Ljubljana, 16. 4. 2018
/medijem/
Napoved: Dnevi odprtih vrat Zveze svobodnih sindikatov Slovenije - #mojsindikat
V sredo, 18. 4. 2018, in v četrtek, 19. 4. 2018, med 9:00 in 17:00 Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije (ZSSS) odpira vrata vseh svojih sindikalnih pisarn. V 14 slovenskih mestih (Murska
Sobota, Lendava, Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec, Celje, Krško, Novo mesto, Trbovlje, Ljubljana,
Kranj, Postojna, Koper in Nova Gorica) bodo naše strokovne službe na razpolago vsem, članom
in nečlanom, ki potrebujejo pregled pogodbe o zaposlitvi, plačilne liste, odločbe ZPIZ, ZRSZ ali
CSD ali imajo kakršnokoli vprašanje o pogodbi o zaposlitvi, dopustu, bolniški, pokojnini ali
socialni pomoči. Odgovarjali bomo tudi na vsa vprašanja v zvezi z delom ZSSS, naših sindikatov
dejavnosti in strokovnih služb. Na dneve odprtih vrat toplo vabimo tudi medije.
Lidija Jerkič, predsednica ZSSS: »Pomoč članu, ki se znajde v težavah, je naša največja dolžnost.
Poslušati, razumeti, pomagati, vključiti odvetnika, inšpekcijo, sodišče. Izterjati. Pomagati s
solidarnostno pomočjo ali samo solidarnostjo. Našim članicam in članom to zagotavljamo vsak
dan. Za vse ostale letos prvič, po celi Sloveniji, odpiramo vrata naših sindikalnih pisarn in širimo
solidarnost pred prvim majem, praznikom dela. Veseli bomo vsakega, ne glede na to, ali
potrebuje brezplačen strokovni nasvet, pomoč pri svoji težavi ali ima vprašanje o delu ZSSS,
sindikatov dejavnosti, območnih ali regijskih organizacij.«
Laura Weber, Regijska organizacija zahodne Slovenije – ZSSS: »Ena od številnih prednosti
članstva v sindikatu je prav možnost dobiti pravne nasvete in strokovno pomoč, ko jo najbolj
potrebuješ. Na dnevih odprtih vrat to priložnost ponujamo vsem, torej tudi tistim, ki še niso
naši člani. Po celi Sloveniji bomo tako istočasno odprli vrata 14 sindikalnih pisarn, kjer bomo
med 9:00 in 17:00 na voljo vsem, ki bodo potrebovali našo pomoč ali jih zanima naše delo.
Upam, da se bo na naše povabilo odzvalo kar največ ljudi.«
Seznam vseh pisarn, kjer bodo naše strokovne službe z brezplačno pomočjo na razpolago
obiskovalcem najdete na povezavi: https://www.zsss.si/mojsindikat/dnevi-odprtih-vrat/
Predstavniki medijev, ki bi vas zanimal potek in vsebina dni odprtih vrat, pokličite na telefonske
številke, navedene pri vseh pisarnah, in se dogovorite za obisk. Naši sekretarji v pisarnah vas
bodo z veseljem sprejeli, odgovorili na vsa vprašanja in predstavili svoje aktivnosti.
Pričakujemo vas tudi v Domu sindikatov, na Dalmatinovi 4, v Ljubljani, kjer bodo prav tako vsa
vrata odprta oba dva dneva, med 9:00 in 17:00. Tudi tu bomo zagotavljali brezplačno pravno
svetovanje, svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu, predstavljali se bodo sindikati
dejavnosti in naše strokovne službe.

Posebno pozornost bomo v Domu sindikatov posvetili mladim. Tem bo oba dva dneva na
razpolago Sindikat Mladi plus, ki bo svetoval ob morebitnih težavah z delodajalcem, pojasnil,
kako se obračuna plača, svetoval okoli pogodb o zaposlitvi, pojasnil elemente delovnega
razmerja in pomagal tistim, ki so se znašli v začaranem krogu iskanja zaposlitve.
Predstavnike medijev vabimo na novinarsko konferenco, ki jo pripravljata ZSSS in Sindikat
delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti – VIR, v sredo, 18. 4. 2018. Na
novinarski konferenci bomo spregovorili o neprimernih pritiskih odvetniških pisarn na delovanje
sindikata VIR in predstavili nekaj novih dejstev ter potek zadeve Šolski center Velenje/Aktiva
Čiščenje/ Aktiva TS v povezavi z naznanili sumov kaznivih dejanj in korupcije pristojnim
organom. Vabilo na novinarsko konferenco še sledi!
Po novinarski konferenci vas čaka kava s predsednico, Lidijo Jerkič. Med 13:00 in 14:00 boste
tako imeli priložnost zastaviti tista vprašanja, za katera običajno zmanjka časa ali pa enostavno
ne pridejo na vrsto. V četrtek, 19. 4. 2018, bo predsednica na razpolago obiskovalcem, nudila
bo namreč pravno pomoč.
Sanja Leban Trojar, izvršna sekretarka ZSSS za izobraževanje in odnose z javnostmi: »Dnevi
odprtih vrat so le prva od številnih aktivnosti, ki jih pripravljamo pred in ob prvem maju,
prazniku dela. Letos smo se odločili, da povežemo in predstavimo storitve, ki jih zagotavljamo,
prireditve, ki jih pripravljamo in nenazadnje, da predstavimo ljudi, ki smo obrazi sindikata.
Dejstvo namreč je, da smo sindikati izjemno aktivni na številnih področjih, da delamo veliko in
da delamo dobro. S kampanjo, ki smo jo združili pod ključno besedo #mojsindikat, želimo vsem
dati priložnost vpogleda v naše delo, organiziranje in ekipe. Najboljša priložnost za to je
zagotovo obisk ene od naših pisarn 18. ali 19. 4. 2018.«
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