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Sprememba

Za poitenopovradilo
stroikovprehrane

Sindikatkomunale,varovanjain
poslovanjaz nepremitninamiSlovenije
(SKVNS)in Zbornicakomunalnega
gospodarstvasta s l. septembromzaradi
neposluhavlade zaiela zbirati podpise
za spremembozakona,ki delavcem
komunaleomejujenekateraizplatila.

V sindikatuZe nekaj let zamanposkuSajo
prepridativlado o spremembizakonodaje, ki bi odpraviladiskriminatorenpoloZaj
delavcevv javnih podjetjihnasprotitistim
iz zasebnegasektorja.Delavci v javnih
podjetjih namrei za isto delo prejmejo
435 evrov manj povrnjenih stroSkov za
prehranozgolj zaIo,ker j e njihov (vedinski)
lastnikdrZavaali obdina.
Predsednica
ZSSSLidija Jerkit pravi,da so
se za zbiranjepodpisovodlodili,ker nobena njihovapobudav zadnjihletihni naletela na posluhvlade: >>Posku5ali
smo storiti
vse,da bi se zadeveuredile.Od poslanskih
vpraianj do sklepov na ekonomsko-socialnemsvetu (ESS),kjer smo kar trikrat
sprejelisklep,da se to podrodjeuredi.Leta
2017,2OlB in 2019 je vednoznovabilo
obljubijeno,da se bo zadeveuredilo do
je predsednicaopisalaneurekoncaleta,<<
snideneobljubein pojasnilaodloditev,da
so sindikatiskupajs komunalnozbornico
prevzeiipobudoza spremembozakona.
Za odpravodiskriminacije
>>Od
leta 2015, ko je bila sprejetakolektivpogodba
na
za komunalnodejavnost,imaje
mo dva razlidnasistemaza prehrano,<<
dejalapredsednicaSKVNSMajda Marolt.
Problemizhaja iz tega, da zakon nalaga
powadilostroikov prehranev viSini 4,6I
evra. Cepravso se s kolektivnopogodbo
dogovorili,da bo ta znesek6,12evra,pa za
delavcev javnihpodjetjihto ne velja.Majda
Marolt pri tem opozarjana kriitev ustave,

1ij;

saj takino dolodiloovira z ustavozagotovljeno kolektivnodogovarjanje.
Prav zato
Zelijov predloguzakona,za kateregabodo
po kazbiralipodpise,uvesti spremembe,
terih bi se tam, kjer je sklenjenakolektivna pogodba,upoitevalata pred zakonom.
>Tobi veljalotudi za vsa drugapodjetja,ki
delujejov drugih dejavnostihin so v lasti
ali preteZnilastidrZaveali lokalneskupnosti,< je 5e dodalaMajda Marolt. S tem bi
tudi v drugih panogahodpravilidiskriminac4o,ki jo sedajzapoveduje
zakon.

Kjein kako oilildti svoj glas podpore?
Za uspeino vlaiitev predloqa zakona za poiteno povraiilo stroikov prehraneje
patrebnozbrati 5000 vetjavnihpodpisov.Njihovazbiranjeso priieli ie v zatetku
septembra,podpispa bo mogoie oddatido 30. oktobra.Tisti,ki imatel<tralificirano
digitalnopotrdilona portaluE-uprava,Iahkosvojopodporo oddatev tem tasu tudi
elektronsko.
Svoj padpisv padporo lahko oddatetudi na upravnih enotah.VLjubljani,Mariboruin
ponekoddrugodpa k podpisupozivajotudi na stajnicamipredupravnimienotami.
Zelo pomembnoje tudi to, da vsak,ki je obrazecza podporozahtevi najprejizpalnil
pred uradnoosebana upravni enoti(tam se mora tudi legitimirati!),taobrazecpotem
tudi odda (na stojnici ali na Dalmatinovi 4 v Ljubljani) ali poilje sindikatu,ki zbira
podpore.Toni potrebnoza tiste,ki bodopodporo oddalielektronsko.
Zbiranjeobrazcev
bo organiziranotudi v komunalnihpodjetjih.Pozanimajtese na obmoini organizaciji
ZSSS,pri svojemzaupniku ali na spletni straniZSSSin SI{ylVS.
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Zbiranjepodpisovpodpirajotudi
direktorji
Zbiranju podpisovso se pridruZilitudi
v Zbornici komunalnegagospodarstva
pri GZS. Direktor zbornice Sebastjan
Zupancje dejal, da ne razumejo,zakaj
ni posluhaza njihoveupravidenepredloge. Izpostavilje, da komunalni delavci
delajov vseh mogodihpogojih,zato si
zasluZijos kolektivnopogodbodogovorjeno nadomestiloza prehrano.>>Delavci
s pomanjkljivo prehrano so manj utinkoviti in bolj izpostavljenizdravstvenim
tveganjem.To so opazili tudi direktorji, ki si Ze od leta 2Ol5 prizadevajoza
je nepraviten
ureditev tega podrodja,<<
poloZajnekaterihdelavcevopisovalZupanc.Tudi vodstvakomunalnihpodjetij
bodo tako skupaj s sindikati pozivala
k oddaji podpisovv podporo predlogu
zakona,ki bi odpravil diskriminacijoin
solidarno zagotovil vsem delavcemv
[komunalnih)podjetjih enakoobravnavo
glede povradilastroSkovprehrane.Svoj
podpislahkov elektronskiobliki ali pred
upravnimi enotami iirom po Sloveniji
oddatetudi vi.
Matei Klarit

delavska
enotnost

