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VABILO ČLANOM SINDIKATA,
ZAPOSLENIM V DEJAVNOSTI ZASEBNEGA
VAROVANJA
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 CELJU, GLEDALIŠKA 2, v prostorih Območne
organizacije ZSSS Savinjska, v torek, 16. 10. 2018,
s pričetkom ob 18.00 uri.
2. v NOVEM MESTU, CVELBARJEVA 3, v prostorih
Regijske organizacije ZSSS zahodne Slovenije, Območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja, v četrtek,
18. 10. 2018, od 17.00 do 19.00 ure.
3. v MURSKI SOBOTI, KARDOŠEVA 2, v prostorih
ZSSS, Regijska organizacija vzhodne Slovenije, Območje Pomurje, v petek, 19. 10. 2018, ob 15.30 celovite kolektivne pogodbe tudi v dejavnosti za zauri.
sebno varovanje, ter vas seznaniti s predlogom naših
izhodišč za nadaljnja pogajanja.
4. v LJUBLJANI, PARMOVA 51, v prostorih Regijske
organizacije ZSSS zahodne Slovenije, Območje Lju- Srečanja bodo tudi priložnost, da vam predstavimo
bljane, v ponedeljek, 22. 10. 2018, s pričetkom delovanje Sindikata komunale, varovanja in poslovaob 18.00 uri.
nja z nepremičninami Slovenije ter vas seznanimo z
ugodnostmi, ki so jih deležni člani.
5. na PTUJU, ČUČKOVA 1, v prostorih OO ZSSS
Spodnje Podravje v torek, 23. 10. 2018, ob Predlagamo vam, da na posvete povabite tudi svoje
17. uri.
sodelavce, ki niso člani sindikata. Na sestanku pa
bi radi slišali tudi vaše predloge in pobude.
6. v KRANJU, POŠTNA ULICA 4, v prostorih
Območne organizacije ZSSS Gorenjske, v sredo, Upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
24. 10. 2018, ob 17. uri.
Zaradi lažje organizacije srečanj nam sporočite, ali
7. v MARIBORU, NERATOVA 4, v prostorih Ob- se boste srečanja lahko udeležili. Sporočilo pošljite
močne organizacije ZSSS Podravje in Koroška, v na e-naslov: skvns@sindikat-zsss.si ali po telefonu:
četrtek, 25. 10. 2018, ob 17. uri.
01/43 41 233. Lahko pošljete tudi svoja vprašanja.
8. v KOPRU, TOMINČEVA 7, v prostorih Regijske Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljaorganizacije ZSSS zahodne Slovenije, Območje mo.
Primorska in Notranjska, v petek, 26. 10. 2018,
ob 17. uri.
Majda Marolt, univ. dipl. prav., predsednica SKVNS
V uvodnem delu srečanja vam želimo predstaviti naše
Bernhard Mraz, predsednik ROS dejavnosti
aktivnosti in prizadevanja, da bi prišlo do sklenitve
zasebnega varovanja
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