
Akcija zbiranja podpisov je v sindikat
SKVNS pripeljala tudi veije Stevilo

novih ilanov. Pri tem so bili 5e posebej
uspeini v obmoinem odboru SKVNS

Primorske in Notranjske.

Vsaj dvakrat letno obmoini odbor orga-
nizira sejo sindikata. V decembru je ta
potekala v SeZani. Na seji so se seznani-
li z aktualno problematiko in pregledali
minulo delo. Predsednica SKVNS Majda
Marolt je sporodila, da se je i lanstvo na
tem obmoiju na podrodju komunale v le-
toinjem letu povedalo kar za I38 odstot-
kov. Stopnja sindikaliziranosti se je tako
poveiala z 9 na 22 odstotkov. Kot pravi
predsednica SKVNS, je to rezultat dela na
terenu ter veiletnega projekta ohranjanja
in pridobivanja novih dlanov, v okviru ka-
terega tudi na ravni celotne drZave raste
Stevilo ilanov sindikata. Vsaj enkrat letno
si za poveievanje njihovega itevila priza-
devajo priti tudi na zbore delavcev.

V Marjetici ustanovili sindikat
O delu obmoinega odbora Primorske in
Notranjske smo se pogovarjali s sekretar-
ko Ireno Jaklii Valenti. V letoinjem letu
med uspe5ne projekte uvriia ustanovi-
tev sindikata v javnem podjetju Marje-
tica Koper. >Vei kot sto zaposlenih se je
udeleZilo junrjskega zbora delavcev, kjer
sva z Majdo Marolt predstavili moZnosti
sindikalnega organiziranja,< pove Irena
Jaklid Valenti. Junijskih volitev petih dla-
nov izvrinega in nadzornega odbora se je
udeleZilo B0 odstotkov volivcev. Nato pa
je sindikat skupaj z vodstvom zaiel ure-
jati nereiena vpraianja (od birokratskega
urejanja internih aktov, prostorov za delo
sindikata v druZbi do povradil stroikov v
zvezi s prehrano). Sama je 5e posebej iz-
postavila prizadevanje sindikalnih pred-
stavnikov v sodelovanju s clani sveta
delavcev, da bi uredili problematiko obal-
nega zavetiSia za Zivali, ki je v preteklosti
zaradi neurejenih razmer Ze dvigalo prah.
Tokrat je bilo nakazano, da bo vodstvo
iskalo nove poslovne modele upravljanja
zavetiSda, ker financiranje obalnih obiin
po kljuiu ne zagotavlja dovolj sredstev za
financiranje na letni ravni in bi posledicno
zaveti5te pre5lo k drugemu izvajalcu. Po
veikratnih pisnih pozivih in obiskih pred-
stavnikov zaposlenih pri obalnih Zupanih,
so ti odlodil i, da ostane zavetii ie v rokah
podjetja in da bodo tudi za financiranje
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naili optimalno reiitev. Direktor Alfred Ob teiavah se obrnite po pomoi
Draii id pa je naposled napovedal podalj- V prihodnje je ena izmed prioritet tudi do-
ianje pogodb o zaposlitvi na lokaciji zave- qovor.z vodstvom Marjetice glede kolek-
ti i ia v Svetem Antonu. t ivne podjetniSke pogodbe. Zaieli pa so se

SKVNS se,;'e pridruiil sindikat Loike komunule
Loika komunala je eno izmed itirih komunalnih podjetij, ki so v zasebni lasti v
Sloveniji. Konec leta podjetju potete koncesija za upravljanje voda. Avgusta ie na
sejo obiinskega sveta priilo gradivo, v katerem ni bilo predvideno, da bi podjetje ie
naprej lahko opravljalo dejavnost. >>Po petdesetih letih, ko je podjetje opravlialo to
dejavnost, nam je bilo na obtinski seji reteno, da bo delo prevzela Voka Krani ali
Voka Snaga Ljubljana. Prevzeli pa naj bi samo deset od 48 delsvcev, zaposlenih
v Loiki komunali,<< je dejala Lejla Mahmutovit, ena od zaposlenih. >>Vvseh teh
letih do sedaj ni bilo potrebe po ustanovitvi sindikata. Sedaj pa se je pokazala
potreba po tem in ustanovili smo Sindikat Loika komunalq, kamor so se vtlsnili
skoraj vsi zaposleni. VSKVJVS so nam pamagali pri ustanavljanju sindikata in
drugih aktivnostih na obiini. Po zakonu so namret v tem primeru dolini prevzeti
vse zaposlene delavce. Na oktobrski seji obiinskega sveta so nato ustanovili Javno
podjetje SXol1a fot<a in naiemu podjetju podaljiali koncesijo ie za eno lefo. IVe
ve pa se, kaj bo z na novo ustanovljenim podjetjem.<< Zaradi korektnih odnosov z
zaposlenimi so direktorici zaposleni obljubili, da bodo do izteka koncesije ostali pri
podjetju.V sindikatu zato pritakujejo, da bodo iupan in obiinski svetnikf spoitovali
zakonodajo in sklepe obiinskega sveta ter da bodo v prihodnje prezaposlili vse
zaposlene na novo podjetje.
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Razlaga:
Mininralna plaia v letu 2Ol9 znaia 885,63 eur bruto, v letu 2O2O bo znaiala
940,58 eur bruto.
Bruto plata v letu 2019 = redno delo + dodatek na delovno dobo + dodatek na po-
sebne pogoje dela + stalnost pri podjetju + dodatek do minimalne plade = 886,63.
Bruto plaia v letu 2O2O = redno delo + dopladilo do minimalne plate = 940,58 +
dodatek na delormo dobo + dodatek na posebne pogoje dela + stalnost pri podjetju.
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Tradicionalno izobraiev anje
Konec navembra ie bilo v earciu
vsakoletno izobriievanje tlanov
SIfl/NS. Prvi dan je bil namenjen
pre dv sem izobr aievanju na p o dro iju
o snovnih eko no m skih p oj m ov.
Predavanja sta vodila lrenaVdic,
strokavna sadelavka ZSSS, in Ljubo
Cvar, sekretar za ekonomsko-finantna
vpraianja pri Skeiu. Drugi dan je bil
namenjen predvsem nejasnostim pri
pripravi letnega p orotila sindikata
pri delodajalcu. Predavanje je vodila
Majda Gominiek iz SvetovaLne hrie
Gominiek. Na predavanjih so se
seznanjali tudi s peretimi temami
v sindikatih. Ob zakljutku so se
udeleienci odpravili na ogled repnice,
jame, izkopane v krementevem pesku,
kjer so nekdaj iez zimo shranjevali
repo. Danes so repnice zaradi idealne
temp erature namenj ene pre dv sem
zorenju vin. Sledil je ie ogled za iirio
javnost zaprtega gradu Piiece, pred
katerim v obnovljenem angleikem
parku stoji kar 50 metrov visoka okrog
tristo let stara sekvoja.

Ze tudi postopki za sklenitev Stiriindvajse-
turnega kolektivnega nezgodnega zava-
rovanja za vse zaposlene, kar Zelijo ure-
diti z letom 2020. Sindikat je Ze pripravil
pregled zavarovalnic, sedaj pa takajo
na javni razpis, po katerem bodo izbrali
najustreznejiega ponudnika. Irena Jaklid
Valenti je pohvalila tudi zgledno sodelo-
vanje med svetom delavcev in sindikatom
v Marjetici Koper. To marsikje drugod ni
takino, kot bi si lahko Zeleli. Direktor pod-
jetja Draidii je pristal tudi na sestanke s
predsednikom in zaupniki na vsakih 5ti-
rinajst dni, kjer bodo lahko sproti urejali
tekode probleme.
Kot je 5e omenila Irena Jaklid Valenti, se
na obmotju veliko ukvarjajo tudi z odlot-
bami Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (Zpiz) rn odloibami Zavoda za
zdravstveno zavarovanj e Slovenij e (ZZZS),
kjer je pri slednjih le pet dni dasa za reak-
cijo. >Velikokrat se zgodi, da dlane s polne
oziroma delne bolniSke (Stiriurni delovnik)
prehitro vrnejo na delo, zdravljenje pa 5e ni
zakljudeno. Zato tudi v tovrstnih primerih
apeliramo na naie tlane, da se obrnejo na
nas obmodnike in izkoristijo brezplaino
pravno pomod v postopkih Zpiza in ZSSS,<<
je 5e dejala Irena Jaklid Var"n r.*orri 
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Majda Marolt je povezovala seminor

Stevilo ur o/o 20t9 e020
redno delo 174 589,00 689,00
dodatek na delovno dobo {20 letl lo 58,90 O l

dodatek na posebne poqoie dela 5 41,34 41,34:
stalnost ori podietiu I

I 6,89 5,89
25t.5gdodatek do minimalne plaie 80,50

BRUTO PLACA t74 886,63 I
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