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Novi sindikat trgovk in trgovcev Slovenije 
 

Za ljudi in Slovenijo 
 

www.nstts.si 
 

e-pošta: info@nstts.si 
 

 

 

P R I S T O P N A   I Z J A V A 
 
 
IME IN PRIIMEK: 

 
NASLOV BIVALIŠČA: 

 
 

 
SPOL:         (obkroži)               M           Ž 

 
Mobilni telefon: 

 
E-poštni naslov: 

 
S podpisom te pristopne izjave sprejmem statut sindikata Novi sindikat trgovk in trgovcev 

Slovenije – NSTTS, v katerega se včlanjujem in sindikatu dovoljujem zbiranje mojih osebnih 

podatkov, ki so nujno potrebni sindikatu za delovanje. Zavezujem se plačevati, z akti 

sindikata določeno članarino, katero se mi lahko odteguje od plače pri delodajalcu, ki 

zaposluje več kot 100 delavcev, oziroma kot zaposleni pri delodajalcu, ki zaposluje manj kot 

100 delavcev s trajnikom iz mojega transakcijskega računa - TRR, vpisanem na hrbtni strani. S 

trajnikom (z vpisom na hrbtni strani) lahko plačujejo članarino tudi vsi tisti, ki ne želijo 

seznaniti delodajalca o njihovem članstvu v sindikatu – anonimni člani. 

 

 

PROSTOVOLJNO VSTOPAM V NOVI SINDIKAT TRGOVK IN TRGOVCEV SLOVENIJE 
 
 
Kraj in datum: 

 
Podpis:  

 
  

http://www.nstts.si/
mailto:info@nstts.si
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Sindikalno bom deloval/a v okviru delovne organizacije moje zaposlitve: 
 
 

(delovna organizacija zaposlitve) 

 
Naziv mojega delovnega mesta v pogodbi o zaposlitvi je: 
 
 

(delovno mesto) 

 
 

 
Izpolnijo zaposleni pri delodajalcu z manj kot 100 zaposlenimi in anonimni člani 

 
 

SOGLASJE ZA DIREKTNO BREMENITEV 
 

Član s sprednje strani pristopne izjave se zavezujem plačevati članarino in soglašam z 
odtegovanjem članarine z direktno bremenitvijo iz mojega TRR številka: 
 
 

S I 5 6 
                  

 
 
Soglašam z odtegovanjem članarine iz mojega transakcijskega računa v višini, določeni z akti 
sindikata Novi sindikat trgovk in trgovcev Slovenije. Višina članarine je različna in je odvisna 
od višine mesečne plače. Članarino dovolim odtegovati v vpisani višini po naslednjem: 
 

Št. Status zaposlitve 
Višina 
članarine 

Št. Status zaposlitve 
Višina 
članarine 

1. Plača do      700 € 6 € 4. Plača do      1.900 € 18 € 

2. Plača do   1.100 € 10 € 5. Plača nad    1.900 € 22 € 

3. Plača do   1.500 € 14 € Obkroži številko med 1 in 5, glede na višino tvoje 
povprečno izplačane plače. 

 
Zavezujem se, da bom javil vsako spremembo plače ali transakcijskega računa, v kolikor do 
tega pride in ima vpliv na višino članarine in bremenitev mojega TRR. 
 
Kraj in datum: 

 
Podpis člana: 


