
 

 

 

Obvestilo za člane 

 

Spoštovani člani sindikata SVOZ, 

 

obveščamo vas o aktualnih informacijah in novostih v zvezi z delovanjem sindikata SVOZ: 

 

 Kot smo vas že obvestili, v objektu Gimnazija, na naslovu Vojkova cesta 55a od 1. 6. 

2022 dalje deluje naša sindikalna pisarna. Uradna otvoritev naše pisarne bo 8. 9. 

2022 ob 13.00. Vljudno vabljeni na otvoritev. 

 

 Od septembra 2022 dalje, bo na voljo dodatno pravno svetovanje v naši sindikalni 

pisarni. Pravno svetovanje bo potekalo vsak 3. teden v mesecu, v času od 14.00 – 

16.00, in sicer so termini do konca leta 2022: 

o 22. 9. 2022 (prijava do: 14. 9. 2022) 

o 20. 10. 2022 (prijava do: 12. 10. 2022) 

o 24. 11. 2022 (prijava do: 16. 11. 2022) in 

o 22. 12. 2022 (prijava do: 14. 12. 2022). 

Člani lahko za pravno svetovanje, oziroma posvet zaprosijo v osebnih in tudi drugih 

zadevah, ki niso neposredno povezane z delovnopravnimi zadevami. Ker gre za 

obširno tematiko, vas prosimo, da izpolnite prijavo/prošnjo (priloga). Možno je, da vas 

bo odvetnik še pred posvetom poklical, zato je potrebno prijavo posredovati na e-poštni 

naslov svoz.predsednik@gmail.com, najkasneje en teden pred določenim datumom za 

posvet. 

 

 V septembru bomo uvedli tudi uradne ure za člane SVOZ, kjer vam bodo sindikalni 

zaupniki lahko svetovali, predlagali, odgovarjali na vaša vprašanja, predloge, dileme… 

Uradne ure bodo vsak teden, in sicer do konca leta 2022: 

o September: 

 14. 9. 2022 od 14.00 – 16.00 

 20. 9. 2022 od 10.00 – 12.00 

 28. 9. 2022 od 14.00 – 16.00 

o Oktober: 

   4. 10. 2022 od 10.00 – 12.00 

 12. 10. 2022 od 14.00 – 16.00 

 18. 10. 2022 od 10.00 – 12.00 
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 26. 10. 2022 od 14.00 – 16.00 

o November: 

   2. 11. 2022 od 14.00 – 16.00 

   8. 11. 2022 od 10.00 – 12.00 

 16. 11. 2022 od 14.00 – 16.00 

 22. 11. 2022 od 10.00 – 12.00 

 30. 11. 2022 od 14.00 – 16.00 

o December: 

   6. 12. 2022 od 10.00 – 12.00 

 14. 12. 2022 od 14.00 – 16.00 

 20. 12. 2022 od 10.00 – 12.00 

 

V našo skupino vabimo vse, ki ste pripravljeni pomagati pri delu sindikata. Idej imamo veliko, 

vendar nas je premalo, da bi vse izvedli. Zato vabljeni, da se oglasite v času uradnih ur, kjer 

vam lahko odgovorimo na vaša vprašanja in mogoče najdemo skupni interes.  

 

 

Ljubljana, 31. 8. 2022 

 

 


