
SINDIKAT POKLICNIH VOZNIKOV SLOVENIJE 

Za koga, za voznike! 
 

Prosimo vas, da pristopno izjavo  izpolnite lastnoročno, s tiskanimi črkami in čitljivo.  
Izpolnjeno pošljite na naslov: SPVS Žolgarjeva ul. 6, 2310 Slovenska Bistrica     
 

OSEBNI PODATKI ČLANA 
 

          spol  M Ž 
ime in priimek         (ustrezno obkroži) 
 

          državljan/ka:     
datum in kraj rojstva         (mednarodna kratica) 
 

               
naslov začasnega/stalnega bivališča   (ulica, hišna št., poštna št. in  kraj) 
 

          
telefon/GSM (v kolikor tuji operater, obvezno s pozivno št. države) 
 

          
e-pošta  (ni obvezen, je pa zaželen podatek) 
               
 
PODATKI O ZAPOSLITVI ČLANA 
 

brezposelna oseba  DA - obkroži – brezposelni in tisti, ki se želte včlaniti individualno (anonimno), 
podatke o podjetju pustite prazne, izpolnite pa soglasje za bremenitev vašega transakcijskega računa – trajnik 
 
ZAPOSLITEV 
 

               
naziv podjetja 
 

               
naslov podjetja     (ulica, hišna št., poštna št. in kraj) 
 

               
telefon / GSM podjetja zaposlitve  (v kolikor tuji operater, obvezno s pozivno št. države) 
 

               
e-pošta podjetja zaposlitve   (ni obvezen, je pa zaželen podatek) 
               
 

Prostovoljno vstopam v Sindikat poklicnih voznikov Slovenije – SPVS 
 
S svojim podpisom te pristopne izjave sprejmem Statut SPVS in se zavezujem plačevati, z akti sindikata določeno 
članarino – 1 % od osnovne bruto plače. Članarino bom plačeval v skladu s tabelo na soglasju, z direktno 
bremenitvijo mojega TRR preko trajnika. Dovoljujem zbiranje mojih osebnih podatkov, ki so nujno potrebni 
sindikatu. 
 
V                
  (kraj in datum)        (podpis) 
  



 
 

SOGLASJE ZA 
DIREKTNO BREMENITEV 

Izpolnite brezposelni in tisti, ki se včlanjujete individualno (anonimno) 
 

Član Sindikata poklicnih voznikov Slovenije – SPVS, iz pristopne izjave: 
 
Ime:                
 
Priimek:               
 
Se zavezujem plačevati članarino Sindikatu poklicnih voznikov Slovenije – SPVS in soglašam z 
odtegovanjem članarine z direktno bremenitvijo iz mojega transakcijskega računa, številka: 
 
 

SI56  

  
 
kot izhaja iz spodaj obkroženega, ter v skladu z akti sindikata in v višini glede na moj status zaposlitve in 
izplačano plačo, ki jo mesečno prejemam (ustrezno obkroži): 
 
 

 
Obkroži 

 

 
Bruto osnovna plača 

 
Višina članarine 

1.   brezposelni 5 € 

2.   do 800 € 8 € 

3.   do 900 € 9 € 

4.   do 1.000 € 10 € 

5.   do 1.100 € in več 11 € 

 
 
Zavezujem se sindikatu javiti vse spremembe moje plače ali transakcijskega računa v kolikor do njih 
pride in ima vpliv na višino in bremenitev članarine. 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:        Podpis:      

    -     -     -    


