Dan odprtih vrat ZSSS/SKEI bo 20. februarja 2020
Vse, kar ste želeli vedeti o dvigu minimalne plače, pa niste imeli koga vprašati. Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije v četrtek, 20. februarja, organizira dan odprtih vrat, ki bo v naših sindikalnih pisarnah po vsej v
Sloveniji potekal med 9. in 17. uro.
Temeljito se bomo posvetili pregledu izvajanja zakona o minimalni plači in preverjanju konkretnih izplačil januarske
plače. V štirinajstih slovenskih mestih bodo naše strokovne službe na razpolago vsem, članom in nečlanom, ki
potrebujejo rešitve za težave in odgovore na vprašanja, povezana z letošnjim dvigom minimalne plače. Pomagali pa
vam bomo tudi pri drugih problemih in vprašanjih v zvezi z delom ZSSS, naših sindikatov dejavnosti in strokovnih
služb.
Kje in kdaj?
Na voljo vam bomo v četrtek, 20. februarja, od 9:00 do 17:00, in sicer v več pisarnah po vsej Sloveniji:
















Murska Sobota - Kardoševa 2 (vhod II z dvorišča Mestne občine MS, I. nadstropje levo)
Ptuj - Čučkova ulica 1 (pri podhodu, bivši prehod čez železniško progo)
Slovenj Gradec - Meškova 2 (vogal nasproti cerkve, nad kitajsko trgovino)
Maribor - Neratova ulica 4 (Tomšičev drevored)
Celje - Gledališka 2 (v centru Celja, pri tržnici)
Trbovlje - Ulica 1. junija 19 (nad knjižnico)
Ljubljana - Dalmatinova 4 (Dom sindikatov, nasproti sodišča)
Ribnica - Škrabčev trg 13 (v prostorih zavoda za zaposlovanje – Pozor! V Ribnici bo pisarna ZSSS
izjemoma odprta le do 15. ure)
Novo mesto - Cvelbarjeva 3 (na Bregu)
Krško - Cesta krških žrtev 30 (zraven dvorane v parku)
Sežana - Partizanska 15
Koper - Tominčeva ulica 7 (blizu Prešernovega trga)
Nova Gorica - Kidričeva ulica 9 (med Perlo in Banko)
Kranj - Poštna ulica 4 (v stavbi Pošte v Kranju, nasproti Slaščičarne Evropa)

Pomembno!
S seboj prinesite svojo plačilno listo za januar 2020 in zaradi lažjih primerjav tudi plačilne liste za december,
november in oktober 2019. Prav tako imejte s sabo tudi svojo pogodbo o zaposlitvi in morebitne anekse, ki
ste jih ob dvigu minimalne plače prejeli v podpis. Če imate to možnost, prinesite s seboj tudi podjetniško
kolektivno pogodbo, ki velja za vaše podjetje.
Se vidimo 20. februarja med 9. in 17. uro.

NOVICE

Info SKEI št. 1/2020
05.02.2020 - Vse najboljše SKEI Slovenije!

Obvestila KAD o višini sredstev iz naslova poklicnega
zavarovanja
30.01.2020 - Preverite, če vas je delodajalec vključil sistem poklicnega
zavarovanja.

DELAVSKA ENOTNOST

Delavska enotnost št. 3, 6.2.2020
07.02.2020 - Želimo vam čim več kulture in kulturnosti.

© Vse pravice pridržane.

Odjava iz e-novic

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s
prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic
ne boste več prejemali.

