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Z DELOVNEGA POSVETA NA ZSSS 
 
V torek, 6. 7. 2010 je potekal posvet s funkcionarji in strokovnimi delavci območnih 
organizacij in sindikatov dejavnosti z namenom dogovora o nadaljnjih aktivnostih ob 
dejstvu, da je vlada v zakonodajno proceduro posredovala neusklajeno 
delovnopravno zakonodajo.  
 
Vlada je brez soglasja sindikatov v zakonodajno proceduro poslala spremembe  in 
dopolnitve zakona o delovnih razmerjih, predlog zakona o malem delu in o urejanju 
trga dela ter predlog zakona o zdravstveni dejavnosti. Vsi ti predlogi so izrazito 
protidelavsko naravnani. Tako enostransko postopanje vlade je brez zgleda v 
dosedanji zgodovini socialnega dialoga v Republiki Sloveniji.  
 
ZSSS pripravlja kampanjo proti sprejemu tako predlagane delovnopravne 
zakonodaje pod sloganom "HOČEMO VEČ, NE MANJ". Treba je poudariti, da prav 
vse predlagane spremembe delovnopravne zakonodaje pomenijo zmanjšanje pravic 
zaposlenim in da vlada vidi prihranek le v manjših pravicah delavcev,  ob tem pa ščiti 
nenormalno bogatenje peščice ljudi v drţavi. Gremo v protinapad, zahtevamo več. 
 
ZSSS je na poslance naslovila pisni poziv, da z dnevnega reda 19. seje Drţavnega 
zbora umaknejo predloge sprememb in dopolnitev zakona o delovnih razmerjih, 
predlog zakona o malem delu in predlog zakona o zdravstveni dejavnosti. V ta 
namen ZSSS v petek, 9. julija organizira javni shod na pločniku pred Drţavnim 
zborom RS na Šubičevi ulici v Ljubljani. ZSSS se bodo na shodu pridruţile tudi ostale 
sindikalne konfederacije.   
 
Sindikati, člani ZSSS, takoj pričnejo z aktivnostmi, ki jih bomo izvajali, če bodo 
poslanci ignorirali zahteve ZSSS, pri čemer ni izključena niti generalna stavka, ki jo 
bo ZSSS, na podlagi predhodnih odločitev, sprejetih v sindikatih, članih ZSSS, 
razglasila za september ali oktober.  
 
Vodstvo ZSSS bo s sindikati, člani ZSSS, jeseni organiziralo posvete po območnih 
organizacijah ZSSS, ki bo namenjen seznanjanju članstva in širše javnosti s 
poledicami sprejetja predlagane zakonodaje in animaciji za generalno stavko, če 
predlogi ZSSS ne bodo upoštevani.  
 



 

 

»KJE JE NAŠIH 183 MILIJONOV EUR?« 

Zveza svobodnih sindikatov je ţe v preteklem letu začela z akcijo z naslovom »Kje je 
naših 183 milijonov EUR?« Po podatkih Davčne uprave RS znaša aktiven dolg 
neplačanih socialnih prispevkov  dne 31. 3. 2010 preko 186 milijonov EUR. Problem 
oškodovanja delavcev zaradi neplačila prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko 
zavarovanje je v Sloveniji prisoten ţe vrsto let, na kar ZSSS ţe dlje časa opozarja in 
zahteva od drţave, da se to področje sistemsko uredi.  Zaradi gospodarske krize se 
je še povečal obseg nelikvidnih delodajalcev, kar pa še dodatno vpliva na 
povečevanje števila oškodovanih delavcev.  

DURS je v mesecu maju 2010 uvedel moţnost dostopa do podatkov, ki razkrivajo ali 
so bili obvezni prispevki za socialno varnost poravnani. Vsak davčni zavezanec lahko 
sproti preverja ali njegov delodajalec zanj plačuje socialne prispevke ali ne. Če kot 
fizična oseba niste uporabnik eDavkov oziroma kateregakoli bančnega certifikata in 
ste član enega izmed sindikatov dejavnosti ZSSS, lahko vlogo za razkritje podatkov o 
plačilih obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja vloţite preko 
Območne organizacije ZSSS Dolenjska, Bela krajina in Posavje. Torej člani 
sindikatov dejavnosti ZSSS za vas lahko preverimo ali so socialni prispevki 
plačani ali ne. Za to potrebujemo le vaše pooblastilo. Za več informacij prosimo, da 
nas pokličete.  

 
KARTICA UGODNOSTI  
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je podpisala pogodbo z Zavarovalnico 
Generali, ki članom sindikatov dejavnosti pod okriljem ZSSS omogoča 5 % popust pri 
zavarovanju avtomobila. Informacija o cenejšem avtomobilskem zavarovanju bo 
objavljena v e-novicah ZSSS in na spletni strani www.zsss.si, kjer je objavljen celoten 
seznam ponudnikov in vsebina ugodnosti za celo Slovenijo. Člani sindikatov, ki 
nimate dostopa do interneta, pa lahko dobite informacije na sedeţu območne 
organizacije v Novem mestu oziroma v sindikalnih pisarnah v Trebnjem, Črnomlju, 
Breţicah in v Krškem.  
 
 
TRADICIONALNO SREČANJE SINDIKALNIH ZAUPNIKOV  
 
V četrtek, 18. junija 2010 smo se sindikalni zaupniki Območne organizacije 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja srečali v Jablanicah nad Kostanjevico na Krki. 
Zbralo se nas je preko 80. Našega srečanja pa so se poleg predsednika Dušana 
Semoliča udeleţili tudi novinarji Radia Študent in Delavske enotnosti. V uvodnem 
delu srečanja je sekretarka Majda Marolt predstavila najbolj pereče probleme 
delavcev na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Posebej je izpostavila 
teţave delavcev v tekstilni industriji, lesni industriji in gradbeništvu. Pa tudi v drugih 
dejavnostih se na območju iz dneva v dan srečujemo z vse več teţavami. V 
nadaljevanju srečanja je sindikalne zaupnike nagovoril predsednik ZSSS Dušan 
Semolič in izpostavil predlagane spremembe delovno pravne zakonodaje, ki 
delavcem le jemljejo, ne prinašajo pa pozitivnih premikov. Srečanje pa smo 
nadaljevali v prijetnem vzdušju in ga zaključili z zavezo, da bomo tovrstna srečanja 
organizirali tudi v bodoče.  

http://www.zsss.si/


 

 

 
POSLOVANJE SINDIKALNIH PISARN V JULIJU IN AVGUSTU 
 

 

V juliju in avgustu bomo tudi zaposleni v Območni organizaciji koristili letni 
dopust, zato bo spremenjen delovni čas in sicer: 
 
Sindikalne pisarne TREBNJE, ČRNOMELJ IN BREŢICE bodo v času od 
26. 7. 2010 do 13. 8. 2010 zaprte.   
 
Sindikalna pisarna  KRŠKO bo v času od 26. 7. 2010 do 13. 8. 2010 
odprta vsako sredo od 12. do 16. ure.  
 
 
Sindikalna pisarna na sedeţu v Novem mestu bo poslovala po 
ustaljenem urniku: 

- ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure, 
- sreda od 7. do 16. ure in  
- petek od 7. do 14. ure.  

 
 
V primeru potrebe se bomo vsakemu vašemu klicu odzvali iz sedeţe območne 
organizacije iz Novega mesta, kjer bomo ves čas prisotni.  
 
V času od 26. 7. 2010 do 13. 8. 2010 so tudi zaposleni na ZSSS na 
kolektivnem dopustu in zato smo tudi naše koriščenje dopustov temu 
prilagodili.  
 
Obenem vam prilagamo obvestilo o naslovih in telefonskih številkah, zaradi 
spremembe telefonskih številk v Sindikalni pisarni Krško in Sindikalni pisarni 
Breţice.  
 

 

Ţelimo vam, da prijetno preţivite dopustniške dni in naberite si moči, ker nas čaka 
pestra jesen.  
 
 

         
  Majda Marolt  

          Sekretarka OO  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
OBMOČNA ORGANIZACIJA DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA 
 
 
 
KJE IN KDAJ NAS NAJDETE? 
 
Sindikalne pisarne Območne organizacije ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
poslujejo po naslednjem urniku:   
 

SINDIKALNA PISARNA NA SEDEŢU NOVO MESTO, Cvelbarjeva 3, 8000 Novo 
mesto   
Telefon: 07/33-75-810; Fax.: 07/33-75-821; E-pošta: oodbkp@sindikat-zsss.si 
GSM: 041/760-204    majda.marolt@sindikat-zsss.si 
posluje vsak dan in sicer: ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure; sreda od 
7. do 16. ure in petek od 7. do 14. Ure. 
 

SINDIKALNA PISARNA KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŢRTEV 30; 8270 Krško 
Telefon: 07/33-75-828 Fax.:07/33-75-829 E-pošta: igor.iljas@sindikat-zsss.si 
GSM: 041/375-768 
posluje vsak dan in sicer: ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure; sreda od 
7. do 16. ure in petek od 7. do 14. ure. 
 

SINDIKALNA PISARNA BREŢICE, CESTA PRVIH BORCEV 28; 8350 Breţice  
Telefon: 07/49-94-430; E-pošta: ivica.sotelsek@sindikat-zsss.si; GSM 031/386-852 
posluje ob ponedeljkih od 7. do 15. ure ter ob sredah od 7. do 16. ure. 
 

SINDIKALNA PISARNA TREBNJE, GUBČEVA 16, 8210 TREBNJE  
Telefon: 07/30-44-073; GSM: 041/760-204  
posluje vsak ponedeljek od 8. do 9. uri in vsako sredo od 16. do 17. ure. 
 

SINDIKALNA PISARNA ČRNOMELJ, ZADRUŢNA 33, 8340 ČRNOMELJ  
GSM: 041/760-204  
posluje vsak ponedeljek od 12. do 14.30. ure.  
 
 
Pravno pomoč člani sindikatov lahko dobijo 
- v Novem mestu vsako sredo od 12. do 15.30. ure in vsak petek od 8. do 14. ure,  
- v Črnomlju vsak ponedeljek od 12. do 14.30. ure in  
- v Trebnjem vsak ponedeljek od 8. do 9. ure in vsako sredo od 16. do 17. ure.  
- v Krškem vsako prvo sredo v mesecu od 10. do 11. ure in  
- v Breţicah vsako prvo sredo v mesecu od 8. do 9. ure 
 
Priporočamo vam, da se pred obiskom sindikalne pisarne ali pravne sluţbe 
telefonsko najavite, saj so večkrat tudi obveznosti, ki ne omogočajo stalne prisotnosti 
na sedeţu območja oziroma v sindikalnih pisarnah.  
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