Ljubljana, 13. 4. 2012

V ZSSS NASPROTUJEMO ZNIŽEVANJU SOCIALNIH PRAVIC
Krize, ki bi naj narekovala sprejetje strogih varčevalnih ukrepov, niso povzročili delavke, delavci,
matere, upokojenci, dijaki, študentje, brezposelni in otroci. Zato je toliko bolj nerazumljivo, da želi
Vlada RS s predlaganimi varčevalnimi ukrepi glavnino finančnih sredstev privarčevati ravno na
njihovih ekonomskih in socialnih pravicah. Na pravicah, ki so kot takšne določene v zakonih,
kolektivnih pogodbah in drugih podzakonskih predpisih.
Gre za ukrepe, katerih večina njih je v nasprotju z interesi članic in članov sindikatov in ki se
konkretizirajo v okviru tim. interventnega zakona. Zakon bo nedvomno imel velike posledice na
področju tako javnega kot tudi zasebnega sektorja, na področju socialne varnosti, zdravstva,
pokojninskega sistema, šolstva, trga dela, ….
ZSSS ostro zavrača kakršnekoli enostranske posege države v vsebino, ki je predmet kolektivnih
pogodb in dogovarjanja socialnih partnerjev. Tovrstno početje lahko nesporno zmanjšuje pomen
kolektivnih pogodb in vloge socialnih partnerjev (sindikatov, delodajalcev) pri razvoju Slovenije, tako
v javnem, kakor tudi v zasebnem sektorju.
V ZSSS ostro nasprotujemo:
- nižanju denarnih nadomestil za čas brezposelnosti in skrajševanju njihovega prejemanja,
- nižanju denarnega nadomestila v primeru porodniške odsotnosti,
- enostranskim zakonskim posegom v raven pravic delavk in delavcev, ki so predmet
kolektivnega pogajanja (plače, regres za letni dopust, delovni čas, dolžina letnega dopusta,
odpuščanje),
- sprejemanju ukrepov, ki povečujejo višino premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
- nižanju otroškega dodatka in ukinjanju ugodnosti za plačilo vrtca za drugega otroka,
- ukinjanju in zniževanju letnega dodatka za upokojence,
- ukinjanju subvencij za mlade družine,
- prikritemu uvajanju šolnin za šolanje na fakultetah,
- ukrepom na področju subvencioniranja dijaške prehrane in subvencioniranja bivanj
študentov,
- ukinjanju dveh dela prostih dni (2. januar in 2. maj).
ZSSS podpira aktivnosti sindikatov javnega sektorja proti enostranskim zakonskim posegom vlade v
vsebino kolektivnih pogodb, podpira pa tudi izvedbo napovedane stavke sindikatov javnega sektorja.
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