
Pravice delavcev

>Mal'ca za
komunalca< s
podporo ESS

seji izrazila zadovoljstvo. Sindikat si na-
mred Ze ved let prizadeva za odpravo kri-
vic na tem podrotju, s tem namenom pa
so zbrali tudi podpise za spremembo za-
kona, ki gaje tokrat obravnaval tudi ESS:
>>Druga stopnidka je za nami. Potem ko
smo bili uspeSni pri zbiranju podpisov,
je ESS dal podporo SKVNS in Zborni-
ci komunalnega gospodarstva pri GZS,
ki sta skupaj zbirala podpise v podporo
spremembam zakona. Obenem pa je ESS
zahteval celovito ureditev tega podrodja.
Tudi vlada je dala zagotovilo, da bo zade-
va urejena.<<
Predsednica ZSSS Lidija Jerkii je po seji
ESS dejala, da je bil s tem storjen 5e en
korak naprej v smeri zagotavljanja veEje-
ga zneska prehrane za delavce v komu-
nalnih podjetjih, ki so do sedaj dobivali
niZji znesek. >>Zakon je ESS soglasno
sprejel, hkrati pa je vztrajal tudi pri tem,
da se v najkrajSem dasu ukine celotni za-
kon, kar je bila Ze vetkratna zahteva ESS
v preteklosti.<< Zakon namrei spreminja
samo en dlen, kar pa 5e vedno pomeni,
da delavci v dejavnostih, ki nimajo skle-
njene kolektivne pogodbe, ne bodo upra-
videni do vi5jega zneska. Zato je ESS
pozval, da se zakon, ko bo to mogode, v
celoti odpravi. V vmesnem dasu pa je za
ESS sprejemljivo, da spremembe zakona,
ki veliki vedini delavcev prinaia izena-
ditev stro5kov prehrane, potrdi drZavni
zbor.

Zakonu se obeta vetina
Zakon bo 15. januarja obravnaval pri-
stojni odbor drZavnega zbora za delo.
Ker vladne stranke same nimajo dovolj
glasov, da bi bil zakonz gotovostjo spre-
jet, bo pomembno tudi glasovanje opozi-
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Spremembe zakona, ki odpravljajo
neenakopravno obravnavo delavcev v
javnih komunalnih podjetjih, so pretekli
teden dobile podporo ekonomsko-
socialnega sveta (ESS). Po vet kot
sedem tisot zbranih podpisih v podporo
zakonu gre za drugo zmago pri odpravi
krivic.

Predsednica SWNS Majda Marolt je
izrozila zodovoljstvo, da je ESS dal zeleno
lut.

cijskih strank. Med vladnimi strankami
so sicer v Sartevi LMS, SD in SMC Ze
zagotovil i, da bodo podprli zakon. Med
opozicijskimi strankami pa so zakonu
naklonjeni v Levici, ki bi v primeru, da
druge opozicijske stranke ne bi podprle
zakona (glede morebitne podpore nam
niso poslale odgovorov), k zakonu lahko
prispevali kljudne glasove. Vendar tudi
v Levici poudarjajo, da gre za parcialno
reiitev, ker bodo za delavce, kjer ne ve-
ljajo kolektivne pogodbe, pravice glede
malice ostale na enaki ravni. Zato po po-
drobnejii preuditvi zakona omenjajo tudi
moZnost dopolnil, ki bi odpravile to nee-
nakost. Kot pravi Majda Marolt, se sami
strinjajo tudi s predloqi, ki bi nekoliko
drugade uredili omenjeno problematiko,
samo da bodo zadeve kondno urejene:
>>Sami smo po dolgih letih zadeve spra-
vil i  v tek,<< je komentirala predsednica
SKVNS. Pomembno pa je, da se stvari
premikajo v pravo smer. KakSne bodo
dokondne reiitve, bomo izvedeli priho-
dnje leto.

MateiKlarid

Kot smo Ze pisali, omenjeni zakon pre-
preiuje uporabo kolektivne pogodbe za
komunalne dejavnosti - dogovorjene s
socialnimi partnerji - za vse zaposlene,
kar pomeni dva razlidna sistema povratil
stroikov prehrane. Delavci, zaposleni v
podjetjih, ki so v lasti oziroma preteZni
lasti drZave ali obdine, so tako upravi-
ieni do povradila zneska za prehrano v
vi5ini 4,61 evra, medtem ko so zaposle-
ni v podjetjih v zasebni lasti upraviteni
do povradila zneska za prehrano v vi5ini
6,12 evra. Delavci v javnih podjetj ih na
leto tako prejmejo kar okoli 340 evrov
regresa za prehrano manj.

Zadovoljstvo s podporo
Predsednica Sindikata komunale, varo-
vanja in poslovanja z nepremitninami
Slovenije (SKVNS) Majda Marolt je po

ESS p podptl zokon. obenem pa se je
4p pnkrn t  znvzp l  zn  nnznp icn  t  tL  in t ro t ,
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V komundlnih dejavnostih z noviit letom viije plade
Socialni partnerji so se pretekli petek dogovorili, da se ploie s L l.2020 v
komunalnih dejavnostih poveiajo za vsaj 3,65 odstotka (1,65 odstotka so pruifeli
k dvoodstotni inflaciji). Obenem so se dogovorili, da se bodo 23. januarja priiela
pogajanja o novi kolektivni pogodbi dejavnosti na izhodiiiilt obstojete kolektivne
pogodbe. Kot je dejala Majda Marolt, si ielijo, da bi v njej priilo tudi do novega
plainega modela.
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