potrdilo o stalnem     
    prebivanju v RS)
•  fotokopijo bančne kartice
•  fotokopije treh zadnjih plačnih list
•  potrdilo o plači

Podpisano vlogo s prilogami oddate v poslovalnici 
Delavske hranilnice. Vloge za pridobitev pomoči se 
obravnavajo enkrat mesečno.



www.dh.si
01 3000 200
kontaktni.center@dh.si

Izračun velja za komitente hranilnice in je zgolj informativne narave ter 
pripravljen na podlagi predpostavk veljavnih na dan izdelave tega 
informativnega izračuna, zato za hranilnico ni zavezujoč. Obrestna 
mera je fiksna. EOM je izračunan na podlagi Zakona o potrošniških 
kreditih (ZPotK) na dan 4.11.2022 in se lahko spremeni, če se 
spremenijo podatki uporabljeni za njegov izračun. Skupni dolg 
predstavlja vse stroške skupaj: stroške odobritve, glavnico in obresti.

*znesek, ki ga plača kreditojemalec

Višina kredita

Število mesecev

Mesečni obrok 
kredita

Stroški odobritve

Strošek ocene tveganja

Mesečni strošek
vodenja kredita

Skupna obrestna mera

EOM

Skupni znesek kredita*

5.000 EUR

60

98,18 EUR

75,00 EUR

0,00 EUR

2,90 EUR

5,40%

9,72%

6.253,80 EUR

1.500 EUR

12

129,81 EUR

30,00 EUR

0,00 EUR

2,90 EUR

2,80%

11,39%

1.587,72 EUR

Stranke DH

Ostali člani

Kredit do 60 mes.

1,30 o.t. nižja OM

1,10 o.t. nižja OM

Kredit do 12 mes.

4,10 o.t. nižja OM

3,90 o.t. nižja OM

Preverite informativna izračuna:

V sodelovanju z Delavsko hranilnico smo za 
člane SGS pripravili ugodno ponudbo 
gotovinskih kreditov z znižano obrestno mero.

Prednosti:
•  možnost najema kredita v znesku do 5.000 EUR
•  doba odplačila do 60 mesecev
•  obrestna mera:



Da bo vaš kredit še ugodnejši, lahko v Delavski 
hranilnici odprete tudi svoj osebni bančni račun. 
Ponujajo vam tri pakete.

Za vse, ki potrebujete enostavno 
poslovanje, z naborom osnovnih 
bančnih storitev.

•  račun z Mastercard debetno kartico
•  varnostni SMS za debetno kartico
•  do 500 € prekoračitve na računu*

•  mobilna banka DH Mobilni
•  spletna banka DH Osebni
•  mobilna denarnica DH Denarnik
•  2 brezplačna trajna naloga in/ali direktni 
    obremenitvi
•  Flik takojšnja plačila
•  2 brezplačna dviga z debetno kartico na 
    bankomatih drugih bank**

•  brezplačni dvigi z debetno kartico na 
    DH bankomatih

7,80 €

4,80 €
DH Paket Enostavni  

DH Paket Napredni

Za vse, ki želite več in uživate 
v prednostih, ki jih ponujajo 
sodobne bančne storitve.

•  račun z Mastercard debetno kartico
•  do 1.000 € prekoračitve na računu*

•  mobilna banka DH Mobilni
•  spletna banka DH Osebni
•  mobilna denarnica DH Denarnik
•  4 brezplačni plačilni nalogi v mobilni/spletni banki***

•  4 brezplačni trajni nalogi in/ali direktni obremenitvi
•  Flik takojšnja plačila
•  4 brezplačni dvigi z debetno kartico na bankomatih 
    drugih bank**

•  brezplačni dvigi z debetno kartico na bankomatih DH
•  Mastercard kreditna kartica prvo leto brezplačno****

•  Varnostni SMS za debetno in kreditno kartico



11,80 €

Več o paketih na www.dh.si. 

Za vse, ki prisegate na brezskrbno 
in neomejeno poslovanje.

•  račun z Zlato Mastercard debetno kartico
•  do 2.500 € prekoračitve na računu*

•  mobilna banka DH Mobilni
•  spletna banka DH Osebni
•  mobilna denarnica DH Denarnik
•  brezplačni plačilni nalogi v mobilni/spletni banki***

•  brezplačni trajni nalogi in/ali direktni obremenitvi
•  Flik takojšnja plačila
•  brezplačni dvigi z debetno kartico na bankomatih 
    drugih bank in DH bankomatih**

•  Zlata Mastercard kreditna kartica****

•  Varnostni SMS za debetno in kreditno kartico

DH Paket Brezskrbni

*Prekoračitev (redni limit) vam hranilnica odobri glede na vašo 
kreditno sposobnost, ki jo oceni v skladu s poslovno politiko 
hranilnice. Pred odobritvijo prekoračitve bo hranilnica v sistemu 
SISBON preverila korektnost vašega poslovanja. Več informacij 
o sistemu SISBON najdete na www.sisbon.si
**V Sloveniji in v državah Evro območja.
***Velja za nenujna domača in takojšnja plačila v evrih v vrednosti 
do 50.000 EUR.
****Za odobritev kreditne kartice mora uporabnik vložiti pisno vlogo, 
ki jo hranilnica odobri ali zavrne glede na kreditno sposobnost 
uporabnika.



Svetovalne storitve 

Ostale ugodnosti

Odvetnik Željko Batinič
Zoisova ulica 1, Kranj
T: 08 205 48 50
    031 217 229

Odvetniška pisarna Zlatko Lipej
Gorenjska cesta 18, Medvode 
T: 01 362 95 10
    051 322 090

BREZPLAČNO 
pravno

svetovanje*

BREZPLAČNO 
pravno

svetovanje*

R skupina d.o.o.
Zgornji Brnik 350, 
Brnik - Aerodrom
T: 064 234 577
info@rskupina.si
www.rskupina.si

 

20 % popust 
na vse storitve 

s področja 
financiranja, 

nepremičninskega 
in poslovnega 

svetovanja

Popust velja tudi za ožje družinske člane, če storitev koristijo skupaj 
s članom.

* - 30 minutni pravni posvet za vsa pravna področja
   - svetovanje in izven pravdno uveljavljanje odškodnin za škode, 
       ki so nastale v vseh vrstah nesreč
   - pravno svetovanje in uveljavljanje odškodnine žrtvam kaznivih    
       dejanj, kadar so žrtve upravičene do odškodnine na podlagi        
       zakona  
   - pravno svetovanje pri uveljavljanje odškodnin iz naslova 
       odgovornosti (zdravniške, odvetniške, itd.) ter vse v zvezi z    
       uveljavljanjem zavarovalnin

* - 30 minutni pravni posvet za vsa pravna področja
   - brezplačno svetovanje in izven pravdno uveljavljanje odškodnin 
       za škode, ki so nastale v vseh vrstah nesreč
   - brezplačno pravno svetovanje in uveljavljanje odškodnine žrtvam 
       kaznivih dejanj, kadar so žrtve upravičene do odškodnine na        
       podlagi zakona



Zdravje in dobro počutje

Masaže in Terapije Darja 
Pirec s.p.
MASAŽNI STUDIO MALISA
Jelenčeva ulica 1, Kranj
T: 041 216 580
studio.malisa@gmail.com 
www.malisa.si 

ROKANOGA, refleksoterapija 
Monika Sodja, s.p.
Jelenčeva ulica 1, Kranj
T: 040 431 632
monika.sodja@rokanoga.si 

20 % popust 
na redne cene 
vseh storitev, 
razen paketnih

20 % popust 
na vse izdelke

in storitve

OPTIKA ALEŠ d.o.o.
Ul. Janka Puclja 9, Kranj
T: 04 232 44 71
ales@optika-ales.com 
www.optika-ales.com
 

20 % popust 
na nakup 

korekcijskih 
in sončnih očal

CENTER OČESNE 
OPTIKE C.O.O.
Kranjska cesta 24, 
Naklo
T: 04 595 13 14
coo@siol.net 
www.coo.si
 

20 % popust 
na nakup 

korekcijskih 
in sončnih očal

Brezplačen 
pregled vida ob

nakupu očal

Popust velja tudi za ožje družinske člane.



Turistične dejavnosti

VPD, trgovina z 
medicinsko - tehničnimi 
pripomočki Bled d.o.o.
Pot na Lisice 4, Bled
T: 04 574 50 70
info@vpd.si
www.vpd.si

20 % popust 
na nakup
izdelkov

TERME SNOVIK 
Kamnik d.o.o.
Snovik 7, Kamnik
T: 080 8123 (brezplačna št.)

info@terme-snovik.si 
www.terme-snovik.si

20 % popust 
na redne kopalne 
karte* in wellness 

storitve**

10 % popust
na aktualno

paketno ponudbo
za bivanje

KOMPAS, turistično 
podjetje d.o.o.
Poslovalnica Kranj
T: 04 201 42 61
kranj@kompas.si
Klicni center Kompas 
T: 01 200 61 11
vednozvami@kompas.si
www.kompas.si

8 % popust 
na aranžmaje 
(brez stroškov
rezervacije) 
z možnostjo 

obročnega plačila

35 € popusta 
za aranžma, ki
traja najmanj
5 dni; enkrat

letno

Popust velja na redne cene (ne na doplačila), popusti se ne seštevajo, 
veljajo za člane in njihove družinske člane.

* Ne velja na prenosljive in družinske vstopnice, darilne vrednostne 
bone in kopalno paketno ponudbo.
** ne velja na wellness paketne storitve.

Popusti in ugodnosti se med seboj seštevajo in veljajo tudi za prodajo 
pod posebnimi pogoji (popusti za zgodnje prijave, v zadnjem hipu, 
ostale posebne akcije).



Avtomobilske storitve

WELLNESS ŽIVA, 
Rikli Balance Hotel
Cankarjeva 4, Bled
T: 04 579 17 02
ziva@hotelibled.com
www.sava-hotels-resorts.com

15 % popust 
na celodnevno ali 
3 urno vstopnico 

za bazen

10 % popust 
na celodnevno ali
3 urno vstopnico

za savne

*Izbrane storitve: popravilo podvozja, popravilo in menjava 
končnikov, diskov, rok, izpušnih cevi, amortizerjev, zavornih delov, 
na menjavo olj, filtrov in svečk.

Popust velja tudi za družinske člane ob skupnem prihodu.

PIPKO, Anže Pipan s.p.
Servis vozil in vulkanizerstvo
Pipanova 38, Šenčur
T: 04 25 15 881
darja.boltez@gmail.com 
pipko89@gmail.com
www.pipko.vulco.si

15 % popust 
na menjavo,
centriranje in

hrambo 
pnevmatik ter na
izbrane storitve*

Nakup avtoplaščev
po neto ceni

AVTO HELP, Igor Zupanc s.p.
Meja 8, Mavčiče
T: 041 731 843
info@avtohelp.si 
www.avtohelp.si 

10 % popust 
na avtokleparska

dela, čiščenje
vozila in pomoč

na cesti

Brezplačno
nadomestno vozilo

BOLTEZ d.o.o., 
Cesta Staneta Žagarja 58 c, 
Kranj,
T: 04 20 14 050
boltez@boltez.si 
www.boltez.si
 

21 % popust 
na nakup 

avtoplaščev 

10 % popust
na menjavo, 
centriranje in

hrambo pnevmatik



Ponudniki prehrane

Storitve za dom in gospodinjstvo

PARKETARSTVO PAVLIČ d.o.o. 
Zupanova ul. 7, Šenčur
T: 041 774 473
parketarstvo_pavlic@t-2.net 
www.parketarstvo-pavlic.com

15 % popust 
na vse storitve

KARANTANIJA, podjetje za 
gostinstvo in trgovino d.o.o.
Drulovka 40, Kranj
T: 04 233 21 20
picerija@karantanija.si
www.karantanija.si

Malica za 
5,50 €

ŠENGAR d.o.o.
Britof 43, Kranj 
T: 04 234 30 50
info@sengar.si 
www.sengar.si

15 % popust 
na redne cene

storitev 

TUS PLUS, trgovina
in storitve d.o.o.
T: 04 25 72 575
info@kurilc.si
www.kurilc.si

Ugodnejši 
nakup kurilnega

olja*

Naročilo nad
1000 litrov 

brez stroškov 
prevoza 

*Do 3000 litrov letno.



Izobraževanje in kultura

Šport in rekreacija

MESTNA KNJIŽNICA 
KRANJ - MKK
Gregorčičeva ul. 1, Kranj 
T: 04 201 35 50
mkk@mkk.si
www.mkk.si

10 € subvencije 
za letno članarino

Popust velja tudi za ožje družinske člane.

*Ne velja na srednješolsko izobraževanje odraslih.

Društvo KISIK – OXYGEN, 
za športno preživljanje 
prostega časa
Sveteljeva ulica 3, Šenčur
T: 064 145 260
info@watersports.si
www.watersports.si

10 % popust
na vse tečaje 
potapljanja in

vse druge
storitve v okviru

ponudbe

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO 
Strahinj 99, Naklo
T: 04 277 21 00
04 277 21 20 izobraževanje odraslih

info@bc-naklo.si
www.bc-naklo.si

10 % popust
na izobraževanje

odraslih*

Subvencija 
izobraževanja 
odraslih do
največ 60 € 

na leto

Vse pravice in ugodnosti iz te brošure člani lahko
koristijo v skladu z internimi akti SGS in

pogodbami o poslovnem sodelovanju.





Skupaj smo močnejši, zato vas 
vabimo, da se nam pridružite!

•   Svoje članstvo potrdite s podpisom 
     obrazca Pristopna izjava, ki ga lahko      
     najdete na naslednji strani. 

•   Veljavni zakon o dohodnini vsem davčnim  
     zavezancem za dohodnino omogoča, da do 
     1,0 %  svoje dohodnine namenite za 
     delovanje družbeno koristnih institucij,      
     med katere spadajo tudi reprezentativni 
     sindikati. V kolikor naše delovanje 
     želite tudi finančno podpreti, vas 
     vabimo, da izpolnite obrazec Podatki o 
     davčnem zavezancu in del svoje 
     dohodnine namenite za naše delovanje.   

Originalna podpisana obrazca lahko posredujete 
predsedniku sindikata ali pa ju pošljete na naslov:

Svet gorenjskih sindikatov 
Slovenski trg 3 
4000 Kranj
 

Hvala, ker verjamete v naše delo in nam 
pomagate, da postajamo še boljši!



PRISTOPNA IZJAVA

Ime in priimek                                             
Datum rojstva 
Naslov 

Zaposlen-a 

(natančen naziv delodajalca in naslov)

Telefon*

Elektronski naslov*

*neobvezno 

IZJAVLJAM, 
(ustrezno obkrožite)

1. da pristopam k Sindikatu 
(sindikat podjetja), in k Svetu gorenjskih sindikatov, 
Slovenski trg 3, Kranj in sprejemam statut in druge 
interne akte obeh sindikatov. 

2. da pristopam k Svetu gorenjskih sindikatov, 
Slovenski trg 3, Kranj (če v družbi ni organiziranega 
sindikata, ki je povezan v  SGS) in sprejemam statut 
in druge interne akte sindikata.

S podpisom dovoljujem, da se mi sindikalna članarina 
v višini 1% bruto plače obračuna in odtegne od plače 
v skladu z internimi akti sindikata. 

S podpisom dovoljujem zbiranje in obdelavo zgoraj 
navedenih osebnih podatkov za namene obračunavanja 
in plačevanja sindikalne članarine (po potrebi tudi 
posredovanje podatkov delodajalcu), za vodenje 
evidenc članstva, plačevanje članarine, izobraževanje, 
nudenje pravne pomoči, izplačevanje solidarnostnih 
pomoči, koriščenje ugodnosti iz naslova članstva, 
vodenje evidenc o kreditih članov, vodenje evidenc o 
prijavi in udeležbi na raznih organiziranih dogodkih, 
izdelavo statističnih analiz in za namene delovanja, 
kot so opredeljeni v statutih obeh sindikatov.

Datum:
Podpis:



PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

                                           

Ime in priimek davčnega zavezanca

 

Podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka

 

Poštna številka, ime pošte

Davčna številka zavezanca

Pristojni davčni urad, izpostava

ZAHTEVA 
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma 
naziv upravičenca

SVET GORENJSKIH 
SINDIKATOV

Davčna številka 
upravičenca

10294937

%

1,0

V/Na:

Datum:

Podpis:







SVET GORENJSKIH SINDIKATOV
Slovenski trg 3
4000 Kranj

04 231 98 00
info@gorenjski.sindikati.si
www.gorenjski-sindikati.si


