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Sindikalisti dejavnosti zasebnega
varovanja, zdruieni v Sindikat
komunale,varovanja in poslovanja z
nepremitninami Slovenije (SKVNS),
si prizadevajo za ureditev teiav
zaposlenihv dejavnosti tudi s podporo
sklenivi sploSnekolektivne pogodbe.

>>lSdemoalternativne poti,<< priznava
predsednikrepubliSkegaodborain predsednik SKVNS v druZbi Aktiva varovanje
BernhardMraz. Dodaja,da je delnaoziroma nepopolnakolektivnapogodbadejavnosti zasebnegavarovanja,sklenjenaleta
2015, le prvi korak,a posluhaza kaj ved
pri delodajalcihnimajo.Takrat je bila po
njegovihbesedahdelavcemz izloditvijoiz
minimalnepladekrivica pri plaEiludodatka za notno, praznidnoin nedeljskodelo
odpravljenale delno.Takratjim je delodajalska stran obljubljalain tudi po medijih
razglaiala,da bodo odpravili5e drugenepravilnosti,a se ni zgodilonid.
SKVNS aktivno sodeluje pri prizadevanjih ZSSSin vanjo vkljutenih sindikatov
dejavnostiza sklenitevsplo5nekolektivne pogodbe.Polegtegabodoponovnopozvali pristojnoministrstvo,tj. ministrstvo
za notranjezadeve,ki je regulatordejavnosti (zasebnovarovanje ima tudi svoj
zakon),naj se tudi oni aktivno vkljudijo
v prizadevanjaza ponovno vzpostavitev
Najveiji prohlemi delavcev zasebnega
varovanja
Problem niso Ie plade,teso za polni
delovnitas poveiini minimalne,ie
vet, v msrsikaterempodjetjuje treba
za minimalnoplato delatiie bistveno
vei ur.
Edenveijih problemovje delovniias, ki
je neredenin ni korektnoevidentiran,
velikoje nadur.Delodajalcipogosto
vodijo dvojne evidence,enoza abraiun
plaE in drugo za dejanskoopravljeno
delo. Tako veliko ur niti ni pravilno
evidentiranihniti korektnaplatanih.
Rakavarana je po mnenju SIfll[\IS
zlasti institut razporejanja delovnega
dasa,
Regresza letni dopustnamestoza
to, temur je namenjen,nekateri
delodajalciizplaiajo kot nagradoza
redno in prekomernodelo. Pri svetlih
izjemahje drugaie, v Al<tivivarovanje
bodo recimoregresza letni dopust
v zakonskih okvirih delavcina svoje
raiune dobili nakazanv enkratnem
znesku.

socialnegadialoga.Napredkav pogajanjih ni in vsa tri zdruZenjadelodajalcev,
ki so podpisnikikolektivnepogodbedejavnosti,v kateri so se zavezalik dialogu,
zdaj zanj nimajo posluha.Ministrstvobo
SKVNS pozval,naj se z njimi sestanein
prisluhnenjihovemuvidenjuproblemovv
dejavnostizasebnegavarovanja.
Na majski seji republiSkegaodbora zasebnegavarovanja SKVNS je bil govor
tudi o uiinkovitih nadinih aktiviranja in
organiziranja varnostnikov v sindikat,
5e opozarja predsednicaSKVNS Majda
Marolt na eno kljutnih sindikalnihnalog.
Zavedajose namred,da bodo skupaj in
bolj mnoZiini laZjena5linadinein poti reSevanjateZav,ki tarejo varnostnike.Tudi
letosoktobrabo SKVNSpripravilpo terenu sretanjas dlani,jih ponovnoseznanili
s tem, kaj prina5atlanstvo v sindikatu,
prisluhnili njihovim zgodbam ter jih 5e
posebejpozvali,naj povabijov sindikalne vrste tudi tiste, ki 5e niso dlani.Tisti,
ki niso dlani,namreds svojo pasivnostjo
in neodzivnostjotudi prispevajok temu,
da delodajalcilaZjekriijo pravicevseh v
zasebnemvarovanju,menijov SKVNS.
Moica Matoz

Petplenicin 5ekaj
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno
zavarovanjeSlovenije(ZZZSIje na svoji
majski seji predlagalt. i. strateiki razvoj
programaZZZS za obdobje2020-2025
in ga posredovalv obrarmavoskupiiini
ZZZS, iemr bo predvidomado 15. septembrasledilajavna razprava.
V svojempredloguso poudarili,da bo to
obdobje,>ki ga bodo zaznamovalipredvsem staranjeprebivalstva,hiter tehnoloiki razvoj in druga razvojna gibanja,
obvladovatibo treba pritiske na rast izdatkov,hkrati pa zagotavljati praviten in
ekonomskovzdrZen dostop do kakovostne zdravstveneoskrbevsem zavarovanim osebam<<.
Na upravnem odboru ZZZS so sprejeli
tudi Predlogspremembin dopolnitevPravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
oziromat. i. koiarice pravic na podrodju
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Na repubhikem
odboruzosebnega
vorovonlo
SKV|VSso
se zohvollisvojemtt
stndikalnemu
aktivistudruibe SintalCelje
zo nqgovadolgolerno
deloin za izgrodnlo
tegasindrkata.IoiefVintar seje namret
upokojil,njegavostndikalnodelobo
nadoIj eval Aleksander SIapernik.
FotoS.M
pravice do medicinskihpripomotkov,in
uveljavljanja zdravstvenih storitev ter
zdravilin Zivil na recept.Med drugim predlagajotudi pravicoinkontinentnihoseb:
dnevnodo dve dodatniposteljnipodlogi,
predlogiali hladnipredlogi(plenici)za enkratno uporabo pri dolodenihzdravstvenih stanjih oziromanajvei l5O kosov na
30 dni ali mobilneneprepustnehladkekot
nov medicinskipripomodek,ki se lahko
predpiSenamestodveh predlog ali hladnih predlog(plenic)za enkratnouporabo
z omejitvijonajvei 30 kosovna 30 dni.
Z noveloPravil so predlagalitudi nekajbistvenih spremembpri uveljavljanjuzdravstvenihstoritev,kot so pojasnilina novinarskikonferenci,pa so sprejelitudi sklep
o izbiri ponudnikovza sklenitevpogodbe
za opravljanje programov zdravstvenih
storitev v ambulantahdruZinskemedicine oz. splo5neambulanteter v otroikih in
Solskihdispanzerjih.
M, M.
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