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POROČILO O AKTIVNOSTIH ZDOPS 
(oktober  2017) 

 
 

Poročilo se nanaša  na aktivnosti za oktober, katerih pretežen del je bil namenjen usklajevalnim 
pripravam za začetek pogajanj za KPOP, delovanju in usklajevanju skupnih nastopov na 
področju zdravstva, varnosti in zdravja pri delu, strategije razvoja in uporabe spretnosti in 
digitalne pismenosti ter formiranju novih organov ZZZS. 
  
Koordinacija delodajalskih organizacij in zbornic: 
Koordinacija delodajalskih organizacij je bila zgolj na strokovnem nivoju. Usklajevali smo se 

glede skupnega nastopa in tem za seje ESS, ki so bile 13.10.2017 in 20.10.2017. 

 
Ekonomsko socialni svet (ESS): 

V obdobju na katerega se poročilo nanaša sta bili 2 seji ESS. Na vseh sejah so sodelovali 

predstavniki ZDOPS. Pomembnejši dokumenti in teme, ki jih je obravnaval ESS: 

306. seja ESS, dne 13.10.2017: 

- Strategija na področju varnosti in zdravja pri delu v RS 

-  Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji 

-  Digitalna pismenost v Republiki Sloveniji in Slovenska digitalna koalicija  

Izredna seja ESS, dne 20.10.2017 : 
-  Predstavitev proračunskih dokumentov za leto 2018 in 2019 
-  Informacija o stanju in aktivnostih zdravstvenega sistema 
-  Osnutek Pravilnika o poklicnih boleznih 
-  Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo 

Izredna seja je bila predvsem sklicana zaradi področij zdravstva, poklicnih bolezni in dolgotrajne 
oskrbe. Na ZDOPS menimo, da so to preresne teme in redne ne izredne teme, ki jih je nujno 
temeljito obravnavati. 
 
Kolektivne pogodbe : 
V oktobru smo posredovali skupen dopis ZDOPS in OZS s pobudo za pričetek pogajanj za 

spremembe in dopolnitve KPOP, ki so posledica pritiska varnostnih agencij, včlanjenih v OZS, ki 

se bojijo, da bi sindikati lahko zahtevali dvojno uporabo kolektivnih pogodb. V zvezi s tem se je 

potekal tudi pogovor z g. Martin Muršič iz SOPS, kateremu je bilo jasno povedano, da glede na 

to, da v obdobju od sklenitve KPOP do sedaj ni bilo niti zakonskih niti inflatornih niti drugih 

sprememb, ki bi zahtevale tudi druge spremembe, zato naj pogajanja potekajo le o predlogu 

ZDOPS in OZS glede stvarne veljavnosti KPOP. 

 
Projekti ZDOPS: 
Koncem meseca oktobra 2017 smo dobili sporočilo, da smo bili izbrani s strani MDDSZ za projekt 

DialogPlus, ki ga bomo predvidoma pričeli izvajati zaradi zamud MDDSZ v začetku novembra 

2017. 
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Izobraževalna in svetovalna dejavnost: 
V tem obdobju je strokovna služba ZDOPS izvedla 2 predavanji in sicer za OOZ Lj. Šiška in OOZ 
Lenart ter opravila preko 45 začetnih svetovalnih ur za članstvo OZS in ZDOPS tako osebno, po 
telefonu, kakor tudi po elektronski pošti.  
 
Sodelovanje z OZS in OOZ: 
G. Igor Antauer se je udeležil regijskega srečanja OOZ Ljubljana – Bežigrad. ZDOPS intenzivno 

sodeluje na strokovnem nivoju z strokovnimi službami OZS. Tako smo se intenzivno udeleževali 

sestankov v zvezi s pogodbami za zaposlitev voznikov mednarodnih špedicij, ter oblikovanju 

pobude sekcije gostincev glede spremembe višine prispevkov za nadurno/nedeljsko delo. Redno 

smo se udeleževali tudi ostalih usklajevanj na OZS pri razreševanju strokovnih vprašanj. S 

sekcijami in OOZ-ji pa smo se dogovorili za izvedbo več delavnic. 

Udeleževali smo se vseh sej organov OZS na katere smo bili povabljeni.  

 
Delo organov ZDOPS: 
V času na katerega se poročilo nanaša je bila izvedena 4. seja Gorenjskega RO. 

 
Delo v ostalih organih: 
Predstavniki ZDOPS so sodelovali na sejah organov ZZZS, ZRSZ, ZPIZ in delovnih telesih 
MDDSZ. 
G. Igor Antauer se je udeleževal rednih sej Državnega sveta in sej komisij DS na katerih je 
uveljavljal interese obrti in podjetništva v razpravah in pri glasovanjih. 
 
Mednarodno sodelovanje: 
Na področju mednarodnega sodelovanja se je g. Stojan udeležil 4 sej EESC oziroma njegovih 
organov. G. Antauer se je udeležil seje odbora Evropskega socialnega sklada, kjer je bila 
osrednja točka bodoča vloga sklada in delodajalske interesne skupine ACSH, kjer so bili 
obravnavanih predlogi bodočih direktiv, med drugim limiti za kemikalije, biološkimi agensi in 
karcinogene, ki se bodo znižali G. Bernik se je udeležil Svetovalnega odbora za koordinacijo 
sistemov socialne varnosti, ki je obravnaval tudi problematiko pravic napotenih delavcev v druge 
EU države. 
 
Medijsko zastopanje: 
V času na katerega se poročilo nanaša je bilo več izjav v zvezi nedeljskega zapiranja trgovin in 

na temo kam investirati pri taki rasti BDP. 

  

 
 
         Igor Antauer, 
          generalni sekretar ZDOPS 
 


