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Sindikatom, članom KSS, so se v preteklem letu od izida prve številke Delavskega glasu
pridružili štirje novi sindikati. Skoraj vzporedno v mesecu oktobru so bili ustanovljeni ali so
se nam pridružili Sindikat kemijske industrije, Sindikat občinskih redarjev Slovenije in Konfederacija slovenskih sindikatov – Sindikati Gorenjske, pred tem v februarju pa Konfederacija slovenskih sindikatov – Sindikati Koroške. Po izdani prvi odločbi KSS o reprezentativnosti
za območje države v septembru 2015 je KSS dva meseca kasneje bila priznana reprezentativnost še za poklic avdiologov in govornih terapevtov, zadnji mesec pa čakamo še odločbo
o reprezentativnosti v poklicu občinski redar. Mlada konfederacija je z reprezentativnostjo
v dveh dejavnostih in štirih poklicih hitro našla svoj prostor v slovenski družbi.
Lani spomladi je KSS v Državni zbor vložila predlog Zakona o minimalnih pravicah delavcev,
ki bi uredil mnoga delovno pravna področja na katerih so predpisi pomanjkljivi ali jih sploh
ni. S predlogom zakona je bil podan predlog za uvedbo minimalne bruto urne postavke v
višini 5 EUR, ki bi plače v Sloveniji dvignil na dostojno raven. Študentje in dijaki imajo že dve leti z zakonom določeno
minimalno bruto plačilo v višini 4,5 EUR, delavci pa imajo minimalne plače določene s kolektivnimi pogodbami. I. tarifni
razred je globoko pod minimalno plačo (manj kot 1,8 EUR bruto na uro oz. mesečno 313,00 EUR) in posledično ima v
večini kolektivnih pogodb delavec v VI. tarifni skupini s VI. stopnjo izobrazbe plačo v višini z zakonom določenega minimalnega dohodka z zakonom o minimalni plači.
Glavni namen vlaganja predloga zakona je bil, da KSS delavce in ostale sindikate opozori in poda pojasnila o nepravilnostih v delovnih predpisih. Učinek je bil dosežen, saj iz predloga posamezni sindikati uporabljajo rešitve in jih poskušajo uveljavljati na svojem delovnem področju. Sindikalne centrale kot ZSSS, PERGAM in sindikat SVIZ so v imenu ostalih
sindikalnih central predlog označile za nesprejemljiv, saj bi naj posegal v sistem kolektivnih pogodb in v minimalno
plačo. Na podlagi te obrazložitve so svoje članstvo pozivali, da naj ne dajo podpisa podpore predlogu zakona in zato
smo tudi v KSS prenehali z aktivnim zbiranjem podpisov podpore. Trenutno predlog zakona usklajujemo s poslanci za
vložitev predloga zakona v sprejem s podpisi poslancev. Sindikalne centrale, ki so bile proti našemu predlogu so si letos
začele prizadevati za uresničitev rešitev iz predloga zakona KSS, med drugim tudi za dvig najnižjih plač na raven z Zakonom o minimalni plači določene, kar pa je isto kot predlagana uvedba minimalne bruto urne postavke v višini 5 EUR.
Žalosten je odziv drugih sindikalnih central, saj očitan poseg v sistem kolektivnih pogodb in v minimalno plačo ni negativen. Predlog KSS delavcem daje več z zakonom zaščitenih pravic, kar pa glede na burne odzive drugim sindikatom
ne odgovarja. Obstoječ sistem sindikatom zagotavlja monopolni položaj na sindikalni sceni preko sistema kolektivnih
pogodb in definicije minimalne plače. V KSS smo prepričani, da si delavec s VI. stopnjo izobrazbo zasluži boljše plačilo,
kot je z minimalno plačo določen eksistenčni minimum. Za dvig plač na dostojno raven se bomo v KSS borili še naprej
z vsemi dopustnimi sredstvi ne ozirajoč se na stališča drugih sindikatov. Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti
je vendarle ustavna pravica (34. člen US RS) in delavec s VI. stopnjo izobrazbe bi moral prejeti minimalno nekje med
1.100,00 EUR in 1.200,00 EUR mesečno. S predlogom zakona smo dosegli tudi to, da se od začetka zbiranja podpisov
podpore v medijih vedno več opozarja na nedostojnost življenja delavcev s klavrnimi mesečnimi prejemki. Kapital se
kljub temu s pomočjo politikov in starih sindikalnih central še vedno bohoti, dobički so nesramno visoki, delavci pa z
družinami živijo nedostojna življenja. Na žalost sindikate, ki so odgovorni za takšno stanje delavci še vedno podpirajo
kot člani, česar v KSS ne razumemo, saj jim dejansko jemljejo kruh iz ust.
KSS je razočarana nad pozivanjem članov drugih sindikatov k temu, da ne dajo podpisa podpore za izboljšanje njihovih
pravic z Zakonom o minimalnih pravicah delavcev. Negativno pozivanje je bilo uperjeno proti KSS in proti ureditvi statusa delavca v Sloveniji, saj bi v urejenem trgu dela ostalo malo prostora za sindikate, ki v mnogih letih niso storili nič kaj
dobrega, sedaj pa na vseh področjih še nagajajo tistim, ki se trudijo stvari izboljšati.
										 Gvido Novak
										predsednik KSS

w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i
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Nevzdržnost pokojninskega sistema v Sloveniji
V Sloveniji imamo tri t.i. pokojninske stebre. Prvi steber
predstavlja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Drugi steber je Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ali poklicno zavarovanje ter kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in prostovoljno individualno
dodatno zavarovanje. Tretji pokojninski steber ni odvisen
od statusa zaposlitve posameznika in predstavlja različne
možnosti individualnega pokojninskega zavarovanja za
starost v različnih naložbenih produktih: varčevanje v obveznicah, delnicah, preko vzajemnih skladov, investicijskih
zavarovanj.
Delodajalci so dolžni v prvi pokojninski steber vplačevati
sredstva v višini 15,5 % od bruto plače delavca in dodatnih
8,85%, kot prispevek delodajalca, to velja za vse delavce v
rednem delovnem razmerju. Vplačani prispevki v obdobju
dela določajo pokojninsko osnovo in višino starostne pokojnine. V večini kolektivnih pogodb dejavnosti presežejo z
Zakonom o minimalni plači določen najnižji dohodek šele
delavci uvrščeni v VII. tarifni razred, torej vsi v nižje tarifne
razrede uvrščeni delavci si z delom ne zaslužijo plačila za
dostojno življenje, ki bi ga naj zagotavljal minimalni do-
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hodek določen z zakonom. Plače določene s kolektivnimi
pogodbami so podhranjene, prvi tarifni razred bi moral
določati plačo za dostojno življenje in vsa zahtevnejša dela
bi morala biti plačana glede na zahtevnost dela sorazmerno višje. Opis problematike podhranjenosti plač je nujen
za razumevanje problematike s katero se bomo v Sloveniji ukvarjali vedno več. Zaradi prenizkih plač so posledično starostne pokojnine tudi zelo nizke, ki ne omogočajo
dostojnega življenja. Odstotek vplačevanja v pokojninsko
blagajno ni prenizek, prenizke so osnovne plače in skrajni čas je, da začnemo v Sloveniji vedno bolj opozarjati na
prenizke plače ter zahtevati višje. Pokojnine bodo višje, če
bodo plače višje, in čas je, da se delavci in sindikati začnejo
vedno bolj boriti za višje osnovne plače, ki prinašajo tudi
višje pokojnine.
V drugi pokojninski steber poklicnega zavarovanja (bivša
beneficija) so od 1.1.2017 delodajalci dolžni vplačevati le
še 8,5% od bruto plače delavca v Sklad obveznega dodatnega vplačevanja - SODPZ. Po v KSS narejenih izračunih
bi odstotek vplačevanja ob veljavnem sistemu poklicnega
upokojevanja, za dosego istih učinkov kot v sistemu ben-
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eficije, moral znašati med 17% in 18%. Ob sprejemanju novega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja se je
odstotek vplačevanja enostransko na predlog Kapitalske družbe d.d. brez soglasja zavarovancev – delavcev znižal iz
9,25% a 8,5%. Protestni shod in izredna seja Odbora za delo v parlamentu nista nič spremenila, še vedno velja odstotek
vplačevanja 8,5%, ki pa ne omogoča poklicne pokojnine za takšno časovno obdobje, kot ga je omogočal sistem beneficij. Obdobje, ko lahko delavci pred starostno upokojitvijo prenehajo delati zaradi bolj zahtevnega dela se je prepolovilo.
Ko se je sistem poklicnega upokojevanja uvajal v letu 2001 ni tega, da se bodo pravice delavcev drastično (za polovico)
zmanjšale, nihče vedel. Vse pomanjkljivosti sistema poklicnega upokojevanja so se pokazale s prvimi poklicnimi upokojitvami od 1.1.2013 in dalje. Pokazale pa so se tudi vse nedorečene rešitve, ki so tako zamegljene, da jih nekdo, ki ni
strokovnjak na tem področju sploh ne more razumeti. V mnogih poklicih se sprašujejo, ali je to normalno, da se lahko
kar tako enostransko pravice delavcev krčijo, saj bo posledica teh krčenj pravic nezmožnost opravljanja dela na težkih
zdravju škodljivih delovnih mestih do pozne starosti. Sistem poklicnega upokojevanja bi po mnenju in prepričanju v KSS
bilo potrebno ukiniti in preiti nazaj na star sistem beneficije.
Iz drugega pokojninskega stebra, zavarovanec po starostni upokojitvi prejema zraven starostne pokojnine mesečno
rento, katere višina pa je odvisna od vplačanih prispevkov. Po izračunih v primeru enega izvajalca tretjega pokojninskega stebra so pogoji takšni, da je izplačevanje rente zajamčeno največ za prvih 20 let, če upravičenec umre prej kot v
20 letih se sredstva, ki bi bila izplačana do 20 let dedujejo. Da pa bi ves svoj denar, brez obresti, upravičenec prejel v
celoti nazaj, pa bi moral živeti še 31 let po starostni upokojitvi, v povprečju pa v Sloveniji moški umrejo po 17 letih od
starostne upokojitve. Torej v tem primeru z rento ob smrti pred 20 leti oz. pred 31 leti po starostni upokojitvi se vplačano v celoti ne povrne, ob smrti pred 20 leti pa ena tretjina vplačanega ostane izvajalcu – pokojninskemu skladu. Tretji
pokojninski steber je bil uveden z reformo pokojninskega sistema in namenom, da zaposleni že v svoji aktivni delovni
dobi privarčuje za dodatno pokojnino. Ta steber je pri nas vedno bolj aktualen, na žalost pa ni deležen nobenih davčnih
olajšav. Z nekakšno kombinacijo med javno in zasebno pokojnino naj bi si posameznik privarčeval potrebna sredstva
za starost, ki mu bo omogočala varnejšo starost. Iz tretjega pokojninskega stebra zavarovanec po starostni upokojitvi
prejema zraven starostne pokojnine mesečno rento, katere višina pa je odvisna od prostovoljno vplačanih prispevkov.
Državljani imajo ustavno pravico do socialne varnosti, vključno z dostojno pokojnino. Za delovanje pokojninskega sistema pa je po ustavi odgovorna država. Glede na zgoraj opisano je očitno, da država (politiki) svojo odgovornost jemlje
premalo resno in delavke in delavci ter sindikati bodo v bodoče morali narediti več za dostojne pokojnine, tega se v KSS
zavedamo in tudi delamo na tem.

Nujnost sklepanja podjetniških kolektivnih pogodb
Glede na negativen trend odpovedovanja kolektivnih pogodb v Republiki Sloveniji se v KSS borimo, da bi v vsakem
podjetju, kjer so prisotni naši sindikati z delodajalcem
uredili pravice, ki so delavcem bile odvzete z odpovedjo
kolektivnih pogodb dejavnosti.

jem pripadajo, saj poslovni rezultati večine podjetij posamezne dejavnosti niso minimalni. V mnogih podjetjih z najboljšimi poslovnimi rezultati so plače določene z ali brez
podjetniške kolektivne pogodbe na ravni plač, določenih
za dejavnost, kar pa ni pošteno.

S kolektivno pogodbo dejavnosti se določijo pravice, ki
so za delavce ugodnejše, kot jih določa Zakon o delovnih
razmerjih (ZDR-1), določajo pa minimalne pravice za posamezno dejavnost. Naš delovno pravni sistem pa omogoča
tudi možnost sklenitve kolektivnih pogodb na ožji ravni.
S podjetniško kolektivno pogodbo, ki jo skleneta delodajalec in sindikat, se za delavce v podjetju dogovorijo še
ugodnejše pravice, kot jih določa kolektivna pogodba dejavnosti. Ugodnejše pravice delavcem v večini podjet

Zaradi navedenega bi moralo biti sklepanje podjetniških
kolektivnih pogodb prioritetna naloga sindikatov v vseh
podjetjih, kjer te pogodbe še ni. V KSS se tega zavedamo
in vse naše sile so usmerjene k temu, da se primarno za
delavce v tistih dejavnostih, katerim so bile odpovedane
kolektivne pogodbe, pravice s podjetniškimi kolektivnimi
pogodbami uredijo enako oziroma še bolje kot so bile urejene z kolektivnimi pogodbami širše ravni.

w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i
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Predstavitev novih sindikatov v KSS
KSS – Sindikati Koroške
Že v začetku leta 2016 so se KSS pridružili KSS – Sindikati Koroške (KSS – SG), ki so pravni naslednik
Sindikata Monter Dravograd Neodvisnost KNSS, ki je bil ustanovljen 30.05.2014. Novi predsednik sindikata David Ažnoh je funkcijo prevzel januarja 2016. Kmalu je ugotovil, da pod okriljem sindikata KNSS
Koroške regije ne more delavcem ponuditi ničesar, zato je nemudoma pričel z iskanjem alternativ in
tako ga je pritegnil program in delovanje KSS. Po sestanku s predsednikom KSS Gvidom Novakom se je
takoj odločil za priključitev. V januarju 2016 je tako sindikat Monter Dravograd Neodvisnost KNSS sprejel sklep o izstopu
iz KNSS in v februarju izvedel Izredno Skupščino na kateri so delegati nepreklicno potrdili izstop iz KNSS Neodvisnost in
priključitev KSS. Sprejel se je nov demokratičen Statut in z vpisom v evidenco pri UE Dravograd z dne 10.02.2016 se je
sindikat tudi preimenoval v KSS – Sindikati Koroške.
Predsednik: David Ažnoh
E-pošta: predsednik@sindikatikoroske.si
GSM: 041 / 385 - 673

KSS – Sindikati Gorenjske
V mesecu oktobru so bili ustanovljeni KSS - Sindikati Gorenjske (KSS - SG) s sedežem v Kranju in registrirani novembra na pristojnem ministrstvu za delo. Kot po ostalih regijah kjer je KSS že prisotna,
je tudi delavce na gorenjskem združilo nezadovoljstvo zaradi slabega delovanja obstoječih gorenjskih
sindikatov in celo delovanje v škodo lastnih članov in vseh delavcev, v podjetju ContiTech (Continental)
celo v škodo podjetja. Vedno več članov prestopa v KSS - SG s sedežem na Jesenicah, kjer se združujejo
podobno misleči člani s poenoteno temeljno vizijo in poslanstvom KSS, da je vedno in povsod na prvem
mestu delavec in njegove pravice ter zaščita le teh.
Predsednik: Bernad Bečarević
E-pošta: info@sindikatigorenjske.si
GSM: 068 / 688 - 038

KSS - Sindikat kemijske industrije
Že združenim v KSS in zaposlenim v podjetjih Juteks - Žalec, Veplas - Velenje, ContiTech - Kranj so se
pridružili še zaposleni v podjetju Henkel Maribor d.o.o. ter ustanovili Sindikat kemijske industrije (SKI).
Zaposleni v mariborskem podjetju Henkel so se odločili za nov sindikat zaradi nezadovoljstva s sindikatom, ki je doslej deloval v njihovem podjetju. Nezadovoljstvo je pripisati predvsem nedemokratičnemu
vodenju in netransparentni porabi sredstev sindikata. Nov sindikat v podjetju Henkel Maribor d.o.o. bo
za zaposlene alternativa pri uveljavljanju njihovih pravic, podjetje pa je z ustanovitvijo novega sindikata dobilo kompetentnega socialnega partnerja. Cilj združenih v podjetjih kemijske industrije KSS je izpolnitev pogojev za reprezentativnost v dejavnosti kemijske industrije in s tem pridobitev pravice do sklepanja kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti.
Za kemijsko industrijo od aprila 2014 ni veljavne kolektivne pogodbe in eden od prvih ciljev SKI, kot tudi same KSS po
pridobljeni reprezentativnosti bo njena sklenitev.
Predsednica: Anica Kac
E-pošta: info@kemijskisindikat.si
GSM: 031 / 835 – 773
w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i
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KSS - Sindikat občinskih redarjev Slovenije
Sindikat občinskih redarjev Slovenije (SORS) je član KSS od oktobra 2016. SORS se je KSS priključil predvsem iz razloga nemoči pri sprejemanju zakonskih predpisov, ki se tičejo občinskih redarjev, kljub njihovi
reprezentativnosti in slabega zastopanja njihovih članov v zvezi katere član so bili pred vključitvijo v KSS.
V SORS- u si bodo prizadevali, da bodo tudi oni lahko sodelovali pri pripravi predpisov, ki so za njih življenjskega pomena. Omogočiti sodelovanje reprezentativnim sindikatom pri pripravi predpisov s vplivom
na delovna razmerja posameznih poklicnih področij je dolžnost in obveza delodajalca (tudi zakonska), ki
se v primeru občinskih redarjev pri pripravi ZORed-A kot splošno doslej ni izpolnjevala.
Predsednik: Boris Fedran
E-pošta: predsednik@sindikat-redarjev.si
GSM: 041/ 727 - 498

(Občinski redarji pridobili več pooblastil)
Članstvo se je je v podjetjih in organizacijah, kjer so se ustanovili novi sindikati pod okriljem KSS podvojilo. Sindikati z
vsakim dnem rastejo in večajo svojo moč. Dobra praksa pa se širi tudi po ostalih podjetjih in sektorjih, kjer se delavci zavedajo, da je biti v pravem sindikatu, ki dejansko nudi svojim članom zaščito in ugodnosti tisto, kar je dejansko
pomembno.
Tako obstoječi, kot novo nastali sindikati si bodo še naprej po svojih najboljših močeh prizadevali, da bodo čim učinkoviteje služili svojim članom in s tem krepili pošteno delavsko gibanje. Vodstvo vsakega sindikata se zaveda odgovornosti,
ki jo ima do svojih članov in ne želi biti podobno sindikatom oz. sindikalistom, ki gledajo le na lastne interese.
V KSS združeni sindikati želijo dokazati, da lahko skupaj z delavci oz. člani naredijo nekaj za skupno dobro. Niso ugodnosti tisto, kar definira sindikat, pomembne so pravice, ki si jih bomo skupaj izborili.
Vse delavke in delavce pozivamo, da se nam tako kot štirje novi sindikati pridružite v novih, mladih in predvsem zdravih
sindikatih pod okriljem KSS, saj bomo lahko le skupaj in predvsem z dobrim delovanjem uspešni v boju za naše delavske
pravice!
w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i

OB NAKUPU OGREVALNE NAPRAVE IN
KLIME VAM V ČASU AKCIJE VREDNOST
KLIME Z MONTAŽO PODARIMO ALI
VAM PRIZNAMO POPUST V VIŠINI 15%
DO 1.000€

+

ALI

ALI POPUST V
VIŠINI 15% do
VREDNOSTI
1.000€

V Delavski hranilnici vam ponujamo eko kredit za nakup toplotne črpalke z ugodnimi pogoji z dobo vračanja do 10let.

080 88 50
* Kupec si v času trajanja akcije lahko izbere ali brezplačno klimo z osnovno montažo ali popust v višini15% do vrednosti 1.000€.
Akcija velja le za nakup toplone črpalke DAIKIN in klimatske naprave DAIKIN FTX35KM/RX35K, ostali modeli klimatskih
naprav niso predmet akcijske ponudbe. Združitev ugodnosti ali kombinacije niso možne.
Čas trajanja akcije je od 15.03.2017 do 15.06.2017.

CENEJŠA ELEKTRIKA ZA ČLANE SINDIKATA

Popusti za člane KSS
Telekom Slovenije

RWE

Telekom Slovenije
Ugodnosti znižanih naročniških paketov mobilne telefonije. Obstoječi
naročniki 20% novi naročniki 30% novo sklenjene naročniške pakete

Izkoristite ugodnejšo električno energijo pri družb RWE, ki je prisotna
v 12 državah EU in jo koristi 17 milijonov odjemalcev. Prihranek 74
evrov in več na leto. Več informacij v klicnem centru.

www.telekom.si | 080 80 00

www.rwe.si | 080 36 36

TGS - Trgovsko gostinski sistemi

OUTLET MI2

TGS vam nudi:
10% popust na storitve in servis računalnikov
20% popust na TGS programsko opremo.

OUTLET MI2
Kupujte posebej znižane izdelke v Mi2 OUTLET prodajalni z 20%
dodatnim popustom za člane KSS. Za vas bomo pripravljali še
dodatne akcijske razprodaje.

www.tgs.si | 02 88 21 530

mi2outlet.si | 03 705 52 70

Toplotne črpalke

Sončni sistemi

Opremite svoj dom s toplotno črpalko DAIKIN izkoristite poseben 15%
popust in posebne ugodnosti kreditiranja pri Delavski hranilnici.

Izkoristite sončno energijo in jo vpeljite v vaš vsakdanjik. Ekološko
in cenovno ugodno. Dodatno lahko prihranite pri plačilu električne
energije in omrežnine do 1.000 evrov. Več na www.soncni-sistemi.com

www.daikin.com | 080 88 50

www.soncni-sistemi.com | 07 348 11 70

Popusti za člane KSS
Estetika Fabjan

Konopko

Estetika Fabjan je družinsko podjetje, s skoraj 25-letno tradicijo
delovanja na področju plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije.
Članom nudijo kar 50% popust na njihove storitve.

Industrijska konoplja je naraven, ekološki in popolnoma razgradljiv
material. Ima najmočnejša in najtrpežnejša vlakna med vsemi
rastlinami na planetu. Konopko nudi vsem članom KSS 15% popust.

www.fabjan.si | 041 630 687

www.konopko.si | 0590 11 238

eNasvet

Optika Clarus

-20% popusta :
- pri nakupu na ogrevalne naprave na zemeljski plin ali na biomaso
(peleti, polena, sekanci) z montažo in 9,5% DDV.
-pri nakupu stavbnega pohištva, fasadnega sistema ali izolacije
podstrešja z montažo

Izkoristite 15% popust na korekcijska in sončna očala v 21
poslovalnicah optike Clarus po celotni državi. Obiščite enega največjih
centrov pri nas v hali BTC Ljubljana.

prodaja@enasvet.si | 070 770 159

www.clarus.si | 080 25 27

Plineks

Pivska kopel

Podjetje PLINEKS članom KSS nudi predelavo avtomobila na sodoben
plinski sistem za 200 EUR nižjo ceno ob plačilu z gotovino od cene
predelave po njihovem ceniku.

Privoščite si prvo pivsko kopel v Sloveniji v Hotelu pod Roglo. Pivska
kopel posebno doživetje, ki vključuje savno, masažo, prigrizek in
neomejeno količino domačega piva. Za člane KSS 50% popust.

plineks.si | 041 30 00 20

www.pivskakopel.si | 070 576 520

POČITNICE IN IZLETI

D

rage članice in člani Konfederacije slovenskih Sindikatov! V letošnjem letu vam omogočamo
ugodno letovanje v Moravskih toplicah in počitniških objektih v katerih lahko letujete pod

ugodnimi pogoji. Zaradi velikega povpraševanja smo za vas razširili ponudbo letovanj za člane.
Koriščenje naših kapacitet je možno na podlagi prijavnice, ki jo najdete na naši spletni strani popusti.
konfederacijasindikatov.si ter na Facebook strani @KSSugodnosti Upoštevali bomo samo izpolnjene
prijavnice, ki bodo prispele na elektronski naslov letovanje@konfederacijasindikatov.si do 15. aprila.
Po končanem razpisu bodo proste kapacitete na voljo po sistemu prednosti prispele prijavnice. Za
telefonske informacije smo dosegljivi na GSM: 031 367 244.

Z

a vas smo pripravili številne ugodnost s ciljem, da vam omogočimo njihovo
koriščenje pri vsakodnevnem življenju in vam na ta način povrnemo vašo podporo

sindikatom, ki si prizadevajo za dvig vaših pravic. Med ugodnostmi boste zanesljivo
našli tiste, ki so vam blizu ali pa jih že koristite in vam bo omogočeno njihovo koriščenje
pod bistveno ugodnejšimi pogoji.
Kljub temu, da je naša prioriteta še vedno višji nivo pravic smo prepričani, da vam s ugodnejšim letovanjem in dodatnimi ugodnostmi dajemo še dodaten razlog za članstvo v
sindikatu.

@KSSugodnosti

								

Gvido Novak
predsednik KSS

Vabilo na KSS sindikalni izlet !
12. - 14. maj

Rafting na Tari in Jeep Safari
3 dni | KSS prispeva 30 € za člane KSS

- Namestitev v najboljšem kampu tik ob reki
- Vrhunska rafting oprema - Odlična hrana
- 2 polna penziona - Jeep Safari
- Vključena pijača ob večerji z živo glasbo

1.dan
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urad do Sarajeva.
Nekaj prostega časa na Baščarašiji, ter nadaljevanje potovanja proti rafting centru. Nastavitev v bungalovih,
gurmanska večerja na terasi restavracije ob reki. Nočitev.
2. dan
Odličen domač zajtrk. Domači pršut, vroči uštipci s kajmakom, domače pogače izpod peke.... so samo del jedi,
ki si jih bomo privoščili pred adrenalinskim dnevom.
Prevoz s terenskimi vozilo do začetne točke raftinga,
nato pa spust. Po 3,5 urah in pribl. 25 km adrenalina
in narave, bomo prispeli v rafting center. Čakalo nas bo
pripravljeno kosilo z domačimi specialitetami ( Vroča
telečja čorba, jagnjetina, zelenjava izpod peke, domače
pite.....), po kosilu prosto. Večerja v stilu, ter nepozabno
druženje ob ognju in pesmi.

1. maj 2017

Umag | Polynesia

Letovišče Polynesia ponuja apartmaje ob plaži v Katoru blizu Umaga. Z borovim gozdom obdani
apartmaji vključujejo teraso ali
balkon s kaminom. V letovišču so
na voljo samopostrežna restavracija, kjer postrežejo z lokalnimi in
mednarodnimi jedmi, picerija, bar
s prigrizki na plaži ter več kavarn.
Opis

Cena od

20€

/dan

Redna cena

Popust za
člane KSS

Cena za člane
KSS

1/3 studio (za 3 dni)

75,00 €

15,00 €

60,00 €

1/3 apartma (za 3 dni)

96,00 €

15,00 €

81,00 €

1/4 apartma (za 3 dni)

126,00 €

15,00 €

111,00 €

1/5 apartma (za 3 dni)

144,00 €

15,00 €

129,00 €

*Termini letovanja od 26.4 do 3.5

3.dan
Po še enem odličnem zajtrku sledi jeep safari z obiskom
narodnega parka Sutjeska. Vrnitev v kamp, kosilo, ter
povratek proti domu, kamor je predviden prihod v
poznih nočnih urah.

Redna cena

199€

Cena za člane KSS

169€

Prijave na sindikalni izlet sprejemamo do 15. aprila oz. do
zasedbe prostih mest na letovanje@konfederacijasindikatov.si
oziroma na GSM: 031 367 244
* Cena vlkjučuje avtobusni prevoz, cestnine in cestne pristojbine, 2
polna penziona (zajtrk, kosilo, večerja z domačimi specialitetami) s
prenočevanjem v enostavnih bungalovih v kampu ob Tari, safari, rafting
na Tari, jeep safari, vstopnino v nacionalni park Sutjeska, pristojbine za
rafting in nacionalni park, spremstvo slovenskega vodnika, osnovno
nezgodno zavarovanje.
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Cena od

45€

/dan

Moravske toplice
PREKMURJE | SLOVENIJA

D

Vljučene 4 kopalne karte !

oživeli boste dih jemajočo naravo in nepozabne
razglede po neskončni ravnini in gričih, ki ravno prav

razgibajo prekmursko krajino. Sproščenost, dobro počutje
in domačnost vas bodo obdajali na vsakem koraku.

Opis apartmajev
Apartma je del Termalnega
kopališča Terme 3000 in je od
vstopa v bazene oddaljen 80
metrov. Apartma je v celoti
opremljen in primeren za bivanje 5 oseb. S ključem apartmaja A07 boste ob prijavi prejeli
tudi do 4 celodnevne kopalne
karte (magnetne kartice) za
vse na tej napotnici navedene
osebe z možnostjo dokupa pete
kopalne karte po nižji ceni od
Najem

27.4- 3.5.

redne za peto navedeno osebo.
Otroci do 7 leta imajo vstop na
kopališče prost. Kopalna karta omogoča neomejeno število vstopov in izstopov ter
plačevanje gostinskih storitev v
Hotelu TERMAL in termalnem
kopališču Terme 3000. S kopalnimi kartami imate možnost
brezplačnega koriščenja savn v
Hotelu TERMAL. Posteljnino,
rjuhe, prevleke, čistila je potrebno prinesti s seboj in ob koncu letovanja počistiti.
3.5. – 24.6

24.6. – 26.08

26.8. – 7.10

App 1/2+2 - na dan/7 dni

45

55

60

55

App 1/4+2 - na dan/7 dni

315

380

415

380

*Turistična taksa se plača na licu mesta. Minimalno bivanje 3 noči. Menjave ob sobotah.

w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i

Zanimivosti
V Moravcih izvira črna termomineralna voda, ki jo črpajo
že 50 let.
V Dobrovniku je na ogled
cvetočih Orhidej in tropski
vrt
Babičev je edini plavajoči panonski mlin na Muri

Hotel pod Roglo
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ZREČE | SLOVENIJA

Hotel se nahaja na odlični lokaciji in s svojo lego
omogoča aktivne počitnice, oddih poslovno
srečanje ali sprostitev od napornih dni.....Ponašajo
se z veliko restavracijo z lokalno domačo hrano in
pridelavo domačega piva. Opremljenost sob: sobe
so opremljene s tušem ali kadjo, SAT televizijo,
sušilcem za lase. Prehrana: samopostrežni zajtrk,
večerja s klasično strežbo, solatni bife.Wellness in
relax: razvajanje in sproščanje v pivski kopeli.

Posebna ponudba za člane sindikata KSS

Cena vključuje:
-polpenzion -wifi
-2 otroka do 12. leta bivata brezplačno.
Cena za nečlane je 60 € na dan.
Najem
Soba 1/2 +2 na dan ( 2 odrasli osebi + 2 otroka )

22.4-7.10.2017

50

*Turistična taksa se plača na licu mesta. Minimalno bivanje 3 noči.

Čateške toplice
ČATEŽ | SLOVENIJA

Čatež je naše največje letovišče, ki privablja številne
domače in tuje obiskovalce. Odlikujejo zdravilna termalna voda, urejen kompleks, letna riviera in številne
ideje za preživljanje prostega časa. Počitniški objekt je
nadgrajena prikolica, ki v pokritem predprostoru oziroma terasi nudi možnost letne kuhinje in je primerna
za bivanje do 6 oseb. Objekt ima pokrito letno teraso s
kuhalno površino, klopco in mizo. V njem je vsa oprema, kuhalna plošča, hladilnik in mizica s pripadajočimi stoli. V predprostoru je tudi LCD TV in sedežna. V
prikolici sta dve ležalni površini. Najem objekta vključuje 6 prenosnih kopalnih kart. Kopanje je možno zadnji
(osmi) dan, objekt se zapusti ob 10.00 uri. Posteljnino
- rjuhe, prevleke, kuhinjske krpe, čistila je potrebno
prinesti s seboj in prikolico ob koncu letovanja počistiti.

Najem

27.4- 3.5.

3.5. – 24.6

24.6. – 26.08

26.8. – 7.10

1/4 + 2 - na dan

48

51

51

48

1/4 + 2 - 7 dni

330

350

350

330

*Turistična taksa se plača na licu mesta. Minimalno bivanje 3 noči.

w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i
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Novalja
PAG | HRVAŠKA

Novalja se nahaja v zalivu, ki je obraščen z borovim
gozdom. V okolici mesta se nahajajo prečudovite
plaže: Zrče, ki je ena od najlepših jadranskih plaž.
Caska, Straško, Trinčel in dr. Novalja je tako postala letovišče številnih turistov. Nudimo vam nov in na
novo nadsandardno opremljen apartma za 4 osebe na
otoku Pag v mestu Novalja. Nahaja se v 3. nadstropju
in meri 52 m2. Razpolaga z eno spalnico (zakonsko
ležišče) ter dnevno sobo z možnostjo dveh dodatnih
ležišč, v kateri je LCD TV. Kuinja je opremljena z pečico,
pomivalnim strojem, steklokeramično kuhalno ploščo
in velikim ameriškim hladilnikom z zmrzovalnim delom in ledomatom. V kopalnici je tuš kabina ter pralno
sušilni stro stroj. Z velike terase se razprostira čudovit
panoramski pogled na morje, senco pa zagotavlja tenda.
Od morja do mestne plaže je apartma oddaljen 300 metrov, center novalje je oddaljen 800 metrov.
Najem

27.4- 3.5.

3.5. – 24.6

24.6. – 26.08

26.8. – 7.10

1/4 - na dan

45

65

75

65

1/4 - 7 dni

315

455

525

455

Olimje
PODČETRTEK | SLOVENIJA

Aparthotel Rosa se nahaja v središču čudovite
narave. Vaše čute bo prebudil jutranji pogled na
jezero in vas tako napolnil z energijo za bogato
preživljanje vaših prostih dni.
Bivanje v Aparthotelu Rosa vam omogoča sprehode
in številne možnosti za aktivno preživetje prostega
časa.
V spalnici je zakonska postelja s pripadajočo posteljnino, v kopalnici so brisače. V garaži je prostor za
en osebni avtomobil.
Apartma je primeren za 4+1 oseb. Kuhinja z
dnevnim prostorom je opremljena s štedilnikom,
pomivalnim strojem, mikrovalovno pečico in vsem
priborom.
Najem

27.4- 3.5.

3.5. – 24.6

26.8. – 7.10

1/4 + 1 - na dan

65

61

65

61

1/4 + 1 - 7 dni

455

427

455

427

*Turistična taksa se plača na licu mesta. Minimalno bivanje 3 noči.

w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i

24.6. – 26.08

17

Cena od

42€

/dan

Krk

Malinska | Hrvaška

P

rivoščite si sproščene počitnice na otoku Krk v lepi
Malinski! Prijetno podnebje in številnen peščene plaže

so pravi razlog za dopust na tem otoku.

Opis apartmajev
Apartmajska hiša Nada nudi
udobno namestitev v svojih
apartmajih različnih velikosti .
Apartma ½+2 (za max. 4 osebe)
kuhinja z jedilnico in dnevnim
prostorom ( raztegljiv kavč za 2 osebi ), spalnica z zakonskim ležiščem,
klima, TV, pečica, hladilnik z zamrzovalnikom, balkon.

Najem

27.4- 3.5.

Apartma ¼+2 (za max. 6 oseb)
kuhinja z jedilnico in dnevnim
prostorom ( raztegljiv kavč za 2
osebi), 2 x spalnica z zakonskim
ležiščem, klima, TV, pečica, hladilnik z zamrzovalnikom.
Do prve trgovine je 150 m, do
centra mesta 1,2 km, do plaže pa
500 m.

3.5. – 24.6

24.6. – 26.08

26.8. – 7.10

App 1/2+2 - na dan/7 dni

42/294

51/357

63/441

56/392

App 1/4+2 - na dan/7 dni

51/357

56/392

73/511

68/476

*Turistična taksa se plača na licu mesta. Minimalno bivanje 3 noči.

Zanimivosti
Kulinarika
Številne restavracije ter lokali
kjer lahko poskusite okusne
tradicionalne ribje jedi ter
morske sadeže.
Zdravilno blato
Na otoku se nahaja plaža z
zdravilnim blatom, primernim
tudi za otroke. Posebej zdravilno je za bolezni kosti, nudi
pa tudi zabavno doživetje za
vso družino.
Akvarij in terarij
Oglejte si akvarij/terarij s
številnimi jadranskimi ribicami, morskimi psi, kajmanom,
kačami ter drugimi
zanimivimi živalmi, ki bodo
pritegnile staro in mlado.

w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i
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w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i

KSS

Izkoristite ugodnost:
- 30 % popusta na
naročnino mobilnega
paketa za nove naročnike
ali
- 20 % popusta na
naročnino mobilnega
paketa za obstoječe
naročnike Telekoma
Slovenije.*

SAMO ZA
ČLANE
SINDIKATA
KSS

www.telekom.si
*Ugodnosti veljata za fizične osebe, ki so člani sindikata KSS (Konfederacija Slovenskih sindikatov) ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja med 1. 3. in 30. 4. 2017.
Uveljavlja se ju lahko le pri naročniških razmerjih, ki so sklenjena v imenu osebe, ki je obenem član sindikata KSS, kar mora biti razvidno iz članske kartice. Ugodnost 30 % popusta na osnovno
mesečno naročnino izbranega mobilnega paketa Telekoma Slovenije prvih 12 mesecev velja za nove naročnike, ugodnost 20 % popusta na osnovno mesečno naročnino izbranega mobilnega
paketa Telekoma Slovenije prvih 12 mesecev pa velja za obstoječe naročnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije. Ugodnosti veljata za naslednje mobilne pakete: Brezskrbni A, Brezskrbni B,
Brezskrbni C, Dogaja, Džabest 2000, Džabest 2000 za zmeri, Džabest 250 za zmeri, Džabest Na polno, Džabest Na polno za zmeri, Džabest Ruzak, Enostavni 100, Enostavni 100 plus, Enostavni
300, Enostavni 300 plus, Enostavni A, Enostavni B, EU brezskrbni, EU neomejeni, Gluhi A, Hej, Itak Džabest, Itak plus, Mini Povezani, Mobilni Internet Brezskrbni, Mobilni Internet L, Mobilni Internet
M, Mobilni Internet S, Mobilni Internet XL, Mobilni Internet XS, Neomejeni A, Neomejeni B, Neomejeni C, Osnovni paket, Paket 2014, Paket 2015, Paket Penzion plus, Paket SOS-plus, Penzion 100,
Penzion 300, Penzion 300 plus, Penzion Brezskrbni, Povezani 120, Povezani 120 P, Povezani 2000, Povezani 2400, Povezani 400, Povezani 400 plus. Popust na osnovno mesečno naročnino se
izključuje z drugimi popusti ter z ugodnostjo znižane mesečne naročnine v primeru, ko so naročniki istočasno naročniki mobilnih paketov in storitev SiOL ter imajo skupni račun. Ob izgubi pravice
do uporabe kartice KSS naročniki niso več upravičeni do zgornjih ugodnosti. Za dodatne informacije o prodajni ponudbi in ceniku drugih storitev obiščite Telekomove centre, www.telekom.si ali
pokličite na 080 70 70. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.

