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NOV SINDIKAT V ZSSS  
 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je  v svoje vrste sprejela Sindikat ministrstva za 

obrambo (SMO), reprezentativni sindikat v dejavnosti obrambe.  V ZSSS je tako sedaj 

povezanih 23 sindikatov iz različnih dejavnosti iz zasebnega in javnega sektorja. Tako se prek 

Območne organizacije ZSSS Dolenjska in Bela krajina v Sindikat ministrstva za obrambo 

povezujejo člani, zaposleni v vojašnici Novo mesto in seveda se bodo v prihodnje tudi aktivno 

vključili v naše organe s svojimi predstavniki.  
 

 

KARTICA UGODNOSTI  

Cenejši nakupi s plačilno kartico ugodnosti ZSSS-DH v Mercatorju 
 

Zveza svobodnih sindikatov in Delavska hranilnica sta  za člane sindikatov nadgradili kartico 

ugodnosti ZSSS v plačilno kartico ugodnosti ZSSS – DH. Slednja članom sindikatov prinaša 

nove ugodnosti in razširja možnost uporabe na prodajnih mestih. Odslej plačujete manj tudi 

v trgovinah Mercator. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je podpisala pogodbo s 

Poslovnim sistemom Mercator d.d., ki članom sindikatov dejavnosti pod okriljem ZSSS od 

7.9.2009 dalje pri nakupu s plačilno kartico ugodnosti ZSSS – DH omogoča cenejše nakupe. 

Več o tem najdete v zadnji številki Delavske enotnosti in na internetni straneh ZSSS  

www.zsss.si.  
 

Seznami ponudnikov in vsebina ugodnosti za celo Slovenijo so objavljeni na spletni strani 

www.zsss.si, v glasilu Zveze svobodnih sindikatov Slovenje v Delavski enotnosti se 

objavljajo vsi ponudniki, ki na novo pristopijo k projektu. Vsekakor pa vse informacije dobite 

tudi na sedežu Območne organizacije Dolenjske in Bele krajine v Novem mestu in v 

Sindikalni pisarni Trebnje in Črnomelj.   
 

 

IZOBRAŽEVANJE  
 

Prilagam vabilo za udeležbo na delavnici Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju, ki bo 

potekala v ponedeljek, 21. 9. 2009 od  10. ure do 13. ure, v prostorih Območne organizacije 

ZSSS Dolenjske in Bele krajine, Cvelbarjeva 3, Novo mesto. Udeležba na delavnici je 

brezplačna. Udeleženci pa bodo na sami delavnici prejeli tudi dodatna gradiva.  
 

Vašo prijavo na telefon 07/33-75-810 ali po e-pošti: oodbk@sindikat-zsss.si pričakujemo 

do petka, 18. 9. 2009.  
 

http://www.zsss.si/
http://www.zsss.si/
mailto:oodbk@sindikat-zsss.si


 

PODPISAN ZAČASNI SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU  
 

Na območju Dolenjske in Bele krajine je do 30. 06. 2009  delovala Območna organizacija 

SKEI za Dolenjsko in Belo krajino, ki ji je pogoje za njeno delovanje v celoti zagotavljala 

ZSSS Območna organizacija Dolenjske in Bele krajine. S 1.7.2009 se je Območna 

organizacija SKEI za Dolenjsko in Belo krajino preoblikovala tako, da je postala samostojna 

pravna oseba  z imenom  Regijska organizacija SKEI za Dolenjsko in Belo krajino, ki torej 

ima drugačno organiziranost kot območna organizacija.  Zaradi navedene spremembe je bil z 

Regijsko organizacijo SKEI za Dolenjsko in Belo krajino podpisan začasni sporazum, s 

katerim je dogovorjeno nadaljnje medsebojno sodelovanje. Začasni sporazum velja do konca 

septembra. Na podlagi vloge sekretarja v OO Velše Dušana  je bil obenem  z njim podpisan 

tudi sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Velše Dušanu je v OO ZSSS DBK 

prenehalo delovno razmerje dne 2. 8. 2009.  

 

Območna organizacija ZSSS Dolenjske in Bele krajine je na osnovi dogovora na seji 

sekretariata, na katerim so seveda sodelovali tudi predstavniki ReO SKEI Dolenjske in Bele 

krajine in predstavnik SKEI Slovenije, pripravila predlog sporazuma o nadaljnjem 

medsebojnem sodelovanju. Predvidevamo, da bodo intenzivna usklajevanja potekala še v tem 

mesecu in da bo prišlo do podpisa sporazuma, ki bo v dobrobit članstvu.  

 

 

 

POSLOVANJE SINDIKALNIH PISARN  
 

Od 1. 9.2009 poslujejo sindikalne pisarne po ustaljenem urniku in sicer:  

 

Sindikalna pisarna Črnomelj  ob ponedeljkih od 7. do 15. ure in ob sredah od 7. do 16. 

ure.   
 

Sindikalna pisarna Trebnje ob ponedeljkih od 8. do 9. ure in sredah od 16. do 17. ure.  
 

Sindikalna pisarna na sedežu v Novem mestu  posluje vsak in sicer, 

- ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure  

- sreda od 7. do 16. ure in  

- petek od 7. do 14. ure.  

 

Pravno pomoč pa lahko dobijo člani sindikatov v Novem mestu vsako sredo od 8. do 

15.30. ure in vsak petek od 8. do 14. ure, v Črnomlju vsak ponedeljek od 12. do 14.30. 

ure in v Trebnjem vsak ponedeljek od 8. do 9. ure in vsako sredo od 16. do 17. ure.  

 

 

 

 

 

Lep pozdrav  

 

 

         Majda Marolt  

         Sekretarka OO  


