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Kriza je najbolj prizadela delavce 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Krizi ni videti dna in položaj 

delavcev je vsak dan slabši. Vladni 
ukrepi so samo deloma uspešni saj 

se odpuščanje delavcev ne 
zmanjšuje. Napovedi so vsak dan 
hujše, medtem ko delavci, ki še 

imajo delo ne morejo preživeti. 
Novih delovnih mest ni in po vsem 

tem nam grozijo še reforme, 
zdravstvena in pokojninska. Ker je 
potrpljenja konec, je dozorela 

odločitev, da je potrebno povečati 
minimalno plačo na 600 evrov 
neto in protestirati proti 

nerazumni pokojninski reformi. Se 
vidimo na demonstracijah v 

Ljubljani.     
 



Sindikalne demonstracije za dvig minimalne plače in za umik 
spornega predloga pokojninske reforme bodo 28. novembra 
2009 v Ljubljani 
 

Svetovna kriza je tudi pri nas povzročila hude čase, ki jim ni videti ne dna in 

ne konca. Kriza, ki so jo povzročili predvsem apetiti nekaterih ob nerazumni 
finančni politiki, je takoj in najbolj prizadela prav delavce. Odpuščanje 
delavcev, krajšanje polnega delovnega časa in zmanjševanje plač je doseglo 

vrhunec ob ugotovitvi, da tudi delavci, ki še imajo delo, s plačo ne morejo več 
preživeti. ZSSS je skupaj s sindikati dejavnosti oblikovala zahteve, ki se 

morajo kljub krizi realizirati v prid delavcev. Znotraj vseh zahtev sta bili 
izpostavljeni dve najbolj pomembni zahtevi, ki jih bodo člani podprli na 
shodu v Ljubljani. 
 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije organizira 28. novembra 2009 ob 10.00 uri na 

Prešernovem trgu v Ljubljani demonstracije, 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. 
(Vir. http://www.zsss.si/  ) 

 

V ta namen je pripravljena tudi izjava za podporo zahtevam ZSSS. V prilogi 

Novičk so dokumenti, s katerimi lahko vsi, tudi tisti, ki se ne bodo udeležili 
demonstracij, podajo podporo zahtevam s svojim podpisom. 
Vse podpise bomo ves čas zbirali in jih na dan demonstracij predali 

odgovornim za izpolnitev naših zahtev.  
Pripravljeni so že plakati in na posvetu vseh predsednikov sindikatov na 

Gorenjskem, ki bo 16. novembra 2009 v SiC Radovljica boste poleg plakatov 
prejeli še posebno izdajo Delavske enotnosti za vse člane ter podrobna 
navodila za prijavo članov na demonstracije. Na posvet prinesite tudi čim več 

podpisanih izjav podpore. Območna organizacija bo tako kot vedno doslej 
organizirala prevoz naših članov na demonstracije v Ljubljano. 

 
 
 

 

http://www.zsss.si/


Posvet in obisk vodstva ZSSS na našem območju v SiC 
Radovljica in v Savi Kranj 
 
Vsako leto vsaj enkrat organiziramo posvet na katerem vodstvo ZSSS in 

predstavniki sindikatov dejavnosti predstavijo aktualne dogodke in plane 
aktivnosti. Letošnji posvet je bil 23. septembra 2009, prav ob času, ko je bil 
že predstavljen nesprejemljiv predlog 

zdravstvene reforme in napovedan 
predlog pokojninske reforme. Na 

podlagi dogajanj v podjetjih, ki so tik 
pred stečajem in v podjetjih, kjer se s 
plačami ne pokriva niti življenjskega 

minimuma, so na posvetu naši 
predsedniki sindikatov odločno podprli 
aktivnosti, ki jih je zaradi teh razmer 

pripravila ZSSS.    
                               Foto: Franček Kavčič 
 
Za vzpostavitev še boljšega stika z našimi 

člani je bil organiziran tudi posvet s 
sindikalnimi zaupniki v podjetju Sava Kranj  

in predstavitev aktivnosti je prav gotovo 
pripomogla k še bolj odločnem delovanju 
sindikata v družbi.   
 

                      Foto: Fanček Kavčič 

 
Predlog nove zdravstvene zakonodaje 

 

V začetku meseca septembra je Ministrstvo za zdravje najavilo predlog 
reforme zdravstvene zakonodaje.  Predlog je vseboval tudi precej drastično 

znižanje nadomestil za bolniško in v nekaterih primerih celo neplačan 
bolniški stalež. ZSSS je odločno protestirala proti tako korenitim predlogom 
sprememb zdravstvene zakonodaje in skupaj z ostalimi sindikalnimi 

centralami organizirala protest 17. septembra 2009 pred Ministrstvom za 
zdravje. Odgovorne, ki so pripravili ta predlog sprememb so opozorili, da so 
sindikati v primeru uveljavitve zmanjševanja pravic zaposlenih iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja  pripravljeni tudi pozvati svoje člane na 
referendum. 

 
Javni poziv za izplačilo 13. plače oz božičnice  
 
ZSSS je pripravila javni poziv delodajalcem za izplačilo 13. plače oziroma 
božičnice. V prilogi Novičk je zapisana obrazložitev obeh možnih izplačil, 

kriterije za izplačilo  in način izplačila oz obdavčitev. Zadnjih nekaj let se 
vodi pregled teh izplačil in razvidno je, da se delodajalci zavedajo, da je 
uspešnost podjetja v veliki meri odvisna tudi od pravično nagrajenih 
delavcev. 



Uveljavljanje protikriznih ukrepov na Gorenjskem- 
subvencioniranje krajšega polnega delovnega časa in čakanje 
na delo doma 
 

Prvi protikrizni ukrep naše vlade je bil sprejem Zakona o subvencioniranju 

krajšega polnega delovnega časa. V primeru uveljavitev tega zakona in 
prejemanja subvencije države so se delodajalci zavezali, da ne bodo 
odpuščali delavcev, opravljali nadure in izplačevale nagrade vodstvu. Na 

Gorenjskem so sindikati dejavnosti in sindikati v družbi podpisali kar nekaj 
dogovorov, ki so omogočila prejemanje te subvencije že v prvem polletju tega 

leta. Medtem je junija letos stopil v veljavo še Zakon o delnem povračilu 
nadomestila plače, ki omogoča začasno čakanje na delo doma in obvezno 
izobraževanje zaposlenih, ki prejemajo 85% nadomestilo plače in ohranijo 

delovno mesto v podjetju. Tega ukrepa se je sicer poslužilo manj podjetij na 
Gorenjskem, predvsem v nekaterih panogah, kjer je dejavnost sezonske 
narave. Sindikati so delavce seznanili s tem ukrepom in spremljajo izvajanje 

zakona. 
 

 
Tudi v tekstilni tovarni ZVEZDA Kranj imajo vse hujše težave 
 
Naši člani iz Sindikata Zvezda Kranj so že dalj časa opozarjali, da je 
zaostajanje plač in pomanjkanje surovin, kljub naročilom, ki jih podjetje 

ima, nesprejemljivo in zahteva odločno akcijo. Zahteve in sestanki z 
vodstvom niso izboljšali položaja, zato je bila napovedana stavka, ki se bo ob 
ponovnem neizplačilu plače tudi izvedla. Zvezda Kranj je v Kranju zadnja 

med tekstilnimi tovarnami z dolgoletno tradicijo zato je skrb zaposlenih in 
naših članov še toliko večja.   
 

 

Plačilna ZSSS DH kartica ugodnosti omogoča tudi popuste  
pri nakupih v Mercatorju 
 

 

 

Kartica ugodnosti ZSSS, ki smo jo v ZSSS uvedli leta 2006, danes že 

na preko 800 plačilnih mestih nudi članom sindikatov v ZSSS 

ugodnejše nakupe, plačilna kartica pa to še nadgrajuje in tudi bistveno 

povečuje članske ugodnosti. Po letu pogajanj se je tudi Mercator 

odločil za pristop h Kartici ugodnosti, s čimer od 7. 9. 2009 vsem 

članicam in članom sindikatov v ZSSS, ki so si že ali pa si še bodo 

pridobili plačilno kartico ZSSS-DH, zagotavlja cenejše nakupe pri 

največjem slovenskem trgovskem podjetju. 
(Vir. http://www.zsss.si/  ) 

 

 
 

Za dodatne informacije o pridobitvi plačilne kartice ZSSS-DH nas lahko 

pokličete na območje ali pa se oglasite na izpostavah Delavske hranilnice. 

http://www.zsss.si/


PRILOGA 

 

V prilogi Novičk ste prejeli Razlago razlike med 13. plačo in božičnico in poziv 
ter podpisni list za podporo zahtevam, ki bodo podprte tudi z 

demonstracijami 28. novembra 2009 v Ljubljani. Izpolnjene podpisne liste pa 
nam sproti pošiljate na naše območje. 
 

 
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. 

 

 
Pa še malo zares….!!! 

  
 
 
KRIZA TAKO IN DRUGAČE 
 

NAVZGOR IN NAVZDOL 

"Vidiš, takšno je življenje: enkrat si zgoraj enkrat 

pa spodaj." 

"Kaj pa delaš?" 

"Voznik dvigala sem!" 
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