
l8 Pravice delavcev
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podjetjih. Ti so namrei glede na

zaposlene v zasebnem sektorju v
neenakopravnem poloZaju.

Ze wsto let se vlede problem, da delavci,
zaposleni v zasebnih komunalnih podje-
tjih, dobivajo vi5je izpladilo regresa za pre-
hrano od zaposlenih y podjetjih lokalnih
in drZavnih skupnosti, deprav opravljajo
enako delo. Problem izhaja iz zakona o vi-
Sini powadil stro5kov prefuane med delom,
ki doloda, da delavcem pripada powaiilo
stroikov v vi5ini 4,43 ewa na dan. V ko-
lektivni pogodbi komunalne dejarmosti pa
je to powadilo dolodeno v viSini 6,12 ewa.
>>S tem prihaja v komunalni dejavnosti do
obtutnih anomalij, saj delavci komunalnih
podjetij v lasti lokalnih skupnosti na letni
rarmi prejmejo 436 ewov manj regresa za
prehrano med delom v primerjavi z delav-
ci, ki opravljajo enako ali podobno delo v
podjetjih z drugadno lastni5ko strukturo ali
v drugih sektorjih,< je na novinarski konfe-
renci, v okuiru Ze 35. sredanja delavcev ko-
munalnega gospodarstva (Komunaliade) v
Trebnjem, dejal direktor zbornice komunal-
nega gospodarswa Sebastijan Zupanc. Pri
tem je izpostavil, da delavci v razliinih pod-
jetjih v Sloveniji na enakih delovnih mestih
opravljajo enako intenzivno, odgovomo in
pomembno delo. >>DrZava meni, da imajo
delavci v komunalnem gospodarstvu manj-
5e prehrambne potrebe in manj5o pravico
do powadila stroikov za prehrano kot dru-
gi, deprav se lahko zgodi, da skupaj gradijo
isto cesto na isti ulici,<< je na nesmiselnost
ureditve opozoril Zupanc. Pri tem prihaja
tudi do neenakoprarme obrarmave zaposle-
nih v isti dejarmosti, ne glede na uspe5nost
poslovanja posamezne gospodarske druZ-
be, v kateri so ti zaposleni.

Na ureditev iakajo Ze vrsto let
Kot je na tiskormi konferenci dejala predse-
dnica SKVNS Majda Marolt, so v sindikatu
prvo pobudo za reiitev tega vpraianja po-
dali Ze leta 2007. Takat je vlada pripravila
reSitev, ki pa je obstala v predalu. Podobno
se je po pobudi delodajalcev in delojemal-
cev za ureditev tega vpraianja zgodilo tudi
leta 2017, ko je zakon obstal v medresor-
skem usklajevanju.Vse od takrat do reiitve
ni priSlo. Po mnenju Majde Marolt sedanji

zbirali podpise
zakon pravzaprav ovira kolektivno dogo-
varjanje, ki je ustarmo dolodena pravica. Za
podjetje v vedinski drZavni lasti ali v lasti
lokalnih skupnosti zakon v praksi namred
prepreduje veljavnost na ravni kolektivnih
pogodb dejavnosti sklenjenih dogovorov.
Pri temer se odpira tudi vpraianje ustav-
nosti takine ureditve.

Septembra v zbiranje podpisov
Ne zgodi se ravno pogosto, da so si pred-
stavniki sindikatov in gospodarstva pov-
sem enotni, kot velja pri tej tematiki. Zato
preseneda, da razlidne vlade do sedaj niso
uredile tega podrodja. Razlog za to se ver-
jetno skiva v tem, da bi lahko nato tudi
zaposleni v drugih dejavnostih zahtevali
viSje powatilo stroikov za prehrano. >>Ni
razloga za zakonske omejitve tam, kjer se
sindikati in delodajalci sami dogovorijo
za viSino pravic delavcev. Tak dogovor je
doseZen sporazumno,<< je 5e dejala Majda

Marolt in dodala, da je ekonomsko-socialni
svet (ESS) Ze trikrat razpravljal o tej tema-
tiki, vladi pa je novembra lani naloZil tudi
ustrezno ureditev tega podrotja. Sedaj je
na potezi vlada, katere odgovor 5e Eakajo.
Januarja letos je poslanec SD Predrag Ba-
kovid postavil poslansko vpraianje glede
powadila stroikov, povezanih z delom de-
lavcev v veiinski lasti lokalnih skupnosti
oziroma drZave.Mada pa mu je odgovorila,
da je pri teh delavcih manjia podwZenost
trZnim tveganjem, kar naj bi kazalo na ne-
upravidenost zahtev po enaki obramavi.
>>Nad tem smo bili razodarani, saj v njem ni
utemeljitve za takino staliSde,<< je odgovor
komentiral Zupanc.
Ce ne bo priSlo do ureditve podrodja, so
s septembrom najavili zadetek zbiranja
podpisov. Predlog spremembe zakona, za
katerega potrebujejo zbranih 5000 podpi-
sov volivk in volivcev, je namred Ze vloZen
v zakonodajno proceduro. Matej Karit
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