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Sindikalne demonstracije 28. novembra za dostojanstvo človeka  
 
Gospodarska in finančna kriza je najprej in najbolj prizadela prav delavce. 
Odpuščanje delavcev, skrajševanje delovnega časa in s tem plač ter ugotovitev, da 
tudi delavci, ki še imajo delo, s plačo ne morejo dostojno preživeti je Zvezo 
svobodnih sindikatov Slovenije spodbudilo k oblikovanju zahtev, ki se morajo, kljub 
krizi, realizirati v prid delavcev. Zahteve so v prilogi Informatorja, razdeljene pa so 
bile tudi na posvetu, ki je bil organiziran 20. 10. 2009 z namenom predstavitve le-teh.  
Znotraj vseh zahtev sta bili in sta izpostavljeni dve najbolj pomembni zahtevi, ki jih 
bomo podprli na demonstracijah v Ljubljani.  
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije organizira 28. novembra 2009 v Ljubljani 
sindikalne demonstracije za dostojanstvo človeka, na katerih bomo skupaj z 
drugimi sindikati in delavskimi množicami zahtevali:   

- dvig minimalne plače iz sedanjih 459 na najmanj 600 evrov neto in  
- umik najbolj spornih izhodišč pokojninske reforme.  

 
Dvig minimalne plače na najmanj 600 evrov neto je nujno potreben, saj okoli 140.000 
delavcev v Sloveniji prejema plačo do nekaj več kot 500 evrov neto. Raven 
življenjskih stroškov na osebo v Sloveniji namreč znaša 562 evrov na osebo, zato 
sedanji znesek minimalne plače 459 evrov ne omogoča preživetja. Država je po 
mednarodnih konvencijah dolžna zagotoviti raven minimalne plače, ki omogoča 
dostojno življenje.  

Od vlade zahtevamo tudi umik najbolj spornih izhodišč pokojninske reforme, pri 
čemer ne odstopamo od tega, da je 40 let dela dovolj za zasluženo pokojnino, da 65 
let starosti za upokojitev ne pride v poštev in da vsi potrebujemo, država pa je 
obvezana zagotoviti dostojno višino pokojnine. 

V prilogi Informatorja vam posredujemo tudi poziv za zbiranje podpisov in obrazec za 
zbiranje podpisov v podporo zahtevam ZSSS, v kolikor ga še niste prejeli. 
Podpisovanje podpore zahtevam traja ves čas priprav na demonstracije in se bo 
zaključilo na samem prizorišču. Prosimo vas, da zbrane podpise sprotno pošiljate 
na sedeţ Območne organizacije ZSSS Dolenjske in Bele krajine, Cvelbarjeva 3, 
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Novo mesto. Seveda zbrane podpise lahko prinesete tudi s seboj na sejo 
območnega odbora oziroma posvet sindikalnih zaupnikov.  

Pripravljeni so tudi plakati in na sejah območnih odborov oziroma posvetih sindikalnih 
zaupnikov ste jih že prejeli oziroma jih boste v naslednjih dneh. Seveda pa se lahko 
oglasite na sedežu Območne organizacije v Novem mestu ali Sindikalni pisarni 
Črnomelj oziroma Trebnje, kjer jih lahko dobite. Izšla je tudi posebne številka 
Delavske enotnosti, ki je namenjena obveščanju članstva.  
 
Območna organizacija bo tako kot vedno doslej organizirala prevoze za udeležence 
na demonstracije v Ljubljano. Avtobusi bodo udeležence pobirali na predhodno 
dogovorjenih relacijah oziroma predvidevamo, da na relacijah, kot na zadnjih 
demonstracijah in sicer: Črnomelj – Novo mesto – Ljubljana; Metlika – Novo mesto – 
Ljubljana; Šenternej – Novo mesto – Ljubljana in Mokronog – Trebnje – Ljubljana. 
Seveda pa lahko organizacija sindikata, kjer bo zbrano dovolj veliko število 
udeležencev, dobi svoj avtobus.  
 
Število prijavljenih udeleţencev iz posamezne organizacije je treba javiti do 20. 
11. 2009 oziroma najpozneje 23. 11. 2009 zjutraj Vsem bo še isti dan (23. 11. 
2009), posredovan natančen pregled odhodov avtobusov na demonstracije  
 
Predviden prihod avtobusov iz vseh smeri v Ljubljano je od 8.30. do 9.30. ure. 
Avtobusi bodo zapuščali avtocesto na izvozu Nove Jarše, kjer bodo zavili na 
Šmartinsko cesto in na koncu le-te (pri Kolinski), pot nadaljevali naravnost čez 
semaforizirano križišče na Vilharjevo cesto. Na koncu Vilharjeve ceste bo 
organizirano parkirišče za avtobuse. Vsi udeleženci demonstracij bodo izstopali na 
Vilharjevi cesti in se napotili na prizorišče demonstracij na Prešernov trg. Na 
prireditvenem prostoru bo potekal program po vnaprej določenem scenariju. Pričetek 
programa je ob 10. uri, zaključek programa pa ob 12. uri. Po zaključku zborovanja 
bomo vsi udeleženci zapustili prireditven prostor, in se po isti trasi kot smo prišli na 
prireditveni prostor napotili na avtobuse. Predviden odhod avtobusov iz Ljubljane je 
ob 12.30. uri. Na poti proti domu se bomo udeleženci demonstracij z območja 
Dolenjske in Bele krajine ustavili na malici v Gostilni »Kovačič« v Štorovju, kot je bilo 
dogovorjeno že na našem skupnem posvetu 20. 10. 2009  in potem po dogovoru 
nadaljevali pot proti domu.  
 
 
 
JAVNI POZIV ZA IZPLAČILO 13. PLAČE OZ. BOŢIČNICE  
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je pripravila javni poziv za izplačilo 13 plače 
oziroma božičnice. Pričakujemo, da se izplačilo 13 plače oz. božičnice uveljavi v 
skladu z določili kolektivnih pogodb in na njih temelječih ter podpisanih posebnih 
dogovorov med delodajalcem in sindikati družbe. V prilogi vam posredujemo 
obrazložitev razlike med 13 plačo in božičnico.  
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»KJE JE NAŠIH 183 MILIJONOV EUR?« 
 
Zveza svobodnih sindikatov že dlje časa opozarja na problem neplačevanja 
prispevkov in zahteva od države, da to področje sistemsko uredi. V zadnjem času je 
namreč vse več družb, kjer prispevke sicer prikažejo na plačilni listi delavcu, plačani 
pa niso. Vse večkrat pa se s takim problemom soočamo tudi v Območni organizaciji 
Dolenjske in Bele krajine.   
 
To so tudi razlogi, da je Zveza svobodnih sindikatov začela z akcijo z naslovom »Kje 
je naših 183 milijonov EUR?«. Letak je v prilogi, več pa jih boste prejeli na posvetu 
sindikalnih zaupnikov oziroma seji območnega odbora.  Vsak delavec ima vso 
pravico, da je popolnoma informiran o svojih pravicah, zato pozivamo vse delavce, 
da preverijo na Davčni upravi RS in na Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje plačevanje prispevkov s strani delodajalcev, kajti vse bolj jasno je, da se 
ne gre zanašati zgolj na plačilno listo.  
 
Podatke o plačilu prispevkov je mogoče dobiti individualno, kar pomeni, da mora 
posamezni delavec podati zahtevo Davčni urad Novo mesto, Kandijska cesta 21  
oziroma na Izpostavi Črnomelj, Metlika ali Trebnje. Obrazec »Vloga za izpis 
podatkov o plačanih prispevkih« je v prilogi. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Novo mesto pa preverite ali je bil za vas dostavljen obrazec M-4, iz 
katerega je razvidno ali so bili plačani vsi prispevki.  
 
V kolikor potrebujete dodatna pojasnila ali pomoč, nas prosim pokličite in prosimo 
vas, da po prejemu odgovorov sporočite ali so prispevki v vaši družbi plačani ali ne.  
 
Se vidimo na sindikalnih demonstracijah »Za dostojanstvo človeka« v Ljubljani.   
 
Lepo pozdravljeni  
 
         

         
Majda Marolt  

        Sekretarka OO  
 


