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Reorganizacija območne organizacije  

 

Na Konferenci Območne organizacije ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavje dne 

4. 3. 2010 so bili na podlagi Akta o organiziranosti območnih organizacij ZSSS in 

sklepa Konference Zveze svobodnih sindikatov Slovenije o določitvi območnih 

organizacij ZSSS in njihovih teritorialnih meja sprejeti potrebni sklepi in nova Pravila 

o delovanju Območne organizacije ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja.  

 

V skladu z Aktom o organiziranosti ZSSS in Pravili, izvaja območna organizacija s 

Statutom ZSSS opredeljene naloge za vse članice in člane sindikatov, članov ZSSS 

(v nadaljevanju: člani sindikata) in sindikalne organizacije pri delodajalcih, ki imajo 

sedež na teritoriju območne organizacije. V območni organizaciji se zagotavlja 

opravljanje strokovnih, administrativno-tehničnih in drugih del ter opravil, za potrebe 

območne organizacije in članov sindikatov na območju. 

 

Območna organizacija ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja pokriva teritorij 

naslednjih upravnih enot: Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje, Krško, Brežice in 

Sevnica.  

 

Uradni naziv območne organizacije glasi:  Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 

Območna organizacija Dolenjske, Bele krajine in Posavja.  

Skrajšan naziv: ZSSS OO DBKP.  

Sedež območne organizacije je v Novem mestu, Cvelbarjeva 3.  

Območna organizacija ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja ima sindikalne 

pisarne kot svoje dislocirane enote v Krškem, Brežicah, v Trebnjem in v Črnomlju. 

 

Konferenca Območne organizacije ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja je 

sprejela tudi potrebne sklepe z namenom, da se s 1. 4. 2010 tudi na območje 



 

Posavja razširi program ugodnosti za člane, kot ga je pred tem izvajala Območna 

organizacija Dolenjske in Bele krajine za svoje člane. Z namenom, da se s 

programom dodatnih ugodnosti seznani člane,  v mesecu marcu in aprilu potekajo 

seje območnih odborov in posvetov predsednikov sindikatov po posameznih 

dejavnostih. 

 

 

MATERIALNA POMOČ Z OBVEZNOSTJO VRAČILA  

 

Skladno z določili Pravilnika ima pravico do materialne pomoči z obveznostjo vračila 

vsak član sindikata ZSSS, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da je član sindikata v okviru ZSSS najmanj 6 mesecev brez prekinitve, 

- da član in njegova sindikalna organizacija redno poravnavata članarino v 

skladu z določili Pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju v 

ZSSS,  

- da je v rednem delovnem razmerju  na teritoriju  območne organizacije ali ima 

druge redne prihodke  in živi  na tem območju, 

- da ima poravnane vse obveznosti pri DH (kredit z garancijo območne 

organizacije) in iz naslova dodeljene pomoči z obveznostjo vračila. 

 

Materialna pomoč z obveznostjo vračila znaša 300, 400 in 500 EUR.  Višino se določi 

glede na število zahtevkov in razpoložljiva finančna sredstva ter osnovo za določitev 

anuitete, pri čemer odplačevanje pomoči ne more biti daljše od 12 mesecev. 

 

Pri dodeljevanju materialne pomoči z obveznostjo vračila sekretar, ki rešuje 

zahtevke, upošteva tudi 

- do 300 EUR pomoči z odplačilom na 6 obrokov po 50 EUR je upravičen vsak 

član, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika;  

- do 400 EUR pomoči z odplačilom na 8 obrokov po 50 EUR je upravičen vsak 

sindikalni zaupnik in člani ob izrednih dogodkih; 

- do 500 EUR pomoči z odplačilom na 10 obrokov po 50 EUR je upravičen član 

sindikata ob naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih).  

 

Prednost pri dodelitvi pomoči z obveznostjo imajo člani, ki prvič prosijo za pomoč.  

Član, ki zaprosi za materialno pomoč, mora predložiti: 

1. izpolnjen  predpisan obrazec prošnje za dodelitev pomoči z obveznostjo vračila, 

2. potrdilo o članstvu v sindikatu dejavnosti ZSSS 

3. odločbo o administrativni prepovedi, 

4. podpisano pogodbo o dodelitvi pomoči z obveznostjo vračila. 



 

 

V prilogi Informatorja je potreben obrazec, ki ga izpolni član, ki želi uveljaviti 

pravico  do pomoči z obveznostjo vračila.  

 

Vsi, ki ste že seznanjeni z omenjenim obrazcem oziroma ste ga že do sedaj 

koristili pomoč z obveznostjo vračila, s 1. 4. 2010 obvezno uporabljajte novo 

poslani obrazec, ker je Območna organizacija ZSSS Dolenjske in Bele krajine 

spremenila ime, ki se, kot je že navedeno, sedaj imenuje: OBMOČNA 

ORGANIZACIJA ZSSS DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA.  

 

 

 

PRVOMAJSKA SREČANJA  

 

Območna organizacija Dolenjske, Bele krajine in Posavja tudi v letošnjem letu 

pripravlja prvomajska srečanja in sicer:  

- kresovanje na predvečer 1. maja na Smuku, s pričetkom ob 20 uri;  

- osrednje tradicionalno delavsko srečanje na Debencu nad Mirno, ki je letos že 

29. po vrsti, 1. maja ob 11. uri;   

- tradicionalno prvomajsko srečanje na Lisci in Šentvidu, 1. maja ob 11. uri.  

Za udeležbo na prvomajskih srečanjih boste predsedniki sindikatov prejeli posebno 

vabilo z vsebino programa, skupaj s prvomajskim plakatom.  

 

Prvega maja se dobimo na naših srečanjih.  

Lep pozdrav.           

         

  Majda Marolt  
          Sekretarka OO  


