
Za poiteno povradilo
stroikov prehrane

saj takino dolodilo ovira z ustavo zagoto-
vljeno kolektivno dogovarjanje. Prav zato
Zelijo v predlogu zakona, za katerega bodo
zbirali podpise, uvesti spremembe, po ka-
terih bi se tam, kjer je sklenjena kolektiv-
na pogodba, upoitevala ta pred zakonom.
>To bi veljalo tudi za vsa druga podjetja, ki
delujejo v drugih dejavnostih in so v lasti
ali preteZni lasti drZave ali lokalne skupno-
sti,< je 5e dodala Majda Marolt. S tem bi
tudi v drugih panogah odpravili diskrimi-
nac4o, ki jo sedaj zapoveduje zakon.

V sindikatu Ze nekaj let zaman poskuSajo
prepridati vlado o spremembi zakonoda-
je, ki bi odpravila diskriminatoren poloZaj
delavcev v javnih podjetjih nasproti tistim
iz zasebnega sektorja. Delavci v javnih
podjetjih namrei za isto delo prejmejo
435 evrov manj povrnjenih stroSkov za
prehrano zgolj zaIo, ker j e njihov (vedinski)
lastnik drZava ali obdina.
Predsednica ZSSS Lidija Jerkit pravi, da so
se za zbiranje podpisov odlodili, ker nobe-
na njihova pobuda v zadnjih letih ni nalete-
la na posluh vlade: >>Posku5ali smo storiti
vse, da bi se zadeve uredile. Od poslanskih
vpraianj do sklepov na ekonomsko-so-
cialnem svetu (ESS), kjer smo kar trikrat
sprejeli sklep, da se to podrodje uredi. Leta
2017,2OlB in 2019 je vedno znova bilo
obljubijeno, da se bo zadeve uredilo do
konca leta,<< je predsednica opisala neure-
snidene obljube in pojasnila odloditev, da
so sindikati skupaj s komunalno zbornico
prevzeii pobudo za spremembo zakona.

Za odpravo diskriminacije
>>Od leta 2015, ko je bila sprejeta kolektiv-
na pogodba za komunalno dejavnost, ima-
mo dva razlidna sistema za prehrano,<< je
dejala predsednica SKVNS Majda Marolt.
Problem izhaja iz tega, da zakon nalaga
powadilo stroikov prehrane v viSini 4,6I
evra. Ceprav so se s kolektivno pogodbo
dogovorili, da bo ta znesek 6,12 evra, pa za
delavce v javnih podjetjih to ne velja. Majda
Marolt pri tem opozarja na kriitev ustave,

Kje in kako oilildti svoj glas podpore?
Za uspeino vlaiitev predloqa zakona za poiteno povraiilo stroikov prehrane je
patrebno zbrati 5000 vetjavnih podpisov. Njihova zbiranje so priieli ie v zatetku
septembra, podpis pa bo mogoie oddati do 30. oktobra. Tisti, ki imate l<tralificirano
digitalno potrdilo na portalu E-uprava, Iahko svojo podporo oddate v tem tasu tudi
elektronsko.
Svoj padpis v padporo lahko oddate tudi na upravnih enotah.V Ljubljani, Mariboru in
ponekod drugod pa k podpisu pozivajo tudi na stajnicami pred upravnimi enotami.
Zelo pomembno je tudi to, da vsak, ki je obrazec za podporo zahtevi najprej izpalnil
pred uradno oseba na upravni enoti (tam se mora tudi legitimirati!),ta obrazec potem
tudi odda (na stojnici ali na Dalmatinovi 4 v Ljubljani) ali poilje sindikatu, ki zbira
podpore.To ni potrebno za tiste, ki bodo podporo oddali elektronsko. Zbiranje obrazcev
bo organizirano tudi v komunalnih podjetjih. Pozanimajte se na obmoini organizaciji
ZSSS, pri svojem zaupniku ali na spletni strani ZSSS in SI{ylVS.

Sprememba zakonodaje3

Sindikat komunale, varovanja in
poslovanja z nepremitninami Slovenije
(SKVNS) in Zbornica komunalnega
gospodarstva sta s l. septembrom zaradi
neposluha vlade zaiela zbirati podpise
za spremembo zakona, ki delavcem
komunale omejuje nekatera izplatila.

Zbiranje podpisov podpirajo tudi
direktorji
Zbiranju podpisov so se pridruZil i tudi
v Zbornici komunalnega gospodarstva
pri GZS. Direktor zbornice Sebastjan
Zupanc je dejal, da ne razumejo, zakaj
ni posluha za njihove upravidene predlo-
ge. Izpostavil je, da komunalni delavci
delajo v vseh mogodih pogojih, zato si
zasluZijo s kolektivno pogodbo dogovor-
jeno nadomestilo za prehrano. >>Delavci
s pomanjkljivo prehrano so manj utin-
koviti in bolj izpostavljeni zdravstvenim
tveganjem. To so opazil i tudi direktor-
j i, ki si Ze od leta 2Ol5 prizadevajo za
ureditev tega podrodja,<< je nepraviten
poloZaj nekaterih delavcev opisoval Zu-
panc. Tudi vodstva komunalnih podjeti j
bodo tako skupaj s sindikati pozivala
k oddaji podpisov v podporo predlogu
zakona, ki bi odpravil diskriminacijo in
solidarno zagotovil vsem delavcem v

[komunalnih) podjetjih enako obravnavo
glede povradila stroSkov prehrane. Svoj
podpis lahko v elektronski obliki ali pred
upravnimi enotami iirom po Sloveniji
oddate tudi vi.
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