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Novo leto se nas je ţe dotaknilo in 

nam prineslo poleg mnogih lepih 
ţelja tudi grenak priokus moţnih 

posledic gospodarske krize. 
Prevelika moč kapitala in denarja 
nas je pripeljala v stanje, da so 

posledice najbolj usodne prav za 
delavce in njihov poloţaj. In sedaj 

se mnogi, ki nas prej sploh niso 
slišali, obračajo na delavce in 
sindikate, da bomo s skupnimi 

močmi potegnili voz naprej. 
Upajmo in si prizadevajmo, da bo 
končno pred nami pot, ko bomo po 

končani krizi skupaj tudi v 
dobrem.   
 



 
USPEŠNEN PROTEST IN SPREJEM DIREKTIVE O DELOVNEM 
ČASU 
 

Pred sprejemom za delavce zelo pomembne 

evropske direktive o delovnem času smo v ZSSS 
napeli vse sile, da bi se naše pripombe in protesti 
pravočasno slišali in se upoštevali pri sprejemu v 

evropskem parlamentu. 25. 
novembra 2008 smo 

organizirali razširjeno 
konferenco ZSSS, kjer smo 
jasno postavili zahteve, ki so jih potem naši člani 

prenesli na vseevropske demonstracije v Strasbourg, kjer 
so 16. decembra v Evropskem parlamentu sprejeli 
direktivo o delovnem času.  

Med udeleženci tega protesta je bilo tudi nekaj naših 
predsednikov sindikatov, ki so jih sindikati dejavnosti 

imenovali v okviru svojih organov, da so predstavili naše 
zahteve na tem protestu. ZSSS in vsi sindikati dejavnosti 

so zelo zadovoljni z uspehom saj sprejeta direktiva omogoča regulacijo 

delovnega časa, ki je sprejemljiva za naše članstvo.   
 

 
 
NA DAN MIGRANTOV POMOČ MIGRANTOM TUDI NA 
OBMOČJIH  
 

 
Ob 18. decembru, svetovnem dnevu migrantov je Zveza 

svobodnih sindikatov Slovenije delavcem migrantom 
odprla vrata in jim skušala pomagati z odgovori na 
njihova vprašanja z različnih področij (socialno, 

delovnopravno, statusno, kulturno …). 

 
Tudi na našem območju smo organizirali dan odprtih 
vrat za migrante in sicer v četrtek, 18. decembra 2008 od 

18.00 do 21.00 ure. Strokovna služba ZSSS nam je 
pripravila razlago zakonodaje, ki velja za migrante in 

pripravila letake na katerih je zapisano, kje migranti v 
okviru ZSSS lahko dobijo pomoč. Po končani akciji je 
bilo ugotovljeno, da migranti potrebujejo našo pomoč in 

da jim bomo z različnimi aktivnostmi pomagali tudi v prihodnosti.  

 
 
 



SPREJET ZAKON O DELNEM SUBVENCIONIRANJU POLNEGA 
DELOVNEGA ČASA SPREJET 
 
Posledice gospodarske krize so med ukrepe za zmanjšanje posledic uvrstile 

tudi krajšanje tedenske delovne obveznosti, ki se po delovni zakonodaji šteje 
v poln delovni čas. Vlada je pripravila predlog Zakona o delni subvenciji v 
primeru krajšanja polnega delovnega čas. V predlogu je subvencijo namenila 

delodajalcem. Predstavniki ZSSS smo pripravili amandmaje na predlog 
zakona in pripravili manjši protest pred parlamentom na dan sprejema, to je 

14. januarja 2009.  
Zakon je bil sprejet v predlagani obliki in sedaj nas čakajo v primeru 
odločitve poslovodstev v družbah, kjer nimajo zadostnih naročil, pogajanja za 

sklenitev dogovora oz sporazuma ali aneksa h podjetniški kolektivni pogodbi, 
ki bo določal to polletno obdobje polnega delovnega časa z delovno 
obvezanostjo 36 ur (izjemoma32 ur) tedensko. V tem polletnem obdobju 

prejemanja subvencije delodajalec ne bo smel odpuščati delavcev. Naša 
naloga pa je, da se ob uvedbi teh ukrepov ne bodo zmanjševale že tako nizke 

plače delavcev. 
Vse predsednike opozarjamo, da nas v primeru predloga tega ukrepa 
pokličejo, da bomo skupaj s sindikati dejavnosti in skladno z zakonom 

sprejeli ustrezen dogovor z delodajalci. 

 
VOLILNA KONFERENCA OBMOČNE ORGANIZACIJE ZSSS 
GORENJSKE 
 

V torek, 16. decembra 2008 smo zaključili 

petletni mandat naše Območne organizacije in 
ob tej priložnosti so člani bivše in na novo 
imenovane konference skupaj pregledali 

aktivnosti v preteklem mandatnem obdobju.  
Iz poročila je bilo razvidno, da smo kljub 

ugodnim gospodarskim kazalcem sindikalno 
zelo aktivno delovali in uspeli v okviru 
socialnega dialoga spremeniti Zakon o delovnih 

razmerjih, preprečili smo reforme, ki bi poslabšale položaj delavcev in 
končno z raznimi oblikami protestov od shodov do organiziranja splošne 
stavke tudi zagotovili povišanje plač zaradi inflacije in ob upoštevanju 

produktivnosti po posameznih dejavnostih.  
Novi člani konference so izvolili  sekretarko 

območja in člane novega nadzornega odbora. 
Ob izvolitvi se celotna ekipa na območju 
zahvaljuje za zaupanje in se zavezuje, da bo še 

z večjo mero prizadevnosti delovala v novem 
mandatnem obdobju. Skupno sporočilo vseh 

prisotnih ob pričetku novega mandata pa je 
bila predvsem zaveza, da si bomo še naprej 
prizadevali za skupno delovanje in pomoč 

našim članom pri zagotavljanju pravic iz 
delovnega razmerja. 



MREŢA MLADIH ZSSS TUDI NA GORENJSKEM 
 
Odbor za mlade ZSSS se je odločil, da bo zgradil svojo mrežo mladih po celi 

Sloveniji. V Delavski enotnosti so pozvali mlade naj se jim priključijo in jih 
pokličejo, da bodo skupaj oblikovali in izvedli svoj program, predvsem pa da 
bodo mladi sami povabili medse nove člane sindikate. Predsednica Odbora 

za mlade pričakuje sodelovanje preko elektronske pošte: 
stasa.pernat@sindikat-zsss.si ali po telefonu 01 43 41 239.  

 
Območne organizacije bodo pozvale vse sindikate v družbah, da imenujejo 
svojega predstavnika mladih, ki bo lahko deloval preko te mreže, se 

izobraževal in aktivno sodeloval na vseh malo drugačnih, mladim prirejenih 
akcijah. Prisluhnimo mladim in jim dajmo možnost, da sindikat postane tudi 

njihov in zanje. 

 
SINDIKAT UPOKOJENCEV POZIVA V SVOJE 
VRSTE VSE ČLANE, KI GREDO V POKOJ  
 
 
V akcijo pridobivanja novih članov se je aktivno vključil tudi 
SUS - Sindikat upokojencev Slovenije. Člani Območnega 
odbora SU Gorenjske, ki ga vodi naš upokojeni nekdanji 

sekretar v območju Anton Stražišar,  so na sestanku v 
januarju o tej temi aktivno razpravljali. Menili so, da je potrebno razmisliti o 

sistemskem pridobivanju članstva v SUS ob odhodu delavcev v pokoj. 
Članom katerega koli sindikata dejavnosti naj bi takrat ponudili, da se 
prečlanijo v  sindikat upokojencev. V tej akciji bi morale sodelovati tudi 

kadrovske službe, kjer bi predsedniki sindikatov dobili podatke o delavcih, ki 
se upokojijo. 
 

Predsednike sindikatov v družbah naprošajmo, da slehernemu članu 
sindikata, pa tudi ostalim delavcem ob odhodu v pokoj predlagajo, da se 

včlanijo v Sindikat upokojencev Slovenije. Članarina znaša 0,4% od 
pokojnine. Obračunava in nakazuje se avtomatično, tako da člani s tem 
nimajo nobenega dodatnega dela. SUS je član ZSSS, program dela pa je 

sestavljen tako, da je za upokojence aktualen. Samo močna organizacija 
lahko odločilno vpliva na dogajanja, zato povabimo naše člane, ko se 

upokojijo, da ostanejo v ZSSS in se včlanijo v sindikat upokojencev. 
 
 

DELAVNICA PRIDOBIVANJE NOVIH ČLANOV 
 
Naše aktivnosti za pridobivanje novih članov se nadaljujejo in v ta namen 
bomo v mesecu februarju 2009 na predlog območnih odborov sklicali 
skupne seje, kjer bomo izmenjali izkušnje in skupaj poiskali nove načine 

pridobivanja in ohranjanja članstva. Ob tem se bomo seznanili tudi s 
potrebnimi dokumenti, ki jih mora imeti sindikat in novostmi pri oddaji 
poslovnih poročil. 

mailto:stasa.pernat@sindikat-zsss.si


 

POMEMBNI DATUMI IN OPRAVILA  ZA RAČUNOVODJE IN 
BLAGAJNIKE  
 
 
31. JANUAR – oddaja poročila o izplačanih osebnih prejemkih fizičnim osebam Davčni upravi RS, 
pristojni izpostavi oziroma ustrezna izjava  
( davčni urad Kranj nam je zagotovil, da v primeru, da sindikat ni imel izplačil fizičnim osebam mu tudi 
letos ni potrebno oddajati podatkov) 
 
28. FEBRUAR – oddaja zaključnega letnega poročila (bilance stanja in izkaz poslovnega izida) 
Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), pristojni izpostavi   
(oddaja mogoča preko elektronske oddaje in osebno na računalnik, ki se nahaja na izpostavah 
AJPES-a)  (vsi, ki boste oddajali osebno na AJPES, pravočasno pojdite na izpostave, ker bo zadnji dni 
gotovo veliko osebnih oddaj) (pri oddaji ne pozabite dodati kratkega pojasnila k izkazom in poslovnega 
poročila) 
 
31. MAREC – oddaja obračuna davka od dobička pravnih oseb – tudi sindikati – Davčni upravi RS, 
pristojni izpostavi 
(obvezno morajo vsi sindikati oddati obrazec za obračun davka, četudi tega v lanskem letu niso imeli) 
(za oddajo je nujno potrebno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga vsak sindikat pridobi na DURS-u)  
 
30. APRIL – oddaja ZPIZ Slovenije poročilo o izplačanih osebnih prejemkih zaposlenim (za večje 
sindikate) 
 
 

Novičkam prilagamo podrobna navodila, ki jih je izdelala strokovna služba ZSSS. Natančno jih 
preberite in v primeru nerazumevanja pokličite na naše območje na telefon 2017854 – Ivana, od 7. do 
11. ure ali se oglasijo osebno na našem naslovu.  

  
 

Še opozorilo za oddajo vloge za uveljavljanje vzdrţevanih 
druţinskih članov na DURS-u do 31.1.2009 
 

Vlogo za uveljavljanje družinskih članov morajo oddati samo tisti davčni 
zavezanci, ki med letom niso imeli prijavljene otroke in druge vzdrževane 
družinske člane pri izplačevalcu plače. V nadaljevanju vam podajamo 

razlago: 
 

Če vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane omenjeni zavezanci 

ne bodo oddali pravočasno (do 31. 1. 2009), bo informativni izračun sestavljen na podlagi 

podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. 1. 2009 

posredovali izplačevalci dohodkov. Zavezanci, ki se s takim informativnim izračunom ne 

bodo strinjali, bodo morali na davčni urad po prejemu informativnega izračuna poslati 

ugovor. Dohodnina jim bo tako odmerjena šele jeseni 2009. Vir: 
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/davcne_olajsave/posebne_davcne_olajsave_za_vzdrzevane_druz

inske_clane/kljucna_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_vlogo_za_uveljavljanje_posebne_olajsave_za_vzdrzevane_druzinske_clane_pri_inf

ormativnem_izracunu_dohodnine_za_leto_2008/  
 

V PREHODNEM OBDOBJU SE POGOJI UPOKOJEVANJA ŠE 
VEDNO SPREMINJAJO 
 
V prilogi Novičk boste lahko prebrali članek iz Gorenjskega glasa, v katerem 

so objavljeni pogoji za upokojevanje v letošnjem letu. 

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/davcne_olajsave/posebne_davcne_olajsave_za_vzdrzevane_druzinske_clane/kljucna_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_vlogo_za_uveljavljanje_posebne_olajsave_za_vzdrzevane_druzinske_clane_pri_informativnem_izracunu_dohodnine_za_leto_2008/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/davcne_olajsave/posebne_davcne_olajsave_za_vzdrzevane_druzinske_clane/kljucna_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_vlogo_za_uveljavljanje_posebne_olajsave_za_vzdrzevane_druzinske_clane_pri_informativnem_izracunu_dohodnine_za_leto_2008/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/davcne_olajsave/posebne_davcne_olajsave_za_vzdrzevane_druzinske_clane/kljucna_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_vlogo_za_uveljavljanje_posebne_olajsave_za_vzdrzevane_druzinske_clane_pri_informativnem_izracunu_dohodnine_za_leto_2008/


Pokličite našo Območno organizacijo, obiščite nas in kmalu na svidenje. 

 
SINDIKALNA 

PISARNA 

DELOVNI ČAS TELEFON FAX E-mail 

     

KRANJ ponedeljek (pravnik) 

od 11.30 do 14.00 

vsak 

delavnik(sekretarka) 

od 7. do 16. 

20 17 851 

20 17 853 

20 17 854 

20 17 850 

 

20 17 855 
romana.oman@siol.net 
olga.drabik@sindikat-zsss.si 

ivana.ahacic@sindikat-zsss.si 

danica.mohoric@sindikat-

zsss.si 

ŠKOFJA 

LOKA 

ponedeljek (pravnik) 

od 14.30 do 16. 

petek  (sekretarka) 

od 13. do 15. 

 

 

2017850 

 

  

JESENICE ponedeljek (pravnik) 

od 17. do 18.30 

četrtek (sekretarka) 

od 13. do 15. 

 

2017850 

 

 

  

TRŢIČ ponedeljek (strok. del.) 

od 12. do 15. 

 

 

2017850 

 

  

 

Priporočamo, da se pred obiskom telefonsko najavite, saj so včasih tudi obveznosti, ki ne omogočajo 

stalne prisotnosti na sedežu območja in v lokalnih pisarnah. 

 

 
Malo za šalo …!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Verjamem, da si niti v snu niste predstavljali,  

v kako težkih pogojih delamo profesionalci v sindikatu !!!! 

 

 
Pa še malo zares….!!! 

  
 
 

KRIZA 
 
 

Kresnički sta letali naokoli in ena je dejala: 

"Če bo še naprej takšna energetska kriza, nas bodo 

ljudje kmalu uporabili za svetilke." 
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