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ZADEVA:  JAVNI POZIV!

Spoštovani častilci Uberja! Spoštovani gospodje ministri! Spoštovani minister Koprivnikar ter
minister Počivalšek!

Dolžnost Vlade RS je skrb za dobrobit državljanov in prebivalcev Republike Slovenije. Vlada
je dolžna skrbeti za izvrševanje zakonodaje, ki ščiti tako pravice delavcev, kot vseh, ki jih
zakoni  RS dosegajo.  Skupaj  s krepitvijo  regulatorjev,  ki  skrbijo  za preprečevanje kršitev.
Republika Slovenija je pravna in socialna država. Še vedno. Zato naj se Vlada RS ukvarja s
tem, kako bo končno sprejela zakonodajo, ki bo bolj učinkovita pri zaščiti delavcev, vključno
s krepitvijo inšpekcijskimi in drugimi nadzornimi služb, brez katerih pravice iz delovnopravne
zakonodaje ostajajo le mrtva črka na papirju, vsem nam v posmeh. 

Namesto krepitve pravne in socialne države smo žal pod Vlado dr. Mira Cerarja, ponovno
priča poskusom, tokrat celo protiustavnih (!), deregulacije pravic delavcev. Vlada RS se je
očitno odločila, da bo namesto preprečevanja socialnega dampinga, ki Sloveniji nikakor ni v
ponos že sedaj, le tega še poglabljala. Slednje ocenjujemo kot skrajno alarmantno.   

Sindikat  državnih  organov  Slovenije  opozarja,  da  je  početje  Vlade  RS  glede  poskusov
sprememb zakonodaje z namenom legalizacije Uberjevega nezakonitega poslovnega modela,
kar je potrdilo celo sodišče EU (C-434/2015; Uber je v skladu z razlago sodišča EU taksi
služba in  ne  platforma,  teksisti  pa  torej  delavci  za  Uber),  absolutno  škodljivo  ravnanje.
Poskuse prekarizacije delavcev v taksi službah, kakor tudi praktično deregulacijo nadzora
nad poslovanjem takšnih družb,  spremljamo z  globoko zaskrbljenostjo.  Sindikat  državnih
organov  namreč  že  nekaj  časa  opozarja  na  nemogoč  položaj  državnih  regulatorjev,
predvsem inšpekcijskih  služb  IRSD in  finančne  uprave  republike  Slovenije,  zato  na  tem
mestu  ponovno  pozivamo,  da  Vlada  RS  namesto  spreminjanja  in  fragmentiranja
delovnopravne  zakonodaje,  nujno  okrepi  tako  Inšpekcijo  RS  za  Delo,  kot  tudi  Finančno
upravo RS.

Poslovni model Uberja ocenjujemo kot zgrajenega na izogibanju delovnopravne zakonodaje,
zato takšnim izvajanjem odločno nasprotujemo.

 
Lep  pozdrav!
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