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Srečanje komunalnih delavcev

Komunaliada se je že tradicionalno začela v 
petek s strokovnim posvetom vodstvenih, 
vodilnih in strokovnih delavcev komunalne-
ga gospodarstva Slovenije. Prva tema po-
sveta je bila trenutno zelo aktualna splošna 
uredba o varstvu podatkov, druga pa bolj 
stanovsko obarvana o vlogi energijske izrabe 
odpadkov v sistemu krožnega gospodarstva. 
Na prizorišču srečanja pa je bila tudi razstava 
komunalne opreme.
Sobotno srečanje je bilo obarvano bolj 
športno-tekmovalno. Člani 65 ekip so se v 
športno-rekreacijskem centru Golovec in na 
nekaj drugih celjskih prizoriščih pomerili v 
štirih delovnih (aranžiranje cvetja, kanali-
zacija, odvoz odpadkov in vodovod) in kar 

osemnajstih športnih disciplinah. Že tretje 
leto zapored so skupni zmagovalci postali 
delavci krškega podjetja Kostak, zmagali 
so tudi v športnih disciplinah; v delovnih 
disciplinah pa so največ točk osvojili člani 
ekipe javnega podjetja Komunalne storitve 
iz Rogaške Slatine.
Zbrane je uvodoma pozdravila tudi pred-
sednica ZSSS Lidija Jerkič. Majda Marolt, 
predsednica Sindikata komunale, varovanja 
in poslovanja z nepremičninami (SKVNS), 
pa je večji del dneva skupaj s območnima 
kolegicama Mojco Stropnik in Zdenko Bo-
bovec preživela na stojnici tega sindikata. 

Po njenih besedah so navezali številne stike 
in uspešno predstavili sindikat, pridobili so 
tudi nekaj novih članov in se dogovorili za 
zbor članov v enem od komunalnih podjetij. 
Vidna prisotnost sindikata je na tem dogod-
ku priložnost tudi za soočenje z drugimi 

sindikati in utrjevanje socialnopartnerskih 
vezi z vodilnimi v komunalnih družbah. V 
SKVNS se zavedajo, da je odnose potrebno 
graditi in utrjevati, pravi Maroltova.
Prihodnje leto bo komunaliada v Trebnjem.

M. M. 

Priložnost je 
SKVNS dobro 
izkoristil

Že 34. srečanje delavcev 
komunalnega gospodarstva 

Slovenije, t. i. komunaliada, je bilo 
minulo soboto v Celju. Udeleženk 

in udeležencev iz 65 podjetij je 
bilo blizu tri tisoč.
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»Sramotno je, da sta 629 ljudi, rešenih na 
morju, zavračali Italija in Malta,« je pouda-
ril generalni sekretar EKS Luca Visentini. 
»Pravica do azila je temeljna človekova 
pravica in je ni mogoče zavrniti, podaja-
nje med državami članicami pa je treba 
ustaviti,« je dodal sindikalist, kritičen do 
italijanskega notranjega ministra, ki skuša 
Italijo prikazati kot »nekakšno žrtev«, 
pravzaprav pa krši človekove pravice in 
mednarodne zakone.

Visentini je pohvalil Španijo, ki je zmogla 
»spodobnost« dovoliti pristanek, EU pa 
opozoril, da mora problematiko čim prej 
rešiti. »EU potrebuje verodostojno azilno 
politiko in izpolnjevanje humanitarnih in 
mednarodnih obvez, države članice pa se 
ne morejo preprosto izogniti svojim odgo-
vornostim ne z ograjami, ne z zavračanjem 
čolnov in ne z zavračanjem pravičnega 
deleža beguncev,« je dodal.

M. B.

Graja Italiji, hvala Španiji
Evropska konfederacija sindikatov (EKS) je italijansko vlado kritizirala zaradi krši-
tev človekovih pravic in mednarodnih zakonov, ker ladji Acquarius s 629 begunci 
na krovu ni dovolila pristati v italijanskih pristaniščih. Obsodila je tudi neaktivnost 
EU in njenih članic ter pohvalila špansko vlado, ki je kasneje za to humanitarno 
misijo odprla svoja pristanišča.


