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V zasebnem varovanju bo z novim
letom obtuten vpliv sprememb glede

minimalne plate, saj so v tej dejavnosti
plaie veliko niZje od povpretja na

drZavni ravni.

Za leto 20lB je namred povpredna bruto
plada znaSala l58l ewov, v dejavnosti va-
rovanja pa je znaiala 1083 evrov. Ved kot
polovica delavcev prejema minimalno pla-
do. Sindikat za dejavnost zasebnega varo-
vanja, ki deluje pod okiljem SKVNS, je v
preteklosti Ze poskuial priti do dogovora o
celoviti pogodbi dejavnosti, ki bi uredila sta-
nje. Toda na delodajalski strani ni enotnega
staliSda in Zelje po dogovoru. Zeljo po tak5ni
pogodbi so izrazili v Stevilnih podjetjih (Pro-
sintal Celje, Protect infra varnostni inZeni-
ring v Mariboru, GVS Novo mesto, Aktiva
Maribor, Varnost Vii), ki jih je obiskal sindi-
kat. Ker dodatek na skupno delovno dobo ni
doloden v kolektivni delovni pogodbi, velja
izpostaviti, da zaposlenim v dejavnosti va-
rovanja po zakonu pripada 0,5 odstotka do-
datka k pladi na skupno delovno dobo. Zato
naj zaposleni ne pristajajo na niZanje dodat-
ka za skupno delovno dobo, spremembo ali
izvzemanje tega dodatka iz obratuna plaie.
Vet o tem lahko na straneh te Stevilke De-
lavske enotnosti preberete tudi v rubriki:
Vpra5ali ste, Matija odgovarja. V sindikatu
pozivajo svoje dlane, naj se nanje obrnejo
februarja, da bodo lahko skupaj preverili, ali
je bila njihova plada izpladana skladno z za-
kono-dajo in dogovori. Na februarski seji pa
bodo preverili, kakino je stanje v razlitnih
podjetjih.

Ureditev razmer tudi v interesu
delodajalcev
Kot vedo povedati zaposleni, je v dejavno-
sti varovanja pri delodajalcih dutiti velik
odpor do sindikalnega organiziranja. Pone-
kod delodajalci celo kot pogoj za zaposlitev
postavljajo zahteve, da delavec ne sme biti
tlan sindikata, kar ni samo protizakonito,
ampak tudi protiustarmo ravnanje. Ker de-
lavske pravice niso urejene, prihaja do ve-
likih nihanj pri zaposlitvah, saj delavci hitro
odidejo na druga delorma mesta, kjer so
pogoji dela in platilo boljii. To je na koncu
problem tudi za podjetje samo, ki mora v iz-
obraZevanje in usposabljanje delavca pred
zaposliwijo vloZiti nezanemarljiva finantna
sredstva. Tudi delodajalci bi zato morali biti
zainteresirani, da se zadeve urediio. Kot
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njihovih platah.

pravi predsednik sindikata Bernhard Mraz,
so v njihovem podjetju Aktiva varovanje Ze
oktobra sklenili dogovor glede podjetniSke
kolektivne pogodbe (PKP): >Pogajanja so
bila naporna, vendar smo na koncu naili
dogovor. Verjamem pa, da bomo 5e nad-
gradili dogovorjeno, ko bo to potrebno.<< V
podjetju so pridobili tudi certifikat za druZi-
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ni prijazno podjetje. >>Gre za velik korak za
ljudi, ki se bodo zaposlili,<< meni Mraz. Za
socialni dialog pri postopkih pridobivanja
certifikata je bil pristojen Samo Kolar, ki
je v podjetju zaposlen Ze 33 let. >>Stariem,
kjer gredo otroci prvid v 5olo, smo omogo-
dili dodaten dan dopusta, da lahko na prvi
5olski dan otroke pospremijo v 5olo. Uredili

Stevilo ur Vo 20191,'J020
redno delo t74 606.00
dodatek na delovno dobo l2O letl IO 50,60
dodatek za notno delo 72 30 7s,23ffiH
dodatek za delo na praznike 12 50 20,90 20.90
dodatek do minimalne plaEe 220,O3" rri*

BRUTO PLACA t74 982,75

Razlaga:

Yry$* 
plaEa v letu 2Ol9 znaSa 886,53 eur bruto, v letu 2O2O bo znaiala

940,58 eur bruto.
Bruto plaia v letu 2Ol9 = redno delo + dodatek na delovno dobo + dodatek do
minimalne plate - 885,63 + dodatek za notno delo + dodatek za delo na praznike.
Bruto plaEa v letu 202O = redno delo + dopladilado minimalne plade = 940,58 +
dodatek na delormo dobo + dodatek za nodno delo + dodatek za delo na
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Clsnstvo v sindikatu prinaia itevilne
ugadnosti.V sindikatu so med
drugim oblikovali poseben sklad za
solidarnostno pomot svojim ilanom.
V ta sklad se stekajo tudi sredstva
iz naslova dohodninskih donacij,
ki jih lahko vsako leto dohodninski
zavezanci namenijo SI{fIVS do viiine
0,5 odstotka svoje dahodnine.Wak
ilan SKWS imatudi moZnost za
brezobrestna Dovrstna sredstva v viiini
500 evrov. tlanom sindikata pripada
solidqrnostna pomot v primeru teijih
socialnih rezmer, bolezni in v primeru
re i ev anj a p o sle dic ele mentar nih
nesrei. Za tlane in ilanice je SWNS iz
svajih sredstev ie pred dasom sklenil
tudi zavarovanje zaradi nezgodne
smrti, invalidnasti ali smrti zaradi
bolezni. Lani pa so sklenili ie krovna
pogodbo SI{I//VS >>za teike bolezni
in operacije<< ter za >>specialiste/
specialiste plus in zdravila<<, na podlagi
katere lahko podruinice same sklenejo
ugodnejia zavarovanja za svoje
tlanice in ilane ali pa za ta prepritajo
delo daj alc a. Kartica ugo dnosti ZSSS
pa je ie ena od ugodnosti ilanstva
v sindikatih dejavnosti, povezanih v
ZSSS. S pomotjo kartice lahko njeni
imetniki ug o dnej e kupuj ej o r azliine
izdelke in storitve.

smo vpraianja glede delovnega iasa, ki je
pri nas zelo razliden ipd. Z doseZenim smo
zadovoljni,< je dejal Kolar.

Zaposlovanje in dobiiki rastejo
V prihodnjem letu naj bi torej plade zapo-
slenim na podroiju varovanja zrasle bolj
kot v drugih dejavnostih, saj jih veliko pre-
jema zgolj minimalno plado. 0d januarja
do junrla letoSnjega leta so te sicer realno
zrasle za 5, I odstotka, kar je skoraj dvakrat
toliko kot na sploino, kjer so zrasle za 2,3
odstotka. Povpredna bruto plada je v tem
dasu v Sloveniji zna5ala 1728 ewov bruto,
plaia v dejavnosti varovanja pa II20 evrov.
Steviio zaposlenih se je v letu 2OIB glede
na leto poprej sicer zviSalo s 5I89 na 6255.
Stroikl dela so znaSali 50 odstotkov vseh
stroSkov in so glede na leto poprej zrasli za
4,6 odstotka. Ceprav so se v letoinjem letu
zviSale plate zaposlenih, so dobiiki podjetq
iz poslovanja 5e vedno naraidali. Neto iisti
dobidek se je lani glede na leto 2017 poviial
za kar 19 odstotkov. Tudi prihodnje leto zato
dvig minimalne plate za podjetja, ki se bodo
na to pravoiasno prilagodila, ne bi smel biti

Na prednovoletnem sredanju so se sredi
decembra zbrali tudi sindikalistke in sin-
dikalisti obmodne organizacije Podravje
in Koro5ka.
Zbrane je nagovoril izvrini sekretar ZSSS
za teritorialno organiziranost Boitjan
Medik flevo). Predsednikom sindikalnih
podruZnic se je zahvali l za dobro sodelo-
vanje in ga zaZelel tudi v prihodnjem letu.
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Predsednica ZSSS Lidija Jerkii je zbra-
nim pojasnila sindikalno dogajanje na dr-
Zavni ravni in povedala, kakini novi izzivi
nas vse skupaj iakajo v novem letu.
Za dobro delo in spodbudo za naprej sta
simbolidno priznanje prejeli sindikalistki
(druga z leve) Anita Maniek (KNG, Hen-
kel Maribor) in Renata Pajtler (SKVNS,
Snaga Maribor). M. M.

Zahvala za dobro delo
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za nakup novega ali rabljenega
vozi la

izjemno ugodne fiksne obrestne mere
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