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PETICIJA DELAVK IN DELAVCEV, ZAPOSLENIH V DEJAVNOSTI TRGOVINE,
V PODPORO SINDIKATU DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE ZA
ZAPRTJE TRGOVIN OB NEDELJAH
Podpisane delavke in delavci v trgovinski dejavnosti s podpisi soglašamo in podpiramo nadaljnja
prizadevanja Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) za sprejem Predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o trgovini, katerega cilj je dolgoročno in zakonsko zaprtje trgovin ob nedeljah,
v obliki, kakršna je bil dogovorjena na seji Odbora DZ za gospodarstvo, dne 15. 7. 2020. S podpisi tudi
sporočamo, da bomo v primeru, da zakon ne bo sprejet v takšni obliki, nadaljevali z aktivnostmi, dokler
trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo zaprte. Ne bomo se ustavili: poleg prostih nedelj in praznikov že
vseskozi zahtevamo tudi višje plače, manjše obremenitve obstoječih delavcev v posameznih poslovalnicah
in večje število zaposlenih pri posameznem trgovskem podjetju. Prizadevamo si za spremembe, ki bodo v
dobrobit zaposlenih – članov Sindikata delavcev trgovine Slovenije, s ciljem, da bo v prihodnje pomemben
delavec in ne le dobiček.
S podpisom peticije dovoljujem Sindikatu delavcev trgovine Slovenije, da moje podatke uporabi za ohranjanje
stika pri nadaljnjih akcijah in za namene povezovanja zaposlenih v dejavnosti trgovine v edini reprezentativni
sindikat v dejavnosti trgovin Slovenije. Z vašo pomočjo in včlanitvijo ga bomo še dodatno okrepili ter dosegli
moč za nadaljnje aktivnosti, ki jih vodimo v interesu naših članov. S podpisom podpiram aktivnosti za zaprtje
trgovin ob nedeljah ter dovoljujem sindikatu, da moj podpis uporabi kot dokazilo v podporo sprejemu
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini. Prosimo vas, da izpolnite vsa
zahtevana polja in pustite vaš kontakt za nadaljevanje aktivnosti.
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Skupaj smo močnejši in skupaj nam bo uspelo!

