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V tožbo zoper nezakonite dele Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

Novi sindikat trgovk in trgovcev Slovenije - NSTTS s KSS v kolektivnem sporu  izpodbija sedem nezakonitih členov 

Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine in  dveh členov  njenega Aneksa št. 3. Nezakoniti deli kolektivne pogodbe

določajo za trgovke in trgovce manj ugodne pravice od določenih z zakonom, kar je v neskladju z Zakonom o

kolektivnih pogodbah, ki določa, da se v kolektivnih pogodbah lahko urejajo pravice delavcev le bolj ugodno od

določenih z zakoni. Kot je ministrica za delo Anja Kopač Mrak v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Andreja

Čuša 16. marca v parlamentu,  morajo krivdo in odgovornost za manj ugodne določbe v kolektivnih pogodbah

prevzeti sindikati  podpisniki takšnih pogodb. V KSS in NSTTS takšnih, nezakonitih, pogodb v škodo delavcev ne

sklepamo! 

Ladislav Rožič  iz Sindikata delavcev trgovine, podpisnika za delavce škodljive kolektivne pogodbe, je namesto

vsebinske opredelitve do tožbe za  Žurnal24.si  novi sindikat označil za muho enodnevnico in politično tvorbo,

vsebinsko pa je komentiral predlog zakona, ki ni predmet tožbe, v povezavi:  Sindikat trgovcev s tožbo nad drugi

sindikat trgovcev, Trgovke in trgovci so ustanovili svoj novi sindikat zaradi nezadovoljstva z obstoječim !  in niso

politiki, niti politika ne vpliva na njihovo sindikalno delo, prej obratno oni preko politike uveljavljajo svoje interese. V

povezavah spodaj objavljamo primere  nezakonitih pogodb o zaposlitvi  trgovk in trgovcev v  Tušu, Mercatorju in

Merkurju , ki jim daje  navidezno legalnost   nezakonita kolektivna pogodba  in tako  delodajalcem omogoča 

(s pomočjo starega sindikata) kršenje zakonskih pravic delavcev! Na slikah spodaj pa so izseki

primerov nezakonitih določb pogodb o zaposlitvi. 

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine z Aneksom št. 3 daje navidezno legalnost in delodjalcem tako mimo zakonskih

določb  omogoča, da trgovke in trgovce:

 

● začasno premeščajo na druga dela mimo v pogodb o zaposlitvi določenega dela in mimo zakonskih določil, tudi zaradi

začasnega neizpolnjevanja zdravstvenih pogojev za delo (namesto bolniške);

● jim poljubno določajo kraj delovnega mesta, ne glede na v pogodbi o zaposlitvi določenega, tudi do 100 km in več od

kraja delovnega mesta;

● lahko kljub zakonsko določenega letnega razporejanja delovnega časa, razporejajo delovni čas tedensko, najmanj dva dni

pred tekočim tednom;

● začasno prerazporejajo delovni čas mimo zakonsko določenih pogojev za takšno prerazporejanje;

● lahko kljub zakonsko določenim pogojem za odrejanje nadur, te odrejajo tudi izven zakonsko določenih pogojev;

● nočne delavce lahko obremenjujejo z delom bolj od določenih največjih obremenitev z zakonom;

● lahko kljub zakonsko določeni višini regresa v evrih in dolžnega izplačila v evrih le tega izplačujejo delno v nedenarni

obliki, z boni ipd..

V povezavah spodaj objavljamo pogodbe o zaposlitvi s slovenskimi trgovci, Mercator, Tuš in Merkur , s podčrtanimi

nezakonitimi deli, ki temljijo na v tožbi izpodbijani Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine z Aneksom št. 3.

NSTTS ne bo sprejemal kolektivnih pogodb v škodo trgovk in trgovcev, kot je dozdajšnja praksa v Sloveniji. V novem

sindikatu in v KSS se zavedamo, da bo spreminjanje ustaljenih nezakonitih praks v dejavnosti trgovine naporno in

dolgotrajno , a verjamemo, da bomo imeli podporo pri trgovkah in trgovcih, kot so jo izkazali v prvih še ne dveh mesecih

delovanja novega sindikata. Upamo tudi, da nas boste trgovke in trgovci podprli s včlanitvijo v NSTTS, saj lahko le skupaj 

dosežemo spoštovanje predpisov in uredimo dejavnost trgovine , sindikat brez članov težko doseže spremembe, ki pa so v

dejavnosti trgovine za povrnitev spoštovanja poklica in dostojno delo ter plačilo v dejavnosti trgovine nujno potrebne.

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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PRILOGA 1: Pogodba o zaposlitvi TUŠ - PRODAJALEC - NEZAKONITO JE PODČRTANO RDEČE

PRILOGA 2: Pogodba o zaposlitvi MERCATOR - PRODAJALKA - NEZAKONITO JE PODČRTANO RDEČE

PRILOGA 3: Pogodba o zaposlitvi MERKUR - PRODAJALEC - NEZAKONITO JE PODČRTANO RDEČE

Opravljanje drugega dela ne glede na pogodbo o zaposlitvi na podlagi na izpodbijane kolektivne pogodbe

Opravljanje drugega dela zaradi bolezni namesto bolniške

Kraj opravljanja dela mimo zakona

Izplačevanje regresa v nedenarni obliki

Opravljanje drugega dela mimo zakona

Opravljanje drugega dela na podlagi izpodbijane kolektivne pogodbe

Kraj opravljanja dela mimo zakona v drugih OE
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