
Medtem ko avtorii 'Strateglie razvoia lokalne samouprave v Republlkl Sloventit do leta 2020.
obdinam priporoiaio, nai zaradl vege ekonomiaraosti in uiinkoyitostl poskrbtio za skupno
tzvaianie gospodarskih lavnth slulb, gredo Sthi obitne na Koroskem ravno po obratni poti.
zataditega,ket se I lm nl uspelo dogovoriti, kako ohranttt in flaprei razvtiati skupnoJavno
komunatno podietie r.og; so zaaele obaine ustanavltati svoia ob,iinska komunalna podietia-

Prva je svoje Javno ko'
munalno podjet je Ravne
ustanovi la obainr Rxvf le,
aes dr bodo v njem stroski
za izvajanje ob. inskih so
spodrrskih javnih sluzb nizji,
kot so v JKP Log. l'odjetje je
zaarclo poslovaii l. februarja.
Naiprej je odJKP I-os p.c'vze'
lo dej:rvnost oskrbe s pitno
vodo 1er dejavnost odvajanja
komundnih in padavinskih
voda na obmoaju obaine
Ravne- Saasoma namcravajo
vJKI' Ravne prev?-eti vcaino
obairskih komunalnih javnih
sluzb. Zato so pred krntkim
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Ze prezaposlili enaj{ delavk
in delavcrev, ki so doslq dehli
vJI0l Log. Tri so zaposliti v rx-
aunovodsrvu, drugi pa bod( )
izvajali strokovno'tehniara
dela- Nr zaae&u aprila n:rj
bi v JKP Ravnc prezaposlili
5e deset dclavcev izJKP Log,
ki bodo skrbeli za delo na
javnih povrSinah.

Po besedah sekretarke ol>
moinega odbora Sindikxta
komunale, varovanja in p(!
slovania z nepremiininani
Sloveniie (SKVNS) Podravja
in Koruikcd€nkeR(riearr
se je vodstvo JKP Ravne v

s k l a d u z z a k o n o m o d e l G
vnih razmerjih o reorganiza'
ciji posvetovdo s sindikabm,
Zr.rpani Stirih koroskih oblin
in vodstvom JKP Log. Pred
stavniki sindikata so zeleli
poja:nila v,,r,,ezi z b{xloiim
ekonomskim in socialninr
polozajem prczaposlenih
dcl^vk in delavcev. Dobili
so zagotovik), .la bodo prc-
zrposleni dclavci pri novem
delodajalcu ohrani l i  enak
ekonomski polozaj, enakc
plaae in ennko raven praviq
kot so jo incli pri doseda-
njem. Slari io novi deloda-

j: ec sta se dogovorila tudi,
kako bosu rciila problem
presetnih ur prezaposlcnih
delavcev iz leta 2016. Del
ur naj bi jim poplaial slari
delodajalec, del pr naj bi
jih izkoristili p.i novcm, pri
krcrem naibi izkoristili tudi
lanski dopust.

"Kljub vscmu so irevilni
delavci JKP log zLrkrbljeni,
kajbo znjimi,i pravi Rozma'
oova. I)oslej je bilo v pod-
jetiu zaposlenih u0 delavk in
delavccv, po t. :rprilu pa jih
bo predvidomr 59.

O  l a s t n i h  k o m u n a l n i h



slurbah razmisljajo tudi v
drugih koroSkih obCinah.
Obtina Prevalje je Ze sprejela
odlok o usunoviwi Javnega
komrnalnega podjetja Pre-
valie, ki naj bi sprva skrbelo
za oskrbo z vodo ter v po
vezavi z obaino Ravne tudi
za pokopalisko in pogrebno
dejavnost. ObCina Metica Ze
ima Kornunalo Mericq ol}
aina erna na Koroskem pa
ima svoi reZijski obrar Kakor
kaze, bodo omenjena podiet-
ja ob prevzemu posameznih
deiavnosti prevzela od JKP
l.og rudi doloaeno itevilo za-
poslenih, nekaj delavcev pa
bo verjetno ostalo preseZnih,
Obiine in njihova podietja se
med seboj ie niso podrobno
dogovorili, kam Mo koga
prezaposlili. Tisti, ki bodo
izgubili delo in zaposlitev
kot presezni delavci pa Mo
morali dobili odpravnine
in vse drugo v skladu z za-
konom,

Doslej so delavke in delav-
ciJKP l.og prejemali plaCe in
vse druge prejemke redno.

Alenka Rornan: Nal sitldi-
hat bo Procesu reolganiza-
cij e ko mu n a I ni h dej amos ti
na Kololkem zalCitil suoje

V SKVNS upajo, da se Mo
obdine zavedale svoie odgo-
vornosti in da bodo svojim
komunalnim podietjem za-
gotovile takine materialne
in finanane motnosti, da
bodo lahko nemotero izpol-
nievala svoie obveznosti do
delavcev.

vpraianie pa je, kakine pG

sledice bo imelo drobljenie
komunalnih sluzb na KorG
Skem z:r oMane V nekaterih
obainah sedai sicer govorijo,
dabodo njihovakomunalna
podjetja izstavl jala obtanom
niri€ raaune, kor tim jih je
doslei JKP Log. Avtorji Ze
omeniene resolucije pa ugc
tavljajo, da so obmoaja, na
katerih je opravljante iavnih
slurb mogoae izvaiati bolj

* ekonomiano in ulinkovito,
I vedia od obmocijoMin. Zara
E di tega bo drr-ara v sistemsko

zakonodajo verjetno vgradila
moZnost predpisovania ot>
veznih oblik medobtinskega
sodelovania.

,Podruznica SKVNS VJKP
Log Se vedno deluie kot enc
vita,. pmvi Rozmanova. rV
JKP Ravne ima nai sindikat
zaenkrat Sest Clanov, Svetc
vati smo iim, r'ai za zd,^i
delujejo kot individualni
alani. Seveda pa si bomo pri-
zadevali za ustanovitev pc
drutnice SKVNS pri vsakem
delodaialcur

'V nasi podruznici SKVNS

SKVNS [15]
si prizadevamo, da se kljub
reorganizaci ji podjetja Ste-
vilo alanov naJ€ga sindikata
ne bi zmanisalq. pravi pred-
sednik podrutnice SKVNS
vJKP l.og Andr€i Merka{.

"Zaposleni v JKP Log smo
Ze dalj aasa zaskrbljeni in
neSorovi, kar vpliva tudi
na delo\,ni elan v podietju-
Nekateri izgubljaio interes
mdi za alanstvo v sindikatu,
aeprav ni nil kriv za delitev
podjeqa.{

Kot pravi Merkaa, je Skoda.
da se korolkim obtinam
ni uspelo dogovoriri, kako
ohraniti skupno JKP Log.
'Razhajanja med niimi se vle-
lejo re dvajset let. Oaitno so
se doslei pogovarjali s figami
v Zepihi

Kakorkoli Ze, reorganiza'
cija komunalne dejavnosti
na Koro5kem se ,e zatela.
V SKVNS pa zagotavliajo,
da bodo naredili vse za za-
Stito svoiih alanic in alanov
ter drugih delavcev v tem
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