
ffi Varnostniki pri1gali
rdeci alarm

>>lSdemo alternativne poti,<< priznava
predsednik republiSkega odbora in pred-
sednik SKVNS v druZbi Aktiva varovanje
Bernhard Mraz. Dodaja, da je delna oziro-
ma nepopolna kolektivna pogodba dejav-
nosti zasebnega varovanja, sklenjena leta
2015, le prvi korak, a posluha za kaj ved
pri delodajalcih nimajo. Takrat je bila po
njegovih besedah delavcem z izloditvijo iz
minimalne plade krivica pri plaEilu dodat-
ka za notno, praznidno in nedeljsko delo
odpravljena le delno. Takrat jim je deloda-
jalska stran obljubljala in tudi po medijih
razglaiala, da bodo odpravili 5e druge ne-
pravilnosti, a se ni zgodilo nid.
SKVNS aktivno sodeluje pri prizadeva-
njih ZSSS in vanjo vkljutenih sindikatov
dejavnosti za sklenitev splo5ne kolektiv-
ne pogodbe. Poleg tega bodo ponovno po-
zvali pristojno ministrstvo, tj. ministrstvo
za notranje zadeve, ki je regulator dejav-
nosti (zasebno varovanje ima tudi svoj
zakon), naj se tudi oni aktivno vkljudijo
v prizadevanja za ponovno vzpostavitev

Najveiji prohlemi delavcev zasebnega
varovanja
Problem niso Ie plade,te so za polni
delovni tas poveiini minimalne, ie
vet, v msrsikaterem podjetju je treba
za minimalno plato delati ie bistveno
vei ur.
Eden veijih problemov je delovni ias, ki
je nereden in ni korektno evidentiran,
veliko je nadur. Delodajalci pogosto
vodijo dvojne evidence, eno za abraiun
plaE in drugo za dejansko opravljeno
delo. Tako veliko ur niti ni pravilno
evidentiranih niti korektna platanih.
Rakava rana je po mnenju SIfll[\IS
zlasti institut razporejanja delovnega
dasa,
Regres za letni dopust namesto za
to, temur je namenjen, nekateri
delodajalci izplaiajo kot nagrado za
redno in prekomerno delo. Pri svetlih
izjemah je drugaie, v Al<tivi varovanje
bodo recimo regres za letni dopust
v zakonskih okvirih delavci na svoje
raiune dobili nakazan v enkratnem
znesku.

Zasebno varovanj e, zdravstvo 7

Sindikalisti dejavnosti zasebnega
varovanja, zdruieni v Sindikat
komunale, varovanja in poslovanja z
nepremitninami Slovenije (SKVNS),
si prizadevajo za ureditev teiav
zaposlenih v dejavnosti tudi s podporo
sklenivi sploSne kolektivne pogodbe.

Na repubhikem odboru zosebnega
vorovonlo SKV|VSso se zohvolli svojemtt
stndikalnemu aktivistu druibe Sintal Celje
zo nqgova dolgolerno delo in za izgrodnlo
tega sindrkata.Ioief Vintar se je namret
upokojil, njegavo stndikalno delo bo
n a d o I j ev al Aleksande r SIap ernik.
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pravice do medicinskih pripomotkov, in
uveljavljanja zdravstvenih storitev ter
zdravil in Zivil na recept. Med drugim pre-
dlagajo tudi pravico inkontinentnih oseb:
dnevno do dve dodatni posteljni podlogi,
predlogi ali hladni predlogi (plenici) za en-
kratno uporabo pri dolodenih zdravstve-
nih stanjih oziroma najvei l5O kosov na
30 dni ali mobilne neprepustne hladke kot
nov medicinski pripomodek, ki se lahko
predpiSe namesto dveh predlog ali hlad-
nih predlog (plenic) za enkratno uporabo
z omejitvijo najvei 30 kosov na 30 dni.
Z novelo Pravil so predlagali tudi nekaj bi-
stvenih sprememb pri uveljavljanju zdra-
vstvenih storitev, kot so pojasnili na novi-
narski konferenci, pa so sprejeli tudi sklep
o izbiri ponudnikov za sklenitev pogodbe
za opravljanje programov zdravstvenih
storitev v ambulantah druZinske medici-
ne oz. splo5ne ambulante ter v otroikih in
Solskih dispanzerjih.
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socialnega dialoga. Napredka v pogaja-
njih ni in vsa tri zdruZenja delodajalcev,
ki so podpisniki kolektivne pogodbe de-
javnosti, v kateri so se zavezali k dialogu,
zdaj zanj nimajo posluha. Ministrstvo bo
SKVNS pozval, naj se z njimi sestane in
prisluhne njihovemu videnju problemov v
dejavnosti zasebnega varovanj a.
Na majski seji republiSkega odbora za-
sebnega varovanja SKVNS je bil govor
tudi o uiinkovitih nadinih aktiviranja in
organiziranja varnostnikov v sindikat,
5e opozarja predsednica SKVNS Majda
Marolt na eno kljutnih sindikalnih nalog.
Zavedajo se namred, da bodo skupaj in
bolj mnoZiini laZje na5li nadine in poti re-
Sevanja teZav, ki tarejo varnostnike. Tudi
letos oktobra bo SKVNS pripravil po tere-
nu sretanja s dlani, jih ponovno seznanili
s tem, kaj prina5a tlanstvo v sindikatu,
prisluhnili njihovim zgodbam ter jih 5e
posebej pozvali, naj povabijo v sindikal-
ne vrste tudi tiste, ki 5e niso dlani. Tisti,
ki niso dlani, namred s svojo pasivnostjo
in neodzivnostjo tudi prispevajo k temu,
da delodajalci laZje kriijo pravice vseh v
zasebnem varovanju, menijo v SKVNS.

Moica Matoz

Pet plenic in 5e kaj
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZSI je na svoji
majski seji predlagal t. i. strateiki razvoj
programa ZZZS za obdobje 2020-2025
in ga posredoval v obrarmavo skupiiini
ZZZS, iemr bo predvidoma do 15. sep-
tembra sledila javna razprava.
V svojem predlogu so poudarili, da bo to
obdobje, >ki ga bodo zaznamovali pred-
vsem staranje prebivalstva, hiter tehno-
loiki razvoj in druga razvojna gibanja,
obvladovati bo treba pritiske na rast iz-
datkov, hkrati pa zagotavljati praviten in
ekonomsko vzdrZen dostop do kakovo-
stne zdravstvene oskrbe vsem zavarova-
nim osebam<<.
Na upravnem odboru ZZZS so sprejeli
tudi Predlog sprememb in dopolnitev Pra-
vil obvezne ga zdravstvene ga zavarovanja
oziroma t. i. koiarice pravic na podrodju
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