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Pozivamo vse javne delavce k vlaganju tožb preko KSS za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po

Kolektivni pogodbi za javni sektor in protikoronskih zakonih

Po proučitvi predpisov in pridobljenem mnenju Ministrstva za javno upravo, javnim delavcem, s strani Zavoda za zaposlovanje

napotenim delavcem na delo v domove upokojencev in drugje, pripadajo vsi dodatki za delo v rizičnih razmerah v času epidemije, kot

pripadajo redno zaposlenim javnim uslužbencem zaradi temeljnega načela enakega plačila za opravljanje enakega dela. Za delo v sivi

coni javni uslužbenec z minimalno plačo prejme približno 1.000,00 evrov dodatka na mesec, medtem ko javni delavec, ki dela enako

v sivi coni z javnim uslužbencem, ne prejme dodatka po navodilih Zavoda za zaposlovanje, ne prejme niti enega centa. Za čas obeh

valov epidemije je posamezen javni delavec po mnenju KSS nezakonito prikrajšan za približno 5.000,00 evrov, kar je razlog za poziv

javnim delavcem k vlaganju tožb.

Vse kar mora storiti posamezen javni delavec za vložitev tožbe za dodatke je to: 

 

● da izpolni obrazec za pridobitev plačilnih list in evidenc delovnega časa, s katerim pooblasti KSS za pridobitev potrebnih

podatkov za tožbo, v povezavi: Obrazec KSS;

● izpolni pooblastilo odvetniku, v povezavi: Pooblastilo odvetniku KSS

● če še ni član KSS, se včlani v KSS, saj ima tako zagotovljenega odvetnika brezplačno, za včlanitev izpolni pristopno izjavo, v

povezavi: Pristopna izjava KSS ali se včlani preko spleta v povezavi: Spletna pristopna izjava KSS

Obrazec in pooblastilo ter pristopno izjavo se pošlje po pošti na naslov:

 

         KSS, p.p. 56, 2310 Slovenska Bistrica

 

Po prejeti navedeni dokumentaciji boste prejeli vsa potrebna nadaljnja navodila od s strani KSS pooblaščene odvetniške pisarne: 

Odvetniška družba Kanduti, o.p., d.o.o. in po potrebi od KSS.

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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https://www.konfederacijasindikatov.si/slike/files/pozivamo-vse-javne-delavce-k-vlaganju-tozb-preko-kss-za-izplacilo-dodatka-za-delo-v-rizicnih-razmerah-po-kolektivni-pogodbi-za-javni-sektor-in-protikoronskih-zakonih.pdf
https://www.konfederacijasindikatov.si/slike/files/pooblastilo-odvetniku.pdf
http://www.konfederacijasindikatov.si/slike/files/vclanitev-2.pdf
https://www.konfederacijasindikatov.si/obrazec-anonimni/


DELO JAVNEGA USLUŽBENCA IN JAVNEGA DELAVCA V SIVI CONI
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