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Letošnja komunaliada bo nepozabna 

 

Prva SKVNS-jevca v komunalnem podjetju Kostak Krško Mojca 

Brinovec in Janez Kozole zagotavljata, da bodo komunalne 

delavce iz vse Slovenije tako lepo sprejeli, da jim bo 29. 

tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva 

Slovenije ostalo v lepem spominu. 

 

Tekst k fotografiji: 

Mojca Brinovec in Janez Kozole iz Kostaka vabita delavce 

komunalnega gospodarstva iz vse Slovenije, naj se udeležijo 

letošnje komunaliade v Krškem. Pravita, da jim ne bo žal. 

Foto T. K. 

 

»Letošnja komunaliada v Krškem bo potekala 7. in 8. junija,« 

pravita predsednica podružnice Sindikata komunale, vzdrževanja 

in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) v Kostaku 

Mojca Brinovec in podpredsednik te podružnice Janez Kozole, ki 

je hkrati predsednik sveta delavcev. »Kominaliada bo potekala 

na športnih terenih, ki so v neposredni bližini Kostaka. Na 

lanski komunaliadi v Kopru je sodelovalo okoli tri tisoč 

komunalnih delavcev. V Krškem upamo, da jih bo tudi letos 

najmanj toliko. Sicer pa delavce komunalnega gospodarstva iz 

vse Slovenije vabiva, naj se nam na komunaliadi pridružijo. Ne 

bo jim žal.« 

V Kostaku je zaposlenih okoli 310 delavcev, od katerih jih je 

205 članov SKVNS. »V naš sindikat je že dalj časa vključenih 

okoli dve tretjini zaposlenih,« pojasnjuje Brinovčeva. »Ko 

podjetje zaposli novega delavca, se z njim takoj pogovorimo in 

ga povabimo v sindikat. Večina se včlani v SKVNS. Seveda pa se 

starejši člani tudi upokojujejo, zato število članov ostaja 

bolj ali manj enako.« 

Ko sogovornika govorita o pridobivanju novih članov, 

opozarjata, da sindikati nasploh v sedanjih kriznih časih med 
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ljudmi ne uživajo posebej velikega ugleda. To je do neke mere 

tudi posledica tega, da veliko ljudi ne ve natanko, kaj 

sindikati delajo in za kaj se borijo. »Mnogi menijo, da 

delavcem pravic, ki jih imamo danes, ne more nihče vzeti in da 

so nam za večno dane. Sploh ne vedo, kako se morajo sindikati 

boriti za njihovo ohranitev in povečanje. Danes delavcem nihče 

nič več ne da, vse pravice si moramo izboriti sami,« pravi 

Brinovčeva. »Kaj delavcem pomeni sindikat, marsikdo spozna 

šele, ko se zaposli.« 

V Kostaku imajo podjetniško kolektivno pogodbo, ki so jo 

sklenili leta 2005, z aneksi pa so jo dopolnili leta 2007 in 

2009. »Z bivšo in sedanjo upravo smo imeli in imamo dobro 

razvit socialni dialog,« pravi Brinovčeva. »Komunikacije med 

upravo in sindikatom ter svetom delavcev so dobre in sprotne. 

Uprava ima posluh za probleme zaposlenih. Seveda vedno ne 

mislimo enako, vendar nam je doslej vedno uspelo najti 

kompromis. Večjih odprtih vprašanj in konfliktov med 

sindikatom in upravo ni.« 

O tem, kako je v Kostaku razvit socialni dialog, priča tudi 

podatek, da že več kot deset let na delovnem in socialnem 

sodišču niso obravnavali nobenega delovnega spora iz tega 

podjetja. 

Uprava Kostaka spoštuje sklenjeno podjetniško kolektivno 

pogodbo, po kateri so plače nekoliko nad panožno kolektivno 

pogodbo za komunalne dejavnosti. »Plače, ki jih prejemamo, so 

v povprečju panoge. S podjetniško kolektivno pogodbo smo se 

dogovorili tudi za izplačilo trinajste plače. Odkar imamo 

podjetniško kolektivno pogodbo, nam podjetje vsako leto 

izplača tudi trinajsto plačo,« pravi Kozole. »Regres smo vedno 

dobili v najvišji možni višini, da ni bil obdavčen. V bodoče 

ga bomo dobili po zakonu o uravnoteženju javnih financ. 

Podjetje nam po podjetniški kolektivni pogodbi vrača tudi 

stroške prevoza in zagotavlja regres za malico. Ker je 

podjetje v večinski lasti delničarjev iz zasebnega sektorja 
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(43 odstotkov delnic ima občina Krško, tri odstotke občina 

Kostanjevica na Krki, preostanek pa drugi delničarji), z 

višino malice nimamo takšnih problemov kot v podjetjih v 

državni lasti. Podjetje delavcem redno izplačuje tudi 

jubilejne nagrade in vse drugo, kar jim pripada po kolektivni 

pogodbi.« 

Podjetje vsako leto za vse zaposlene organizira piknik, pred 

novim letom pa še novoletno zabavo, pri čemer se angažira tudi 

sindikat. »Klima v kolektivu je solidna. Večjih problemov 

nimamo, saj jih rešujemo sproti iz z dogovori,« pravi Kozole. 

V zadnjem času se je podružnica SKVNS v podjetju angažirala 

tudi pri zbiranju podpisov pod evropsko pobudo za vodo kot 

človekovo pravico. »Marsikdo se danes razsežnosti problema, o 

katerem govori evropska državljanska pobuda, še niti ne 

zaveda. To, da bi bili vodni viri v zasebni lasti in da bi 

morali vodo že pri izvoru plačevati, se jim zdi nepojmljivo. 

Dejansko bodo ljudje spoznali razsežnost te akcije SKVNS šele 

čez leto ali dve, ko bodo ta vprašanja, o katerih sedaj največ 

razpravljajo v Bruslju, postala aktualna tudi pri nas,« 

pojasnjuje Brinovčeva. 

Na koncu sta Brinovčeva in Kozole poudarila, da priprave na 

letošnjo komunaliado lepo tečejo. »Še enkrat zapišite, da vse 

vabiva, naj pridejo v Krško. Komunaliada je tudi priložnost, 

da delavci komunalnega gospodarstva iz vse Slovenije izmenjamo 

izkušnje in mnenja, da bomo pri svojem zavzemanju za delavske 

pravice še bolj uspešni.« 

Tomaž Kšela 


