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ZAKAJ TAKO DOLGA POT? 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Glasno in jasno zahtevo po dvigu 

plač zaradi ugodnih gospodarskih 
kazalcev in hkrati prevelike 

inflacije smo postavili ţe pred 
koncem lanskega leta. Odšli smo 
na najmnoţičnejši shod v 

Ljubljano, se pogajali, upali in na 
koncu celo opozorilno stavkali, pa 
vendar so rezultati vidni zgolj po 

posameznih dejavnostih. Mogoče 
pa nismo dovolj uspešni, ker nas 

je premalo, ker članstvo v 
sindikatu pada in so uspešni 
predvsem tisti sindikati, ki imajo 

veliko članov. Postanimo tudi mi 
močni!  
 



AKTIVNOSTI ZA POVEČANJE DELAVSKIH PLAČ 
 

Po uspešno organizirani splošni stavki, v kateri je na različne načine 
sodelovalo okrog 150.000 delavcev in s tem izrazilo veliko nezadovoljstvo z 

rastjo plač,  je ZSSS z ostalimi centralami takoj podala delodajalcem poziv za 
začetek novih pogajanj za sklenitev Kolektivne pogodbe o načinu 
usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni 

dopust za leti 2008 in 2009, v katerem naj bi se dogovorili tudi o povečanju 
na podlagi visoke inflacije v letu 2007. Pogajanja so delodajalci predlagali 
šele 14. aprila in tako ves ta čas intenzivno potekajo in se bližajo končnemu 

dogovoru, besedilo zdaj verificirajo posamezni sindikati dejavnosti. Ko bo 
pogodba podpisana, vas bomo z njeno vsebino natančno seznanili. Istočasno 

se tudi sindikati dejavnosti pogajajo za spremembo tarifnih delov kolektivnih 
pogodb dejavnosti in o rezultatih obveščajo svoje člane.  
 

Pogajanja v negospodarstvu za novo kolektivno pogodbo in razvrstitvijo 
poklicev v višje plačilne razrede so že skoraj končana in prav v teh dneh se 
pričakuje podpis in s tem uveljavitev boljšega plačnega modela.   

PREGLED NEKATERIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA 
RAZMERJA  

Dostikrat ne vemo, kakšen znesek nam pripada za prehrano med delom, v 
kakšni višini nam morajo povrniti stroške za prevoz na delo, kako je z 

jubilejnimi nagradami, kolikšen je najnižji znesek regresa, ki nam pripada … 
V prilogi Novičk boste našli pregled po kolektivnih pogodbah dejavnosti, ki 
vsebuje podatke o do sedaj izpogajanih regresih in nekaterih drugih 

prejemkih iz delovnega razmerja. 

 

NOVA UREDBA O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z 
DELOM IN DRUGIH DOHODKOV, KI SE NE VŠTEVAJO V 
DAVČNO OSNOVO V LETU 2008 

Ekonomsko socialni svet je 23.4. na 166. seji potrdil predlog sprememb in 
dopolnitev Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in čaka na objavo v Uradnem 

listu in s tem veljavnost. Uredba določa višino prejemkov v zvezi z delom, ki 
niso obdavčeni. V veljavnih kolektivnih pogodbah dejavnosti so zapisani 

najnižji zneski prejemkov iz delovnih razmerjih in so v večini primerov precej 
nižji od višine zneskov, ki jih kot neobdavčene določa Uredba. To razliko do 
zneskov prejemkov, ki še niso obdavčeni, pa lahko dogovori sindikat v 

družbah v Podjetniški kolektivni pogodbi.  

Na podlagi nove Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo v letu 2008, ki bo začela veljati 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, se bodo povečali naslednji 

neobdavčeni zneski:  



- kilometrina za prevoz na delo in z dela iz 0,15 € na 0,16 €, 

- kilometrina za prevoz na sluţbenem potovanju iz 0,29 € na 0,32 €, 
- dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji iz 15,02 €na 20,97 €, iz 7,51 

€ na 10,475 €, iz 5,26 € na 7,30 €, 
- terenski dodatek iz 3,13 € na 4,40 €, 
- odpravnina ob upokojitvi iz 3.443 € na 3.977 €. 

 
Novi zneski bodo začeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 

Če so v kolektivnih pogodbah zneski prejemkov navedeni s sklicevanjem na 
davčno uredbo, potem bodo z dnem veljavnosti te uredbe, novi – višji zneski 

veljali tudi za te prejemke. Če pa so zneski iz davčne uredbe v kolektivne 
pogodbe prepisani, potem višina teh prejemkov kljub spremembam in 
dopolnitvam davčne uredbe, ostane nespremenjena.  

Vir: Informacije ZDS – maj 2008 

 
ZAKON O UDELEŢBI DELAVCEV PRI DOBIČKU 
 

V uradnem listu RS, št 25 z dne 14.03.2008 je bil objavljen Zakon o udeležbi 

delavcev pri dobičku, ki je stopil v veljavo dne 29. 03. 2008. Na podlagi 
določb omenjenega zakona je možna participacija zaposlenih delavcev pri  

dobičku družbe.  Temeljna pogoja za participacijo pri dobičku sta  dopolnitev 
statuta (oziroma družbene pogodbe) družbe, na podlagi katerega je delitev 
dobička možna,  in sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku družbe, s katero 

se natančneje določijo pogoji, način in kriteriji za delitev dobička. V prilogi 
Novičk je vzorec predloga in pobude za spremembo statuta družbe, ki ga 

posredujete delodajalcu, medtem ko bodo za sklenitev pogodbe z delodajalci 
organizirani posebni izobraževalni seminarji sindikatov dejavnosti. Na teh 
seminarjih bodo predstavljene različne oblike teh dogovorov, ki bodo glede na 

položaj posamezne dejavnosti v pomoč predsednikom sindikatov v družbi za 
sklenitev dogovorov o udeležbi delavcev pri dobičku.    
 

 
KONFERENCI OBMOČNE ORGANIZACIJE ZSSS GORENJSKE 
 
Konec marca smo na 9. seji konference obravnavali in sprejeli poslovno 

poročilo za leto 2007 in finančni načrt Območne organizacije ZSSS 
Gorenjske za leto 2008. V okviru plana dela smo predlagali dve temi, ki jima 
bomo letos posvetili največ pozornosti in sicer pridobivanju oziroma ohranitvi 

našega članstva in področju plač. Predsednike in člane IO naših sindikatov 
želimo predvsem usposobiti, da bodo lahko preverjali izračune plač naših 

članov. Za sodelovanje v evropskih projektih smo in na podlagi usmeritev 
ZSSS ter naših pravil sprejeli sklep o ustanovitvi komisije oziroma odbora za 
enake možnosti. Ko se bodo začele aktivnosti na ZSSS, bomo pozvali naše 

sindikate, da predlagajo svoje člane v omenjeni odbor. 
 

Posebna pozornost je bila na konferenci posvečena tudi vprašanju, kako se 
bodo odvijala pogajanja za kolektivno pogodbo za dvig plač po uspešno 
izvedeni stavki in predlagano je bilo, da se skliče še ena seja konference, na 



kateri bodo člani pogajalske skupine iz ZSSS pojasnili nova pogajalska 

izhodišča. Na to sejo so bili vabljeni tudi predsedniki sindikatov vseh družb. 
Sestali smo se 8. aprila in predstavljena so bila takrat znana pogajalska 

izhodišča za sklenitev Kolektivne pogodbe o načinu usklajevanja plač, 
povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust za leto 2008 in 
2009. 

 

DELAVNICA PRIDOBIVANJE NOVIH ČLANOV  

Foto: J.A. 

Sindikati bomo imeli prihodnost, če 

bomo v svoje vrste pridobili veliko 
mladih. Odpreti se moramo mladim 
in jim omogočiti, da se tudi oni 

odprejo nam. ZSSS si je v svoj 
program zadala nalogo, da je 
potrebno kadre pomlajevati na vseh 

ravneh organiziranosti. V tednu 
vseživljenjskega učenja smo na 

Gorenjskem temi pridobivanja 
novih članov posvetili delavnico, ki 
jo je vodila Natalija Vrhunc, 

zunanja sodelavka ZSSS. V njej so 
sodelovali sindikalisti iz različnih družb z našega območja. Spoznali so 

moderiranje kot metodo dela, s pomočjo katere lahko izboljšajo in povečajo 
uspešnost pri vsakdanjem sindikalnem delu.  

 
EVROPSKE DEMONSTRACIJE 5. APRILA 2008 V LJUBLJANI 

Foto: M.B. 

Demonstracij evropskih sindikatov in delavcev za višje 

plače, ki so potekale 5. aprila v Ljubljani, se je v 
organizaciji 54 sindikalnih central iz 29-ih držav 
udeležilo 35 tisoč delavk in delavcev.       

.Demonstracije evropskih delavcev so bile tokrat prvič 
organizirane v kaki izmed novih držav članic EU, 
pokazale pa so, da so nizke plače in majhna kupna 

moč skupen problem 
celotne Evrope.  

Pred dogodkom je 
sindikalna delegacija 
obiskala slovenskega 

premiera Janeza 
Janšo in mu predala 

zahteve evropskega delavstva.  
Po povorki z Dunajske ceste so udeležence 
na Kongresnem trgu pozdravili sindikalni 

voditelji Evropske konfederacije sindikatov 



in sindikatov udeležencev demonstracij. Demonstracij smo se udeležili tudi 

člani iz naše Gorenjske in podrli prizadevanja vseh evropskih sindikatov za 
višje plače. 

 

PRAZNOVALI SMO 1. MAJ - PRAZNIK DELA        

 

Tradicionalno smo tudi letos namenili veliko pozornost praznovanju 1. maja 
na Križni gori nad Škofjo Loko. Prireditev je bila kljub dokaj slabemu 
vremenu zelo obiskana in obiskovalci Križne gore so poleg tradicionalne 

predstavitev Pihalnega orkestra iz 
Škofje loke in  bogatega kulturnega 

programa prisluhnili tudi 
slavnostnemu govorniku Antonu 
Rozmanu, generalnemu sekretarju 

Sindikata tekstilne in usnjarko 
predelovalne industrije Slovenije. V 
svojem govoru je predstavil položaj 

delavcev z najnižjimi plačami in še 
vedno neobetavno prihodnostjo, saj 

je kar nekaj industrijskih 
dejavnosti, ki se zaradi globalizacije 
prestavljajo v druge bolj vzhodne in 

po mnenju kapitala cenejše države.  
                                                                                                                                               Foto: D.O. 

 
NAGRAJENCI V SINDIKATIH KNG, STUPIS IN ZSSS ZA LETO 
2008 Z GORENJSKE 
 
Letošnje leto je kar nekaj predsednikov sindikatov družb in zavodov na 

Gorenjskem prejelo priznanja za prizadevno in uspešno sindikalno delo. Prav 
je, da jih tudi mi predstavimo in jim ob tem iskreno čestitamo. Upamo, da 
smo uspeli predstaviti vse, če pa smo morda koga izpustili, nas, prosim, 

obvestite in z veselje bomo o tem poročali v naslednji številki Novičk.  
 
 

Nagrado ZSSS za leto 2008 je 
prejela Belkisa Berta Zalar,  

predsednica sindikata GiT v  
GH Toplice Bled, izredno aktivna 
sindikalistka tako na Gorenjskem 
območju kot tudi v sindikatu 
dejavnosti na državnem nivoju.        
 
 

 

 

 

 

 
Foto: T.K. 
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IZOBRAŢEVANJE O PLAČAH 
 
Napovedali smo izobraževanje o plačah in pozvali predsednike, da nam 

sporočijo svoj interes za udeležbo na tem seminarju. Medtem smo že začeli z 
izobraževanji o pridobivanju in motiviranju novih članov sindikata in tako 
prestavili seminar o plačah na čas po dopustih, saj število prijavljenih 

zaenkrat ni bilo tolikšno, da bi seminar organizirali že sedaj.  
 

Pa še ČISTO zares!!! 

Zakaj biti član sindikata tudi iz solidarnosti? 

Preprost primer: 

Če se na avtobusu samo nekaj potnikov ''šlepa'' in ne 
plača vozovnice, bo avtobus ravno tako vozil in prepeljal 

vse potnike. 
Če se bo na avtobusu ''šlepala'' večina potnikov, avtobus 

sploh ne bo več vozil. 
 

Resnica je: 
Vsi, ki nočejo postati člani sindikata in s tem povečati pogajalsko moč 

sindikata, bodo še nekaj časa prejemali plače in vse ostale pravice, ki jih 

je izboril sindikat, ki ga solidarno podpirajo člani sindikata, vendar je 
vprašanje: do kdaj? 

 
Pa še nagradno vprašanje za vse nečlane sindikata: ''Zakaj se ne 

odpovedo pravicam, ki jih je izboril sindikat, ampak prvi zahtevajo in 
vpijejo, da sindikat ni nič dosegel?'' 

Nagrado STUPIS za leto 2008 
je prejela Mojca Sedminek, 
dolgoletna uspešna 
predsednica sindikata v  

Peko Tržič. 

Plaketo sindikata KNG je prejel Sindikat 
KNG Sava Goodyear, priznanja KNG pa sta 
prejela Janez Justin, »prvo ime« Sindikata 
KNG Sava Goodyear  in Ivan Pintarič, 

dolgoletni uspešni sindikalni aktivist, prav 
tako iz Save.                                                        Foto: D.O. 

 


