8 SKVNS
Sindikat komunale, varovanja
in poslovanja z nepremičninami
Slovenije (SKVNS) je ta teden
podpisal tarifno prilogo h kolektivni
pogodbi komunalnih dejavnosti
in se že pripravlja za nadaljevanje
pogajanj. Aktivni so tudi pri dejavnosti
poslovanja z nepremičninami in
zasebnega varovanja.

Podpis
in nadaljevanje

Pravkar podpisana tarifna priloga kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
prinaša povišanje plač za 3,75 odstotka od
1. januarja 2019. Po besedah predsednice
SKVNS Majde Marolt je sindikat želel povišanje plač tudi s 1. julijem 2019 za 1,65
odstotka, a njihov predlog ni bil sprejet.
Socialni partnerji pa so se vendarle dogovorili, da se bodo glede na spremembe
zakona o minimalni plači poglobili v plačni
sistem in se dogovorili o njegovih spremembah, obe strani se namreč zavedata
njegovih anomalij.
Pogajanja naj bi začeli kmalu v novem
letu, predvidoma marca. SKVNS si bo
prizadeval za dostojne plače predvsem za
nosilne poklice v dejavnostih komunale.
»Treba je narediti vse, da bodo ljudje dejansko lahko živeli od svoje plače, ne pa
da bodo imeli minimalne plače tam, kjer
so pogoji dela težki,« pravi predsednica

SKVNS. Dodatki naj bi se iz minimalne plače izločili šele z novim letom leta
2020.
Nova tarifna priloga prinaša tudi višji znesek regresa za letni dopust. Ta bo znašal
najmanj 1050 evrov.
S podpisom pa je po mnenju sindikata
narejen šele prvi korak. SKVNS si ga je
želel že prej, saj so spremembe plačnega
sistema predlagali že v juliju. Posegi iz
preteklosti so namreč pripeljali do anomalij, ki jih je treba odpraviti, treba je
postaviti pošteno ceno dela.
Socialni partnerji so se dogovorili tudi, da
bo ob podpisu tarifne predloge podpisan
tudi predlog za razširjeno veljavnost kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti.
Pri tem so bili vsi socialni partnerji soglasni, je povedala Majda Marolt in dodala,
da bodo pogajalci na prvi naslednji skupni
seji imenovali ožjo pogajalsko skupino,

Predstavnik Zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS je ob podpisu tarifne priloge
h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti izrazil zadovoljstvo, da so pogajalci prišli do
dogovora in konsenza, ter upanje, da bodo tudi v prihodnje z roko v roki iskali čim boljše
rešitve za sodelavce po podjetjih. Predstavnik sopodpisnika s sindikalne strani, Vlado
Klobas iz KNSS, je ocenil, da bi bila lahko že ta etapa socialnega dialoga uspešnejša,
predsednica SKVNS pa se je zahvalila za dogovor in skupen nastop za razširjeno
veljavnost kolektivne pogodbe ter napovedala sklic novih pogajanj takoj po novem letu.
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ki bo pripravila redakcijo te kolektivne
pogodbe.
Nepremičninarji in varnostniki
Šestega decembra so bila tudi pogajanja
za kolektivno pogodbo za dejavnost poslovanja z nepremičninami, ki pa niso bila
zaključena. Delodajalska stran je namreč
predlagala linearno povišanje vseh plač za
stopnjo inﬂacije, odkar je bila kolektivna
pogodba podpisana, tj. za okoli 3,8 odstotka, sindikalna pa je predlagala bistveno
večje povečanje. Po predlogu SKVNS naj bi
se najnižja osnovna plača za peto tarifno
stopnjo povišala na znesek minimalne plače, želijo pa si tudi bolj diferencialen pristop
oziroma znatnejše povišanje vseh najnižjih
osnovnih plač nižje na lestvici oziroma
do šestega tarifnega razreda. Obenem je
SKVNS predlagal še povečanje stroškov
povračila prevoza z dela in na delo z 0,15
na 0,18 centa za kilometer.
»Takoj ko bo znan podatek o letni inﬂaciji,
naj bi dobili od delodajalcev tudi njihov
predlog o dvigu plač,« napoveduje predsednica SKVNS, ki pričakuje nadaljevanje
pogajanj takoj po novem letu in povišanje,
ki ne bo le za inﬂacijo. »Da bomo vendarle
našli skupen jezik in prišli skupaj na neki
točki.«
Pogajanja za dejavnost zasebnega varovanja ne potekajo, še dodaja Maroltova.
Na drugi strani pogajalske mize imajo
tri delodajalska združenja: Zbornico za
razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Združenje delodajalcev Slovenije in
Podjetniško zbornico Slovenije, ki vsi
skupaj zavračajo pogajanja. V dejavnosti
je po besedah naše sogovornice čutiti
razdvojenost, zato se je sindikat odločil
za obiske družb. Na njihovi podlagi bo
pripravil analizo, ki bi lahko bila podlaga
za spremembe in nadaljnje aktivnosti, ter
jo v prvi polovici leta predstavil socialnim
partnerjem, povabil pa bo tudi resorno ministrstvo za notranje zadeve. Predstavili
jim bodo tudi, kakšno kolektivno pogodbo
si SKVNS želi v tej dejavnosti.
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