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Zadeva: Prihod udeležencev protestnega shoda v podporo stavki javnega sektorja
24.1.2018 na prizorišče shoda na Gregorčičevi ulici v Ljubljani

24.1.2018. KSS PERGAM skupaj s koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega
sektorja organizira protestni shod v podporo stavki javnega sektorja. Shod bo potekal med 12.
in 14. uro na Gregorčičevi ulici pred poslopjem Vlade, med križišči z Igriško in Prešernovo
cesto, v tem delu bo Gregorčičeva v času shoda tudi zaprta za promet, za kar smo pridobili
potrebna dovoljenja.

K udeležbi na shodu pozivamo vse stavkajoče, ki niso vključeni v zagotavljanje predpisanega
minimuma delovnega procesa. Vsem, ki se shoda nameravajo udeležiti, svetujemo, da na
prizorišče pridejo bodisi z javnimi prevoznimi sredstvi, ali pa avtomobile pustijo na katerem
od javnih parkirišč v okolici centra Ljubljane. Udeleženci naj na prizorišče prihajajo
posamično ali v manjših skupinah, pri čemer naj se v največji možni meri izogibajo prečkanju
cest oziroma naj ob prihodu na prizorišče dosledno spoštujejo cestno prometne predpise.
Pri prihodu na prizorišče sicer udeležencem, ki bodo avtomobile pustili v Tivoliju, svetujemo,
da na prizorišče pridejo skozi park Tivoli, skozi podhod pri Moderni Galeriji in nato po
pločniku ob Prešernovi do prizorišča. Udeležencem, ki bodo avtomobile pustili na parkirišču
za Kinom Vič (CIRKUS-om) oziroma za Tobačno, svetujemo, da prečkajo križišče Tržaška –
Aškerčeva – Bleiweisova proti Rimski in nato po pločniku ob Prešernovi do prizorišča.
Udeležencem, ki bodo avtomobile pustili v garažni hiši pod Kongresnim trgom svetujemo, da
pridejo na prizorišče pridejo skozi podhod med Parkom Zvezda in Maximarketom in se čez
Trg Republike po Erjavčevi in po pešpoteh ob Igriški odpravijo do prizorišča. Prav tako pot
od Trga Republike preko Erjavčeve do prizorišča svetujemo udeležencem, ki bodo
avtomobile pustili v garažni hiši pod Trgom Republike. Udeležencem shoda, ki bodo
avtomobile pustili na parkirišču na območju gradnje NUK2 ob Aškerčevi svetujemo, da se do
prizorišča odpravijo po Vegovi preko Kongresnega trga in nato skozi podhod med Parkom
Zvezda in Maximarketom in nato čez Trg Republike po Erjavčevi in po pešpoteh ob Igriški
odpravijo do prizorišča.
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Na križiščih ulic v okolici prizorišča bodo postavljeni označeni reditelji, ki bodo usmerjali
udeležence proti prizorišču. Tako bodo reditelji na Erjavčevi, na križišču Gregorčičeve in
Igriške, na križišču Gregorčičeve in Prešernove, ob pešpoti mimo Osnovne šole Majde
Vrhovnik, ter na prizorišču. Če se bodo posamezne skupine udeležencev dogovarjale o tem,
da se zberejo na določenem mestu in skupaj odidejo na prizorišče protestnega shoda,
predlagamo, da se zberejo na ploščadi med Cankarjevim domom in poslovno stavbo NLB na
Trgu Republike, vendar naj se tam ne zadržujejo in naj odidejo mimo igrišča OŠ Majde
Vrhovnik po pešpoti do Gregorčičeve, kjer bo prizorišče protestnega shoda. V kolikor boste
organizirali prihod udeležencev na shod v skupinah, morate poskrbeti za to, da bo skupino
vodil vsaj en dodatni reditelj, ki bo skrbel za to, da bodo pri prihodu skupine na prizorišče in
gibanju skupine striktno spoštovani cestno prometni predpisi. O prihodu tovrstne večje
organizirane skupine stavkajočih obvestite vodjo rediteljev shoda, Aljošo Čeča na tel. 041624-716, zlasti zaradi kontakta z zadolženim rediteljem ter potrebne koordinacije.
Shod je prijavljen med 12:00 in 14:00, zato to dejstvo prosim upoštevajte pri prihodu na
prizorišče. Prihod udeležencev na prizorišče je predviden ob 12. uri, zato vas pozivamo, da
pred tem na prizorišče ne prihajate in da na noben način pred tem ne ovirate morebitnega
prometa na območju prizorišča (dokler promet na tem delu ne bo ustavljen in cesta zaprta).
Prav tako vas pozivamo, da najkasneje ob 14:00 oziroma že pred tem ob glasnem pozivu
organizatorjev in rediteljev o zaključku shoda in k razhajanju udeležencev, zapustite
prizorišče in se razidete v manjših skupinah, pri čemer uporabljajte pešpoti in ne ovirajte
prometa v okoliških ulicah in cestah. V zvezi s tem še posebej pozivamo udeležence shoda, da
se po zaključku shoda v večjih skupinah ne zadržujejo še naprej pred poslopji okoliških
državnih objektov (Vlada, Državni zbor, Predsedniška palača ipd.), saj kakršen koli shod na
teh lokacijah ni niti predviden, niti prijavljen.

Vse udeležence shoda pozivamo, da natančno upoštevajo zgornja navodila in da svoja mnenja
na shodu izražajo izključno na miren način in dostojanstveno in da na morebitne primere
nasilništva nemudoma opozorijo bodisi policiste ali označene reditelje v bližini oziroma
pokličete številko 113.
Dodatno opozarjamo, da je v območju shoda prepovedana uporaba pirotehničnih sredstev,
bakel, drugih oblik odprtega ognja in tudi brezpilotnih zrakoplovov oz. t.i. »dronov«.
Želimo si, da odločno, glasno in v čim večjem številu, a mirno in dostojanstveno skupaj
izrazimo podporo stavkovnim zahtevam in legitimnim prizadevanjem sindikatov javnega
sektorja za pravično izboljšanje položaja njihovih članov.
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