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Kdo zmore v petih dneh zbrati več kot 
40.000 podpore za referendum? 
  
 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Upanje, da bodo poslanci 
prisluhnili našim argumentom in 
stiskam zaposlenih, ki ga 
prinašata sprejem Zakona o malem 
delu in pokojninska reforma je 
konec lanskega leta zamrlo. 
Politično kupčkanje z glasovi, ki 
naj bi s sprejemom te zakonodaje 
prineslo višji bonitetni položaj 
Slovenije je prevladalo nad 
nestrinjanjem državljanov, ki so 
zaupali in dali glas tem 
poslancem.  
Referendum proti Zakonu o malem 
delu BO, prav tako pa BO kljub 
vsem preprekam tudi referendum 
proti pokojninski reformi.  



REFERENDUM PROTI UVELJAVITVI ZAKONA O MALEM DELU 

BO 
 

Pobiranje podpisov za referendum 
proti Zakonu o malem delu se je 
pričelo 3. januarja 2011. Pobudnik 
za zbiranje podpore je bila 
Študentska organizacija Slovenije. 
V četrtek smo se študentom 
priključili tudi sindikalisti in tako 
smo skupaj zbirali pobude za 
referenduma proti malem delu in 
pokojninski reformi. V slabih treh 
tednih je bilo na Upravnih enotah 
potrjenih in pobranih več kot  

40.000 pobud za referendum o malem delu. Sedaj je potrebno počakati na 
odločitev v parlamentu, kdaj bo referendum izveden. Zakon je zelo slab tudi 
za delavce, predvsem za nezaposlene, ki bodo po vključitvi v malo delo zelo 
težko spet dobili delo po pogodbi o zaposlitvi. Za delodajalce je malo delo zelo 
poceni, saj ni potrebno plačati, malice, prevoza na delo, regresa, dopusta itd.  
Ker smo tudi v ZSSS nasprotovali sprejemu tega zakona bo po znanem 
datumu referenduma potrebno naše člane seznaniti z dejstvi, ki na 
referendumu narekujejo določanje PROTI sprejetemu zakonu. 
 
 
 
ZBIRANJE PODPORE ZA REFERENDUM PROTI POKOJNINSKI 
REFORMI USTAVLJENO ZARADI USTAVNE PRESOJE 

 
Zbiranje podpore za 
referendum se je pričelo v 
četrtek, 6. januarja 2011. 
Parlament je prekinil 
oddajanje podpore po petih 
dneh zbiranja na Upravnih 
enotah in Krajevnih uradih 
in odločil, da gre 
referendumu o pokojninski 
reformi v ustavno presojo, ki 
naj odloči, ali se referendum 
lahko izvede. V zgolj petih 
dneh je bila dana velika 

podpora referendumu. Verjamemo, da bo ustavna odločitev v prid 
referendumu in takoj po prejeti odločitvi bomo nadaljevali z zbiranjem 
podpore. O nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali.       
 
 
 
 



Prve športne igre Sindikatov OO ZSSS Gorenjske so bile 
namenjene tudi posvetu ZSSS o predlogih pokojninske 
reforme in zakona o malem delu 

 
Hkrati z izvedbo prvih športnih iger članov 
sindikatov iz Gorenjske, je bil v soboto,18. 
septembra 2010 organiziran tudi posvet 
ZSSS. Namen posveta je bil, da se čim večje 
število članov sindikata, medije  in ostalo 
zainteresirano javnost seznani s predlogi 
pokojninske 
zakonodaje 

in uvedbo 
malega dela. 

Vsi pristni so se strinjali, da je potrebno 
preprečiti sprejem enostransko predlagane 
zakonodaje. Sprejeli smo odločitev, da če 
zakonodajna oblast naših opozoril ne bo 
poslušala bo potrebno sprožiti naknadno 
zakonodajni referendum, na katerem bodo 
državljani odločali o sprejemljivosti obeh 
zakonov.  
 

Po 
posvetu 

pa so se 
odvile še 
nekatere 
športne 

aktivnosti 
in kljub 

zelo 
slabemu 

vremenu smo dobili prve zmagovalce tega 
športnega srečanja v nogometu. Zmagali so člani Sindikata gasilsko 
reševalne službe Jesenice.  
 
Prednovoletno srečanje 
 

Prednovoletnega srečanja predsednikov 
sindikatov družb in zavodov na Gorenjskem 
se je tudi letos na Kokrici udeležilo kar veliko 
povabljenih. Ob tej priložnosti so udeleženci 
ponovno izrazili razočaranje, ker je vlada 
ravno v decembru zbirala politične glasove za 
dokončen sprejem pokojninske reforme, 
medtem, ko je bil datum zbiranja podpisov za 
referendum proti Zakonu o malem delu že 
razpisan. Vsi so bili enotnega mnenja, da 

člani podpirajo aktivnosti ZSSS. 



Na koncu srečanja so se udeleženci razšli v želji in upanju, da bo letošnje 
leto boljše tudi za delavce.  
 

DOM OPREMA IZ ŽELEZNIKOV V STEČAJU 
 

12. januarja je bil za družbo Dom oprema, ki 
vključuje obrata v Železnikih in Cerknem, oklican 
stečaj. Delavci so bili doma že od decembra, saj ni 
bilo denarja niti za material, podjetje pa gre v stečaj 
mesec dni kasneje kot matično podjetje Tom iz 
Mokronoga. Zaposleni, ki do stečaja več kot tri 
mesece niso prejeli plač niti dveh 
regresov, dnevnic, kilometrine in 

nadomestila za prevoz na delo, so svoje terjatve do podjetja 
prijavili v stečajnem postopku in uveljavljali svoje pravice 
na jamstvenemu skladu. Pri tem smo jim pomagali v naši 
območni organizaciji, kjer smo si prizadevali, da bi se 
postopki odvili v najkrajših možnih rokih in bi delavci čim 
prej prejeli nadomestilo za brezposelnost in poravnane 
obveznosti z jamstvenega sklada. Sindikat v obratu v 
Cerknem, ki ga vodi Franci Štucin, je organiziral 
humanitarno akcijo, v kateri so poslušalci lokalnega radia Odmev zbrali za 
svoje sokrajane, ki so ostali brez dohodkov, preko 3.500 EUR denarnih 
sredstev. Prejeli so tudi  humanitarno pomoč v obliki paketov, ki jo je 
razdelila predstavnica Rdečega križa iz Idrije. 
 
USTANOVITEV SINDIKATA SDPZ v družbi HABJAN 
TRANSPORT d.o.o. v Škofji Loki 
 

Konec novembra 2010 so se na zboru zbrali vozniki iz 
družbe Habjan transport d.o.o. Ustanovili so Sindikat 
SDPZ Habjan transport, v katerega so se s podpisom 
pristopnih izjav včlanili že na ustanovnem sestanku, 
članstvo pa se od takrat še povečuje. Izvolili so 
sindikalnega zaupnika, zastopal jih bo Zlatko Pejić. 
Problemi, s katerimi se srečujejo vozniki, niso nič 

drugačni kot v drugih podobnih podjetjih. Delavci prejemajo le minimalne 
plače, ostali prejemki pa so v obliki dnevnic. Odvetnik Igor Pišek je 
delodajalca že opozoril na nepravilnosti, ki jih je ugotovil pri prvem pregledu 
dokumentacije, člani pa so v naši pravni pisarni poiskali pomoč tudi 
posamično. Sindikat prav gotovo čaka še trdo delo v pogajanjih za boljše 
pogoje. 
 
Posvet ZSSS en dan pred začetkom zbiranja podpisov za oba 
referenduma 
 
Vodstvo ZSSS je na posvetu predstavilo potek zbiranja podpore za 
referendum proti malem delu in začetek ter potek zbiranja podpore proti 
pokojninski reformi. Vse podpore, ki so potrjene na Upravnih enotah in 
krajevnih uradih je potrebno tudi fizično zbrati in dostaviti organizatorju 



referenduma to je ZSSS. Predsedniki sindikatov so na posvetu prejeli plakate 
in obrazce podpore.  
 
POMEMBNI DATUMI IN OPRAVILA  ZA RAČUNOVODJE IN 
BLAGAJNIKE  
 
28. FEBRUAR – na AJPES je potrebno oddati bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, izjavo, 
ki potrdi, da so vsi podatki skladni z zakonom, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo. (vzorec 
poslovnega poročila je v prilogi Novičk) 
Oddaja na AJPES je možna po elektronski pošti (www.ajpes.si ) z digitalnim potrdilom ( SIGEN-CA, 
POŠTA@CA, HALCOM, AC NLB). 
 
31. MAREC – na DURS je potrebno oddati obračun davka od dobička pravnih oseb in priložiti  
izkaz stanja in izkaz prihodkov in odhodkov. (Obračun morajo oddati tudi sindikati, čeprav niso 
imeli davka od dobička) 
Oddaja na DURS je možna po elektronski pošti http://edavki.durs.si  z digitalnim potrdilom ( SIGEN-
CA, POŠTA@CA, HALCOM, AC NLB). 
 
29. APRIL – oddaja obrazca M4 na ZPIZ Slovenije poročilo o izplačanih osebnih prejemkih 
zaposlenim (Obrazec sindikat odda le v primeru, da ima izplačila za zaposlene v sindikatu). 
 
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. Podrobnejša opozorila računovodjem sindikalnih 
organizacij si lahko preberete v Delavski enotnosti št. 43,44 iz decembra 2010 in št. 1 iz januarja 2011. 
  

Nov zakon o urejanju trga dela sprejet in že v veljavi  
 
Zakon o urejanju trga je nadomestil dosedanji Zakona o zavarovanju za 
primer brezposelnosti. V zakonu so določene spremembe, ki delno povečujejo 
varnost brezposelnih oseb. Uvaja tudi veliko aktivne politike zaposlovanja, v 
kateri pa nekateri delodajalci ne vidijo potencialne bodoče nove sodelavce 
ampak zgolj denarni prispevek države. V primeru, da vas vsebina novega 
zakona zanima lahko pripravimo posvet na območju in vas seznanimo z 
novostmi. 
Preverjanje plačila prispevkov od plače za naše člane 
 

Neplačevanje prispevkov od plač delavcev se še povečuje in čeprav naša 
vlada in pravosodje zagotavljata, da je to kaznivo dejanje, se kljub ovadbam, 
ki smo jih proti takim delodajalcem podali sindikati, odgovornim osebam v 
družbah nič ne zgodi. Ker našim članom neplačevanje delodajalci pogosto 
zamolčijo, smo na ZSSS pripravili sistem preverjanja plačil prispevkov plače 
za naše člane. Pokličite svojega predsednika sindikata v podjetju oz nas na 
območje in vam bomo zagotovili podatke o plačilu vaših prispevkov od plače.  
 

PRILOGA NOVIČK 
 
Prilagamo vam: 

� novo višino MINIMALNE PLAČE in  
� obrazec poslovnega poročila, ki ga morate oddati na AJPES.  

 
 
 
 



 
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, david.svarc@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 

 

 

  

TRŽIČ 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. 

 

 
Pa še malo zares….!!!              

 Prednovoletna zabava v službi: 

Glavno vlogo ima šef, ki pripoveduje šale. Vse je veselo, vsi se 
smejijo njegovim šalam, le Miha ostane resen. 

Šef ga vpraša: “Zakaj se pa ti ne smejiš, je kaj narobe, se slabo 
počutiš?” 

Miha odgovori: “Ne ni se mi treba, ker grem čez en mesec v    
penzijo.” 

 

 

 


