
 

 

 

                        Ljubljana, 29. 9. 2021 
 

ČLANOM SINDIKATA,  

ZAPOSLENIM V DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA  
 
 

V A B I L O 
 
Na podlagi sklepa Republiškega odbora sindikata za zasebno varovanje, Vas vabimo na 
skupna srečanja, ki bodo potekala v prostorih regijskih oziroma območnih organizacij 
ZSSS po naslednjem razporedu: 
 

1. v ŠKOFJI LOKI, KIDRIČEVA CESTA 1  v prostorih OO ZSSS Gorenjska 

    v  ponedeljek, 18. 10. 2021 s pričetkom ob 18.00 uri.  
 

2. v LJUBLJANI, DALMATINOVA 4, v prostorih Doma  sindikatov  v  sejni sobi  
    v VI. nadstropju   
    v  torek, 19. 10. 2021 s pričetkom ob 18.00 uri. 

 

3. v CELJU, GLEDALIŠKA ULICA 2, v prostorih OO ZSSS  Savinjska, 

    v  četrtek, 21. 10. 2021 s pričetkom ob 18.00 uri. 

 

4. na PTUJU, ČUČKOVA 1,  v prostorih OO ZSSS Spodnje Podravje  

    v  ponedeljek, 25. 10. 2021 s pričetkom ob 18.00 uri. 

 

5. v MARIBORU, NERATOVA ULICA 4, v prostorih OO ZSSS Podravje in Koroška  

    v torek, 26. 10. 2021 s pričetkom ob 18.00 uri.  

 
6. v SLOVENJ GRADCU, MEŠKOVA ULICA 2, v prostorih OO ZSSS Podravje  
    in Koroška  

    v  sredo, 27. 10. 2021 s pričetkom ob 18.00 uri.  

 

7. v MURSKI SOBOTI, KARDOŠEVA ULICA 2 v prostorih ZSSS, Regijska  
    organizacija vzhodne Slovenije, Območje Pomurje  

    v  četrtek, 4. 11. 2021 s pričetkom ob 18.00 urI. 



 

 

 
8. v NOVEM MESTU, CVELBARJEVA 3 v prostorih Regijske organizacije  
    ZSSS Zahodne Slovenije, Območje Dolenjske,  Bele krajine  in Posavja,  

    v  torek, 9. 11. 2021 s pričetkom ob 18.00 uri. 
 
9. v NOVI GORICI, KIDRIČEVA ULICA 9, v prostorih ZSSS, Regijska   
     organizacij vhodne Slovenije, Območje Primorska in Notranjska 

     v sredo, 10. 11. 2021 s pričetkom ob 18.00 ure.  
 
 
Na srečanjih bo predstavljen predlog Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega 
varovanja, ki je bil izoblikovan na seji Republiškega odbora sindikata za dejavnost 
zasebnega varovanja, ki je potekala 27. 9. 2021.  
 
Na srečanjih želimo še posebej opozoriti tudi na napake pri obračunu plač, zato vam 
predlagamo, da imate na srečanju s seboj plačilne liste in pogodbo o zaposlitvi.  
 
Srečanja pa bodo tudi priložnost, da vam predstavimo delovanje Sindikata komunale, 
varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije ter vas seznanimo z ugodnostmi,  ki 
so jih deležni člani sindikata. Na srečanju pa bi radi slišali tudi vaše predloge in pobude.  
 
Na srečanje so vabljeni tudi zaposleni v dejavnosti zasebnega varovanja, ki niso člani 
sindikata, zato Vas člane SKVNS posebej prosimo, da na srečanja povabite tudi 
zaposlene, ki niso člani sindikata.   
 
Upam, da se vidimo v čim večjem številu. 
 
Zaradi lažje organizacije srečanj vas vljudno prosimo, da nam sporočite ali se boste 
srečanja udeležili in na kateri lokaciji. Sporočilo posredujte na e-naslov: skvns@sindikat-
zsss.si ali po telefonu: 041/760-204. Vnaprej pa nam lahko posredujete tudi svoja 
vprašanja.  
 
Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo.  
 
   
 

 
 
Bernhard Mraz, l.r.        Marolt Majda, univ.dipl.prav.                              
Predsednik RO sindikata      Predsednica SKVNS    
dejavnosti zasebnega varovanja  
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