
 

 

 
OBMOČNA ORGANIZACIJA DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA 
Cvelbarjeva 3, 8000 NOVO MESTO  
 
Datum: 9. 7. 2010  

 
 

POSLOVANJE SINDIKALNIH PISARN V JULIJU IN AVGUSTU 
 

 

V juliju in avgustu bomo tudi zaposleni v Območni organizaciji koristili letni 
dopust, zato bo spremenjen delovni čas in sicer: 
 
Sindikalne pisarne TREBNJE, ČRNOMELJ IN BREŢICE bodo v času od 
26. 7. 2010 do 13. 8. 2010 zaprte.   
 
Sindikalna pisarna  KRŠKO bo v času od 26. 7. 2010 do 13. 8. 2010 
odprta vsako sredo od 12. do 16. ure.  
 
 
Sindikalna pisarna na sedeţu v Novem mestu bo poslovala po 
ustaljenem urniku: 

- ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure, 
- sreda od 7. do 16. ure in  
- petek od 7. do 14. ure.  

 
 
V primeru potrebe se bomo vsakemu vašemu klicu odzvali iz sedeže območne 
organizacije iz Novega mesta, kjer bomo ves čas prisotni.  
 
V času od 26. 7. 2010 do 13. 8. 2010 so tudi zaposleni na ZSSS na 
kolektivnem dopustu in zato smo tudi naše koriščenje dopustov temu 
prilagodili.  
 
Želimo vam, da prijetno preživite dopustniške dni in naberite si moči, ker nas čaka 
pestra jesen.  
 
 

         
  Majda Marolt  

          Sekretarka OO  



 

 

 
OBMOČNA ORGANIZACIJA DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA 
 
 
 
KJE IN KDAJ NAS NAJDETE? 
 
Sindikalne pisarne Območne organizacije ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
poslujejo po naslednjem urniku:   
 

SINDIKALNA PISARNA NA SEDEŢU NOVO MESTO, Cvelbarjeva 3, 8000 Novo 
mesto   
Telefon: 07/33-75-810; Fax.: 07/33-75-821; E-pošta: oodbkp@sindikat-zsss.si 
GSM: 041/760-204    majda.marolt@sindikat-zsss.si 
posluje vsak dan in sicer: ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure; sreda od 
7. do 16. ure in petek od 7. do 14. Ure. 
 

SINDIKALNA PISARNA KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŢRTEV 30; 8270 Krško 
Telefon: 07/33-75-828 Fax.:07/33-75-829 E-pošta: igor.iljas@sindikat-zsss.si 
GSM: 041/375-768 
posluje vsak dan in sicer: ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure; sreda od 
7. do 16. ure in petek od 7. do 14. ure. 
 

SINDIKALNA PISARNA BREŢICE, CESTA PRVIH BORCEV 28; 8350 Breţice  
Telefon: 07/49-94-430; E-pošta: ivica.sotelsek@sindikat-zsss.si; GSM 031/386-852 
posluje ob ponedeljkih od 7. do 15. ure ter ob sredah od 7. do 16. ure. 
 

SINDIKALNA PISARNA TREBNJE, GUBČEVA 16, 8210 TREBNJE  
Telefon: 07/30-44-073; GSM: 041/760-204  
posluje vsak ponedeljek od 8. do 9. uri in vsako sredo od 16. do 17. ure. 
 

SINDIKALNA PISARNA ČRNOMELJ, ZADRUŢNA 33, 8340 ČRNOMELJ  
GSM: 041/760-204  
posluje vsak ponedeljek od 12. do 14.30. ure.  
 
 
Pravno pomoč člani sindikatov lahko dobijo 
- v Novem mestu vsako sredo od 12. 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.  
- v Krškem vsako prvo sredo v mesecu od 10. do 11. ure in  
- v Brežicah vsako prvo sredo v mesecu od 8. do 9. ure 
 
Priporočamo vam, da se pred obiskom sindikalne pisarne ali pravne službe 
telefonsko najavite, saj so večkrat tudi obveznosti, ki ne omogočajo stalne prisotnosti 
na sedežu območja oziroma v sindikalnih pisarnah.  
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