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SKVNS

Člani republiškega odbora SKVNS za de-
javnost zasebnega varovanja so na peti 
seji dorekli jesenske obiske posameznih 
delodajalcev v dejavnosti in s tem posredni 
pritisk za sklenitev kolektivne pogodbe 
dejavnosti. Predsednica Majda Marolt je že 
pripravila širok nabor vprašanj, namenjenih 
posameznim delodajalcem, in argumentov 
za njihov pristop k socialnemu dialogu.
Poleg Zbornice za razvoj slovenskega 
varovanja, podpisnice zadnje kolektivne 
pogodbe dejavnosti, sta se kot kasnejša 
sopodpisnika in torej socialna partnerija 
pojavila še Združenje delodajalcev Slo-
venije in Podjetniško-trgovska zbornica 
iz GZS. V sindikatu so naveličani stalnih 
izgovorov delodajalske strani proti sklenitvi 
celovite pogodbe dejavnosti, zato veliko 
stavijo tudi na smernice za javno naročanje 
storitev zasebnega varovanja, ki so tik pred 
sprejetjem. Po zaslugi sodelovanja ZSSS 
in SKVNS pri  nastajanju smernic bodo te 
naročnike storitev varovanja v javnem sek-
torju (ta predstavlja 60 odstotkov »trga«) 
zavezale k večjemu upoštevanju delavske 
strani v dejavnosti in socialnega partner-
stva pri tem (z zavezanostjo zagotavljanja 

dostojnega dela, upoštevanjem delovne 
zakonodaje, poročanjem o obstoju podje-
tniških kolektivnih pogodb …).
Kot je povedala strokovna delavka za 
ekonomsko področje Irena Vidic (ta je po-
leg pravnika Matije Dermote pogajalska 
strokovna pomoč SKVNS), so podjetja 
v dejavnosti lani po podatkih Ajpesa 
ustvarila za 5,3 milijona evrov neto či-
stega dobička (več kot 30-odstotna rast 
glede na leto 2016), produktivnost dela 
(po dodani vrednosti na zaposlenega) je 
bila višja za 5,8 odstotka (po skupnih 
prihodkih na zaposlenega za 4,2 odstot-
ka višja kot leta 2016), povprečna plača 
pa je zrasla realno za 2,4 odstotka. Sicer 
pa je Vidičeva izpostavila Ajepsove po-
datke, da je bilo v dejavnosti 73 podjetij 
s 5536 zaposlenimi in le 80 od teh ima 
individualne pogodbe oz. zanje ne velja 
kolektivna pogodba.
Kadrovski primanjkljaj bodo podjetja lahko 
poleg boljših delovnih pogojev, boljšega 
odnosa do delavcev in višjih plač sanirala 

tudi z resničnim socialnim partnerstvom, 
so prepričani v SKVNS, ki bo nadaljeval 
svoje aktivnosti ohranjanja in pridobivanja 
članstva in razvoj lastnega pristopa do sle-
hernega člana, vseeno pa veliko pričakuje 
tudi od delovne skupine za pridobivanje 
članstva, ki jo je predsedstvo ZSSS vzpo-
stavilo na zadnji seji.
Vodstvo SKVNS bo skupaj z območnimi 
sekretarji ZSSS skušalo smiselno in po 
zgledu Aktive Varovanja, od koder prihaja 
tudi predsednik odbora Bernhard Mraz, 
organizirati sindikalne organizacije t. i. 
koncerna Sintal, saj sedaj združujejo tri 
podružnice iz različnih krajev, kjer deluje 
to podjetje. Dogovorili so se še, da bodo 
od članov, ki ne vračajo brezobrestnih 
povratnih sredstev, terjali dolg: služba 
ZSSS naj pripravi pregled plač dejavnosti 
po regionalnem ključu in sklep o nadalj-
njem zagotavljanju individualne pravne 
pomoči tistim članicam in članom, ki jo 
potrebujejo.

M. B.

Delodajalce 
prepričati  
o partnerstvu

V Sindikatu komunale, varovanja 
in poslovanja z nepremičninami 

Slovenije (SKVNS) upajo, da bodo to 
jesen prepričali delodajalce in njihove 

organizacije o pomenu socialnega 
partnerstva, socialnega dialoga in 

nujnosti sklenitve kolektivne pogodbe 
dejavnosti.

Republiški odbor SKVNS komunalnih dejavnosti na četrti seji

Oblikovanju sindikalnega predloga za pogajanja o prenovi tarifne priloge kolektivne 
pogodbe komunalnih dejavnosti so člani odbora posvetili največji del seje. Uradni 
podatki o lanskoletnem poslovanju kažejo, da so dejavnosti komunale še vedno 
uspešne, da so zrasli dobički in produktivnost in da dodana vrednost na zaposlenega 
povprečno znaša sedem odstotkov. Nekdaj so bile plače nad povprečjem plač 
gospodarstva, zadnja leta pa ne več, sedaj so za približno pet odstotkov pod njimi, je 
poudarila predsednica. Po obširni razpravi in številnih preračunavanjih, tudi o dvigu 
prvega tarifnega razreda na raven minimalne plače, so se dogovorili, da delodajalski 
strani za sredo avgusta predlagajo skupni začetni pogajalski sestanek, in oblikovali 
svoj izhodiščni pogajalski predlog: diferenciran dvig najnižjih osnovnih plač in regres 
za letni dopust v višini 70 odstotkov povprečne plače v državi.
Sklenili so še predsedstvu ZSSS predlagati, naj se dodatno zavzame za celovito 
spremembo plačnega sistema, ureditev in omejitev agencijskega dela ter za nadaljnje 
uveljavljanje pravil, ki bodo za člane sindikata še naprej prinašali dodatne ugodnosti 
− posebno pozornost bodo namenili tudi morebitnim krivicam delavcev v turnusnem 
delovnem času, ki jim delodajalci nepravilno obračunavajo oz. upoštevajo (ne)delo 
med prazniki. SKVNS bo takoj po potrditvi obiskal ministrstvo za delo in izpostavil 
odprta vprašanja, tudi odpravo zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom 
(ZPSDP), k čemur je na pobudo ZSSS pozval tudi ekonomsko-socialni svet.

Za novega namestnika predsednika 
republiškega odbora so namesto 
Ladislava Žlahte izvolili Zlatka Vogrinca iz 
Aktive Varovanja. Foto M. B.


