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SKVNS

Deveta seja predsedstva SKVNS v razšir-
jeni sestavi s člani organov, sindikalnimi 
zaupniki in člani izvršnih odborov orga-
nizacij sindikata ter sekretarji območnih 
odborov, na kateri se je zbralo skoraj 60 
predstavnikov SKVNS, je zadnji petek v 
septembru potekala v organizaciji po-
dravskega območnega odbora, za kate-
rega v prvi vrsti skrbi Alenka Rožman z 
Območne organizacije ZSSS Podravje in 
Koroška. Na poučnem obisku Črpališča 
Vrbanski plato, osrednjega dela maribor-
skega javnega vodovoda (več v okvirju), 
je bilo mogoče veliko videti o življenjskem 
pomenu vodne oskrbe in žal vse slabšem 
vodnem odtisu tudi v Sloveniji, kjer je 
kakih 180 tisoč ljudi še vedno brez javne 
vodovodne oskrbe.

Za pogajanja bo treba storiti več

Osrednji del seje je potekal v brestrniški 
gostilni Galeb, kjer je predsednica ZSSS 
Lidija Jerkič predstavnike SKVNS sezna-
nila s sedanjim stanjem in aktivnostmi 

ZSSS, največje sindikalne organizacije 
pri nas, ki je vpletena v vse pore življenja 

v državi. Tudi sedanja vlada bo spodbu-
dila sindikalne dejavnosti, je izpostavila 

SKVNS se ne 
pusti uspavati

Sindikat komunale, varovanja in 
poslovanja z nepremičninami Slovenije 

(SKVNS) želi vsem članicam in 
članom tudi prek Delavske enotnosti 

predstaviti svoje aktivnosti, napredek 
in načrte. Da bi bili na poti socialnega 

partnerstva še uspešnejši, potrebujejo 

dejavno članstvo in pripravljenost za 
več sodelovanja.

Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d.,

 je zgleden delodajalec

Mestni vodovod imajo v »štajerski metropoli«, kot Mariboru 

nekateri rečejo, skoraj že 120 let, od leta 1901. S 1615 

kilometri omrežja, 49 vodnjaki, 129 vodnimi zbiralniki, 

128 prečrpalnimi postajami, 48.567 vodomeri in 53 pitniki 

v Mariboru, od česar so tretjino infrastrukture zgradili v 

zadnjem desetletju, so največji enovit vodooskrbni sistem 

v Sloveniji, v katerem načrpajo povprečno 13,5 milijona 

kubičnih metrov vode letno oz. od 35 do 45 tisoč kubičnih 

metrov vode dnevno (ob 28-odstotni izgubi vode), je zbranim 

sindikalistom povedal tamkajšnji direktor Danilo Burnač. S 

pitno vodo oskrbujejo pretežni del severovzhodne Slovenije 

in kakih 220 tisoč tamkajšnjih prebivalcev, imajo 19 občin 

ustanoviteljic.

Lani so ob 13,6 milijona prihodkih in 32 tisoč evrih dodane 

vrednosti na zaposlenega ustvarili 48 tisoč evrov dobička 

− ob tem je Burnač poudaril, da le dva odstotka porabimo 

za osebno nego, prehranjevanje in pitje, Slovenija pa kot z 

vodo četrta najbolj preskrbljena država v EU ne stori dovolj 

za osveščanje o eksistencialnem pomenu vode in nujnosti 

njene smotrne porabe. Po njegovem bi pri nas zadostovalo 

kakih ducat preskrbovalcev z vodo namesto sedanjih skoraj 

sto, res pa je tudi, da bi bilo treba omrežnino nameniti 

delovanju in obnovi infrastrukture, ne le njeno polovico, 

kakor velja v njihovem primeru − pri tem je namignil, da bi 

morale za to izboljšanje področne ureditve narediti več tudi 

socialnopartnerske organizacije.

Imajo 167 zaposlenih, več kot tretjina jih je s šesto in 

sedmo stopnjo izobrazbe, povprečna plača je 1800 evrov, 

imajo le pet sodelavk oz. sodelavcev z minimalno plačo, 

36 odstotkov vseh stroškov predstavljajo stroški dela in 

78 odstotkov vseh so moški. Za usposabljanje namenjajo 

okoli 230 evrov letno na zaposlenega (slovensko povprečje 

je 78 evrov), se je pohvalil Burnač in poudaril, da se 

vedno primerjajo z najboljšimi, zaradi česar se ogromno 

posvečajo družbeni odgovornosti (poleg drugih dveh imajo 

tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje), stalnim 

izboljšavam in osveščanju. Svoj izrazit socialni čut kažejo 

tudi z zaposlovanjem ranljivih skupin, sploščeno hierarhijo, 

zagotavljanjem delovnih in plačnih pogojev. Zanašanje na 

lastne kadre se kaže tudi v podjetniški kolektivni pogodbi, ki 

je po Burnačevih besedah bogata, letos pa so sklenili aneks 

in dopolnili sistemizacijo. Da je podjetje dober partner, je 

potrdil tudi predsednik tamkajšnje podružnice SKVNS  

Janko Turner.

Deveto sejo razširjenega predsedstva SKVNS so zadnji septembrski petek začeli z ogledom 

Vrbanskega platoja z vodarno in vodnjaki osrednjega dela Mariborskega vodovoda.
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Jerkičeva, čeprav nič posebno novega: 
prenova delovne zakonodaje, zlasti za-
kona o delovnih razmerjih, pokojninske 
zakonodaje, ureditve minimalne plače 
… in pri tem lahko pričakujemo že stare 
predloge države in še zlasti delodajalcev o 
povečanju prožnosti. Tokrat nekoliko od-
stopa panika delodajalcev, s katero so nas 
v strahu pred namišljenimi obdavčitvami 
skupaj z osrednjimi mediji obmetavali 
zadnje tedne.
Tudi na pogajalski fronti ni kaj novega pri-
čakovati, je dejala Jerkičeva in poudarila, 
da zlasti pogajanja za prenovo kolektiv-
nih pogodb v zasebnem sektorju zaradi 
nepripravljenosti delodajalcev »potekajo 
slabo, potekajo počasi«. Vsi rezultati in 
vsi argumenti so na strani delavcev in 
sindikalnih predlogov, pa delodajalci, 
razbiti na nekaj organizacij, zavračajo 
napredek. Ne glede na to, da so plače 
v tarifnih prilogah kolektivnih pogodb 
dejavnosti »grozne«, pa so računska 
kategorija, ki kaže vrednost dela, je pou-
darila predsednica ZSSS. Z nerazumljivim 
sindikalnim mrtvilom na tej fronti se ne 
smemo sprijazniti, je dodala, potrebu-
jemo sindikalne aktivnosti. K nezdravi 

uravnilovki prispeva tudi rast minimalne 
plače, je dejala, a delodajalci iz petih or-
ganizacij se na lanskoletno pobudo ZSSS 
niso konstruktivno odzvali, nekaj dobre 
volje kaže le GZS.

Ena od možnosti za napredek na tem po-
dročju so pogajanja za splošno kolektivno 
pogodbo, ki je sicer sedaj nimamo že dve 
desetletji, bi pa omogočila ureditev števil-
nih skupnih elementov, ki si jih delimo de-

SKVNS

Pogajanja v treh dejavnostih SKVNS

Vse, kar se sindikat dejavnosti dogovori na 

ravni dejavnosti, mora postati osnova in izhodišče za nadaljnja 

pogajanja in dvige na podjetniških ravneh, je prepričana 

Maroltova. »Vsakoletni, sleherni dvig plač bi se moral odraziti 

na plači vsakega posameznika, ki dela v dejavnosti,« je 

poudarila. Izgovor, da so plače v podjetju nad kolektivno 

pogodbo, je nesprejemljiv, vse podjetniške kolektivne pogodbe 

so odprte in se morajo stalno izboljševati.

SKVNS ima v komunalni dejavnosti, v kateri v okoli 160 

podjetjih dela med osem in devet tisoč ljudi, povprečno 

okoli 30-odstotno sindikaliziranost (ta sicer niha od 60- pa 

do 67-odstotne), ob njem pa je še pet drugih sindikalnih 

organizacij. Po zgledu iz zasebnega varovanja bo SKVNS tudi 

tu organiziral srečanja s članstvom in podjetji, v katerih ni 

članstva, ter s tem obogatil svoje aktivnosti.

Kljub temu, da gre za najbolj urejeno dejavnost SKVNS, pa 

pogajanja za novo tarifno prilogo za leto 2019 ne tečejo gladko. 

Delodajalci se na diferencirano plačno pogajalsko izhodišče 

SKVNS (večje povišanje do vključno šestega tarifnega razreda, 

manj pa za višje tri) niso odzvali konstruktivno, velik del težav 

pa povzroča neusklajenost različnih organizacij na delodajalski 

strani. Kot je povedala Maroltova, so po dveh pogajalskih 

srečanjih dorekli, da bo delodajalska stran pripravila svojo analizo. 

Nesporna je ugotovitev o razvrednotenju nosilnih poklicev 

komunale, pred slabim desetletjem je bilo plačno povprečje 

v dejavnosti nad državnim povprečjem, je poudarila. Tudi 

delodajalci bodo pripravili svojo analizo o plačah, saj nihče ne 

more več trditi, da je ta tarifna priloga odraz razmer po podjetjih.

Največ težav ima SKVNS v dejavnosti zasebnega varovanja, 

čeprav je bila pred dvema letoma v tej dejavnosti sklenjena 

nova kolektivna pogodba dejavnosti. Takrat so delodajalci 

z edinim reprezentativnim sindikatom dejavnosti podpisali 

pogodbo in se zavezali k celoviti ureditvi delavcev v dejavnosti, 

ta pogodba pa je na pobudo delodajalske zbornice za 

razvoj slovenskega zasebnega varovanja postala razširjeno 

veljavna. Nato sta k njej pristopila še združenje delodajalcev 

in podjetniško-trgovska zbornica pri GZS, slednja pa ima 

sklenjeno tudi kolektivno pogodbo za drobno gospodarstvo, 

ki za nekatere v zasebnem varovanju po besedah Maroltove 

že ureja delovnopravni položaj. Hkrati pa vse tri delodajalske 

organizacije odklanjajo nadaljnja pogajanja, zato SKVNS 

nadaljuje svoje aktivnostmi. Vodstvo SKVNS obiskuje podjetja 

zasebnega varovanja in skuša pri njihovih vodstvih pridobiti 

podporo za obnovo pogajanj, vztrajali pa bodo tudi, da se 

izrečejo delodajalske organizacije.

Pripravili so tudi nov krog srečanj z delavci iz dejavnosti 

(termine in kraje srečanj objavljamo posebej), kmalu pa bodo 

dokončali tudi povezovanje podružnic SKVNS v Sintalovih 

družbah.

V dejavnosti nepremičnin prav tako doživljajo zastoj pri 

prenovi tarifne priloge za prihodnje leto, čeprav je delodajalska 

stran sprejela sindikalni izhodiščni diferenciran plačni predlog 

za pogajalsko osnovo. Sindikalna stran glede na izredno dobre 

poslovne rezultate dejavnosti pričakuje povečanje plač in bo 

še nekaj malega lahko počakala, da delodajalci odpravijo 

težave pri sestavi pogajalske skupine in povabijo predstavnike 

SKVNS bo počakal do seje upravnega odbora GZS 19. oktobra, potem pa bo glede na 

odgovor nadaljeval svoje aktivnosti v pogajanjih za prenovo tarifne priloge komunalne 

dejavnosti.  Foto M. B.
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lavci in delodajalci. V nasprotnem primeru 
tvegamo nadaljnjo izgubo nadzora nad 
plačami, izgubo zaščite s kolektivnimi 
pogodbami (pokritost s pogodbami je po 
besedah Jerkičeve 70-odstotna).

Tri prioritete ZSSS

ZSSS se bo v prihodnjih mesecih ne 
glede na aktivnosti nasprotne strani, 
zasebnih delodajalcev in države kot 
osrednjega delodajalca javnega sektorja, 
posvetila trem prioritetam, je SKVNS 
seznanila Jerkičeva: delovnemu času, 
poklicnim boleznim in zaščiti sindikalnih 
zaupnikov. Delovni čas imamo na videz 
lepo urejen, a je dejansko katastrofa, po-
dročje poklicnih bolezni imamo urejeno 
še iz Titovih časov, sindikalne zaupnike 
pa nam kot strateške predstavnike sin-
dikata skoraj že načrtno napadajo, je 
pojasnila.
Sindikalisti so izpostavili zakonsko omeji-
tev povračila stroškov prehrane, ki izhaja 
iz dvajset let starega zakona o višini po-
vračil stroškov v zvezi z delom (ZPSDP). 
O tem je največ pojasnil dala predsednica 
SKVNS Majda Marolt, tudi sama ogor-
čena, ker ta zakon ne dopušča enotnega 
izplačevanja malice v komunalnih pod-
jetij, kot to določa kolektivna pogodba 
dejavnosti. 
Glede nujnosti izboljšanja plač pa je Jer-
kičeva opozorila, da je morebitno zviše-
vanje plač z davčnim razbremenjevanjem 
nevaren »dvorezen meč«, ker vodi v 
krnitev javnih storitev in vloge države. 
Nižanje davkov in tovrstno spodbujanje 
potrošnje bi bil dober protikrizni ukrep, 
sedaj, ko nekateri že svarijo pred novo 
krizo, pa je ob tem navideznem huma-
nizmu delodajalcev treba biti previden, 
saj gre le za prikrito sebičnost in skoraj 
odkrito škodoželjnost. Na vprašanje, 

zakaj pri nas, po zgledu zahodnih in 
severnih družb, sindikati ne vztrajajo 
do konca pri zahtevanih dvigih plač, pa 
je Jerkičeva odgovorila, da smo premalo 
vztrajni. Hkrati nas delodajalci dobro 
poznajo, poznajo sindikalno akcijsko moč 
in poznajo mehke točke svojih delavcev, 
je dodala, a jih pozvala, naj samo pove-
do, »kdaj« in »kje« bo zaustavitev, pa je 
zraven. Ob tem je opozorila, da v tujini še 
zdaleč ni vse rožnato, in pohvalila nekaj 

zadnjih stavkovnih akcij, pri katerih so 
delavci preprosto zahtevali več in pri tem 
vztrajali. Hkrati ni problem samo šibkost 
delavske strani, ampak tudi fragmenti-
ranost delodajalcev; vendar pa ni treba 
obupavati, saj vsako dejanje in vsaka 
izjava, pa naj bo še tako majhna in na 
videz nepomembna, vpliva na mehčanje 
nasprotne strani in poveča možnost uspe-
ha naših pričakovanj.

M. B.

Ugodnosti za člane SKVNS

Moč sindikata je na podjetniški ravni, med članicam in člani, je prepričana 

Maroltova, in njim je namenjeno vse sindikalno delo. Ker pa tudi nemalo 

članov SKVNS tare premajhno razlikovanje med člani in nečlani, je kolektivna 

pogodba komunalnih dejavnosti določila, da gre po besedah Maroltove 

jubilejna nagrada samo članom reprezentativnega sindikata. »Ne vidim 

razloga, zakaj tisti, ki aktivno prispevajo k socialnemu dialogu, ne bi bili 

deležni nečesa več,« je povedala predsednica SKVNS; to bi lahko bil celo 

dodatek za spodbujanje socialnega dialoga. Uresničitev te pravice, ki so ji 

številni direktorji sicer nenaklonjeni, pa je odvisna od aktivnosti sindikalnih 

podružnic, ki morajo skrbeti za pisne predloge za izplačilo jubilejne nagrade. 

Ista kolektivna pogodba je posebej določila tudi solidarnostne pomoči, njeno 

izplačilo zaradi več kot 90 dni trajajoče bolniške odsotnosti pa je prav tako 

odvisno od predloga reprezentativnega sindikata.

Za vse bolj iskane in potrebne solidarnostne pomoči bo SKVNS oblikoval 

poseben sklad, v katerega bo namenil vsa sredstva, ki se bodo vanj 

stekla iz naslova dohodninskih donacij (vsak dohodninski zavezanec 

lahko maksimalno 0,5 odstotka svoje dohodnine nameni upravičencem 

dohodninskih donacij).

Za člane in članice je SKVNS iz svojih sredstev že pred časom sklenil 

nezgodno zavarovanje zaradi nezgodne smrti, invalidnosti ali smrti zaradi 

bolezni, sedaj pa je sklenjena še krovna pogodba SKVNS z zavarovalnico 

Adriatic za zavarovanje »za težke bolezni in operacije« ter za »specialiste/
specialiste plus in zdravila«, na podlagi katere lahko podružnice same 

sklenejo ugodnejša zavarovanja za svoje članice in člane ali pa za to pridobijo 

delodajalca − to je odvisno od moči sindikata v podjetju.

SKVNS članom omogoča tudi brezobrestna povratna sredstva; kartica 
ugodnosti ZSSS pa je naslednja bolj komercialna ugodnost članstva v 

sindikatih dejavnosti, povezanih v ZSSS, s pomočjo katere lahko njeni imetniki 

ugodneje kupujejo različne izdelke in storitve.

Ohranjanje in pridobivanje članstva

SKVNS bo nadaljeval s sedaj že petletnim projektom 

ohranjanja in pridobivanja članov SKVNS. Maroltova je 

skupaj z republiškimi odbori zadovoljna, ker ta dejavnost 

prinaša pozitivne rezultate, zaradi česar jo bodo nadaljevali. 

V vseh podjetjih v svojih dejavnostih, v katerih nima članstva, 

bo SKVNS najprej skušal odpreti glavna vrata in s pomočjo 

vodstev podjetij organizirati srečanja z delavci − za vodstva 

ima SKVNS že pripravljene tudi ankete o razmerah v podjetjih. 

Sicer pa se bo SKVNS s člani iz komunalne dejavnosti srečal 

po podjetjih in tako poskrbel za krepitev vezi s članstvom.

SKVNS bo kmalu vsem članicam in članom iz dejavnosti 
zasebnega varovanja, v kateri ima največji manko, poslal 

vabilo na nov krog srečanj z delavci iz dejavnosti. Na teh 

srečanjih jim želijo prisluhniti in skupaj z njimi načrtovati 

svoje aktivnosti (glej vabilo SKVNS delavcem zasebnega 

varovanja). Od članov pričakujejo, da bodo o srečanjih 

obvestili svoje sodelavce in jih povabili nanje oz. jih pridobili v 

sindikalne vrste.

Sindikalne težave v dejavnosti nepremičnin so skoraj enake 

tistim v dejavnosti varovanja, a na srečo so v tej dejavnosti, 

ki je prav tako cela v zasebnih rokah, delavske plače dokaj 

dobre, pravi Maroltova.

SKVNS bo sam ali pa v sodelovanju z ZSSS pripravil nova 

gradiva za predstavitev svojih aktivnosti in ugodnosti ter tudi 

ponudbe kartice ugodnosti ZSSS. Povsem sveži načrti vodstva 

ZSSS pa predvidevajo celo razvoj posebne aplikacije kartice 

ugodnosti za pametne telefone.


