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Nekateri sindikati izven KSS tudi podpirajo Zakon o minimalnih pravicah delavcev

V oddaji 24ur na POP TV je v prispevku o predlogu Zakona o minimalni plači lepo povzeto iz obrazložitev zakona, da

je v Sloveniji kjer ni veljavne kolektivne pogodbe (pri več kot polovici delavcev) zakonito plačilo za delo ponoči ali v

nedeljo le 1 cent na uro  in, da je  s kolektivno pogodbo zakonito določena minimalna plača v višini 313 evrov

bruto na mesec za 174 ur  opravljenega dela. K temu v KSS dodajamo , da se celotni Evropi lažno prikazuje , kako

imamo v Sloveniji z zakonom določeno minimalno plačo v višini 790,73 evrov . V Sloveniji imamo le zakon, ki se

imenuje Zakon o minimalni plači a to dejansko ni, saj ne določa plače ampak  določa minimalni dohodek delavcev

, katerega sestavni del je tudi t.i. socialni transfer, za katerega odgovornost je država prenesla na delodajalce .

Za delavce pa se na t.i. socialni transfer ne plačujejo prispevki in kakšno pokojnino bo prejemal delavec z zakonito

plačo v višini 313 evrov bruto in na ta znesek obračunanimi ter plačanimi pokojninskimi prispevki je sramotno

, ob tem pa se vodja upokojenske stranke Karel Erjavec še kar predstavlja za enega najuspešnejših politikov.

V KSS upamo, da bodo tudi drugi sindikati podprli zakonska predloga KSS , kot je to storila Jelka Mlakar iz

Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, združenega v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja. 

V povezavah spodaj so plakati (formata pdf 

A3 

za tisk) v podporo zbiranju podpisov podpore predlogoma zakonov 

za delavce in za vojake o Minimalnih pravicah delavcev in o Spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi, ki jihlahko uporabijo sindikati za obveščanje članstva. Spodaj so tudi slike plakatov in stojnice ter utrinki iz prispevka opredlogu zakona v oddaji 24UR. 

POP TV 24ur.com, iz prispevka v oddaji 24UR: Zakon o minimalnih pravicah delavcev - za ogled klikni sliko:
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http://www.24ur.com/novice/slovenija/25-letni-bolnicar-ki-mora-kljub-nocnemu-in-vikend-delu-preziveti-s-560-evri.html


Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: Delu čast in oblast in plačilo

PRILOGA 2: Dovolj nam je, zahtevamo spremembe

PRILOGA 3: Delavec dvigni glano in podpri predloga zakonov
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Delu čast in oblast in plačilo

Stojnica izpred UE Ljubljana

Page 3/�6



Jelka Mlakar iz Sindikata delavcev z zdravstveni negi Slovenije

Delavec dvigni glavo in podpri predloga zakonov
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Stojnica izpred UE Ljubljana od strani

Iz 24UR Zakon o minimalnih pravicah delavcev
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Dovolj nam je, zahtevamo spremembe

Iz 24UR Zakon o minimalnih pravicah delavcev - tiskovna konferenca sindikatov
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