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Kljub dvourni opozorilni stavki ni prišlo do dialoga z vodstvom podjetja
A&E Europe, delovni inšpektorat pa le nemo spremlja kršitve delodajalca

Ustrahovani stavkajoči delavci so v stavki za dvig sramotno
nizkih plač v višini okrog 500,00 EUR bruto in 350,00 EUR
neto zaman čakali na pomoč delovne inšpektorje zaradi
kršitev Zakona o stavki in onemogočanja ustavne pravice do
stavke, na pomoč so javno pozvali tudi predsednika vlade
Janeza Janšo in predsednika države Boruta Pahorja.

Nobeden od predstavnikov podjetja A&E Europe zaradi stavke ni niti spregovoril s stavkajočimi, niti s
stavkovnim odborom ali sindikatom, tako pred stavko in med njo.
KSS je v četrtek 24. decembra podal prijavo na mariborsko izpostavo delovnega inšpektorata, original v
povezavi spodaj, a tudi od inšpektorata ni bilo pričakovanega odziva ter dolžnega ukrepanja zaradi
kršenja Zakona o stavki, tudi po več telefonskih klicih KSS na inšpektorat v Mariboru in Ljubljani včeraj
zjutraj pred stavko. Naj spomnimo na nedavno takojšnje ukrepanje inšpektorjev zoper upravljalca
smučišča Krvavec, inšpektorji so ukrepali v nekaj urah, delavci pa so v Sloveniji očitno drugotnega
pomena in delodajalci lahko nekaznovano kršijo vse ob nemem spremljanju delovnih inšpektorjev.
Stavkajoče delavce je potrebno pohvaliti za pokončno držo in pogum, da so stavko izvedli ne glede na
grožnje in pritiske v podjetju po napovedanem uveljavljanju ustavne pravice do stavke, država pa jih ni
zaščitila, saj delovni inšpektorat kršitve le nemo spremlja, namesto da bi kršitve preprečil, dogajanje pa
le spremlja v medijih, kot vsi odgovorni za sramotno nizke plače v Sloveniji. Kot je predstavnikom medijev
povedala ena od stavkajočih " Jaz bi še pozvala Janšeja, da pride, da nam pomaga to uredit, pa
Pahorja, ne samo sedet na toplem. "
Spodaj so povezave na odziv nekaterih medijev, ki so korektno poročali o nedopustnem odnosu tujih
lastnikov do stavkajočih slovenskih delavcev v stavki za dvig sramotno nizkih plač v višini okrog
500,00 EUR bruto in 350,00 EUR neto. Slovensko in tujo javnost pa še kar zavajamo z minimalno
plačo, ki je dejansko uzakonjen minimalni dohodek zaposlenih, kot smo nedavno opozorili v objavi: Sonja
Šmuc grobo zavaja javnost, minimalne plače nimamo 200 EUR višje od povprečja v Evropski uniji, ampak smo
najnižje, celo nižje od Albanije, strinjamo pa se, da je potrebno dvigniti plače čez celotno plačno lestvico V objavi

je tudi obrazložitev "Pri definiciji minimalne plače je najhuje to, da delavec pri dolgotrajni bolniški (nad 30
dni) prejme nadomestilo plače v višini 80% plače, ki je določena v kolektivni pogodbi in individualni
pogodbi, ker ne prejme plačila za opravljeno delo v polnem delovnem času, ampak nadomestilo
povprečja plače zadnjega leta, v kar pa ne sodi doplačilo do minimalne plače. V KSS poznamo primere,
ko dobi delavec neto izplačila plače (nadomestila za dolgotrajno bolniško) pod 450 EUR.", spodaj na
sliki in v povezavi v pdf-ju objavljamo anonimizirano plačo delavca za pretekli mesec, ki obrazloženo
potrjuje, njegova sramotna mesečna neto plača je 382,56 EUR.

e-pošta: info@konfederacijasindikatov.si

www.konfederacijasindikatov.si

V Sloveniji je nujno potrebno spremeniti plačni model takoj, ne glede na epidemijo.
Poročanje nekaterih medijev o včerajšnji stavki v A&E Europe:

Večer: Delavci mariborske tovarne sukancev na pomoč kličejo Janšo in Pahorja:
"Da preživiš s plačo 380 evrov, moraš biti mojster"

mariborinfo.com, FOTO in VIDEO: Sodu dno izbila nizka božičnica, delavci v dvourno stavko
- z daljšim video posnetkom stavke
RTV SLO, VIDEO: Opozorilna stavka v mariborski družbi A&E Europe
24ur.com: Delavci podjetja A&E Europe s stavko opozorili na nezadovoljstvo
STA: Zaposleni v mariborskem podjetju A&E Europe zahtevajo boljše pogoje
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Prijava kršitev Zakona o stavki v A&E Europe d.o.o. in poziv k takojšnjemu ukrepanju

Sramotna mesečna neto plača 382,56 EUR za november 2020 - anonimizirano
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