
Pripadnost
podj etj ule treba

graditi
Peter Bruvo iz agencije Kariera je razmere
v komunalni dejavnosti opisal kot nekoliko
specifitne, saj gre za podjetja s stabilnim
poslovanjem in dobro ekonomsko sliko,
kjer prevladujejo dobri odnosi: >Kljuino
za podjetja je, da k sebi pripeljejo in tam
zadrlijo najbolj5e kadre. Pri tem pa je naj-
bolj pomemben vodja, ki vpliva na zado-
voljstvo vseh zaposlenih.< Kot je 5e dodal,
pripadnost ni osebna lastnost, temvei jo je
mogode doseti z dolotenimi motivatorji.
>Vodja je tisti, ki pri zadovoljnem delavcu
doseZe vet. Vodenje je v Sloveniji problem
tudi zato, ker se prepogosto predpostavlja,
da je dober delavec tudi dober vodja. Toda
zgodba ni tako enostarma,<< je 5e razmiSljal
Bruvo.

Veija pripadnost, kjerje socialni dialog
Predsednica Sindikata komunale, varova-
nja in poslovanja z nepremidninami Slove-
nije (SIffNS) Majda Marolt je izpostavila,
da v sindikat veiinoma hodijo nezado-
vbqni delavci, zato ne more razpravljati
o splo5nem stanju. Izpostavila je pomen
socialnega dialoga: >Ljudem je potrebno
dati priloZnost; kjer je socialni dialog vzpo-
stavljen, je tudi pripadnost podjetju vetja.<
Strinjala se je, da dobri delavci pogosto po-
stanejo vodje, vendar pa jim primanjkuje
znanj s tega podrodja. >Korak k veijemu
zadovoljstvu zaposlenih je gotovo tudi
veE vlaganja v zaposlene.<< Kot je dodala,
zadovoljstvo delavca izhaja tudi iz dobre
plate. Veliko pa bo po njenem mnenju po-
trebno storiti tudi za veije spoitovanje ko-
munalnih delavcev, od smetarja do iistilke,
saj njihovo delo vpliva na slehernega pre-
bivalca.

Merilo zadwoljshn so odnosi
Direktor komunale kike druZbe Kostak,
drugega najvedjega komunalnega podje-
tja v Sloveniji, Joie Leskomr je poudaril
pomen pripadnosti delavcev podjetjur
>>Usmerjenost vseh k istemu cilju vodi v
razvoj.<<. Menil je, da se vsako dobro delo
hitro pozabi, vsako slabo delo >pa vlete
kot jara kada<<, in to ponazoril z zviSanjem

plaf, ki se po njegovo v nekaj mesecih po-
zabi, medtem ko se vsaka graja zameri 5e
za nekaj mesecev. >Merilo zadovoljstva
so predvsem odnosi med delavci in vod-
stvom,<< je 5e razmiSljal Leskovar in se stri-
njal, da morajo skupaj s sindikati postaviti
temelje za vetje spoitovanje komunalnih
delavcev.

Veija produktivnost ob veijem
zadovoljstvu
Na okogli mizi je bil med gosti tudi Dra-
gan Dorilwid, direktor podjetja JKP Beo-
grajski vodovod in kanalizacija. >Kolikor
bolj so ljudje zadovoljni, toliko bolj5e je po-
slovanje,<< je menil in dodal, da je pri veEjih
podjetjih teZje usklajevati interese vetjega
Stevila zaposlenih. Pri njih je zaposlenih
tudi od deset do petnajst ilanov iste dru-
Zine, zaradi tesar se nezadovoljstvo iz dru-
Zine lahko hito prenese v delorme odnose.
Zato imajo zaposleno skupino psihologov
in socialnih delavcev, ki se ukvarjajo z naj-
teijimi primeri, kot so alkoholizem, narko-
manstvo, poSkodbe pri delu ipd. V podjetju
imajo tri sindikate, dva sta reprezentatirma
na ravni podjetja in mesta. Prav lani so
raziirili pravice delavcev v novi kolektivni
pogodbi. Pohvalil se je tudi s tem, da Sola-
jo otroke svojih delavcev in tudi na takien
natin skrbijo za zadovoljstvo zaposlenih.
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V llebnjem je bila v zatetku junija ie
35. Komunaliada, sreianie delavcev
komunalnega gogpodarstva. Razpravo
na okrogli misli pa so namenili
zadovoljstvu delavcev v komunalnih
podjetjih. Strinjali so se, da je izjemno
pomembna komunikacija v podjetjih in
da zadovoljni delavci prispevajo tudi k
veEji gospodarski uspe5nosti podjetja.
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Prenizke plate odganiajo delavce
>Delavec, ki je zadovoljen z delormim me-
stom in je tudi osebno zadovoljen, dosega
dvakat vedjo produktivnost od povpret-
no zadovoljnega. Na drugi strani neza-
dovoljen delavec dosega dvakrat manj5o
produktivriost,,. je s podatki postregel
Bruvo. Na podlagi svojih izkuienj opaZa
spremembe v komunalni dejavnosti, kjer
se je pred desetimi leti zaposloval kader
z dna druZbene lesMce, danes pa se vse
bolj zaposlujejo tudi bolj izobraZeni kadri:
>V Sloveniji je podoben trend, kot se doga-
ja v Avstiji in Nemtiji. Kader ne Zeli vei
delati za najniZje pladilo. Morali bomo najti
reiitve za naprej.<< Leskovar se je strinjal s
tem, da Zelivedno vet ljudi delati v komu-
nali, in opozoril, da stroj za pometanje cest
stane pribliZno dvesto tisot ewov: >>De-
lavec mora biti usposobljen za rarmanje s
taKnim strojem. Pfi tem je pomembentudi
dober odnos do opreme.<<
Majda Marolt je ob zakljudku okrogle mize
izpostavila pomen ukvarjanja z delavci in
prisotrim vodjem podjetij dejala, naj se ne
bojijo organiziranih delavcev: >Zefim si, da
bi bila naslednja Komunaliada priloZnost
za podpis nove kolektirme pogodbe za pri-
hodnjih pet let,<< je 5e izrazila sindikalna
pridakovanja.
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Komunalno gospodarstvo

Udeleiba na delovno-iportnih igrah komunalnih delavcev je vedno mnoiidna.
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