
Dialog poslovodstva te družbe in reprezen-
tativnih sindikatov je zastal, ugotavljajo
pogajalci SDPZ, saj poslovodstvo ne ponu-
ja ustrezne rešitve in odgovora na njihove
upravičene zahteve. Svoje članstvo in dru-
ge zaposlene so zato v začetku tega meseca
pozvali k podpisu izjave s podporo pripravi
stavke »zaradi neprimernih pogojev dela in
nepripravljenosti delodajalca za ustrezno
uskladitev plač z inflacijo«. Ko to pišemo,
odgovora delodajalske strani še niso prejeli.
»Delodajalcu smo v procesu pogajanj in so-
cialnega dialoga postavili jasna pričakova-
nja glede obveznosti in pravic zaposlenih,
olajšanja pogojev za delo, dviga plač, ki bo
omogočil zadostno število zaposlenih in
tudi redno usklajevanje z inflacijo,« pravijo
v SDPZ. Prepričani so, da si pred tem pro-
blemom nihče na pošti ne sme zatiskati oči
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in gledati stran, ko plače na pošti realno pa-
dajo in ko od tam odhajajo dobri dolgoletni
sodelavci. Novih pa na pošti ne dobijo, saj
plače in pogoje dela niso stimulativni.
Prvič so pogajalci SDPZ o potrebi po uskla-
jevanju plač z inflacijo poslovodstvu pisali
že 8. julija lani, a pri njem za kaj več kot za
dogovor o delni uskladitvi osnovnih plač s
1. januarjem letos ni bilo posluha. Še več,
ugotavljajo tudi, da so deležni očitne iqno-
rance.
Zadnji sestanek so namreč imeli v pone-
deljek, 27. februarja, a sta se ga udeležila
samo dva predstavnika delodajalca, članica
poslovodstva Ivana Vrviščar in delavski
direktor Janez Zidar, ki je bil na sestanku
»pretežno neaktiven«.
»Stališče našega sindikata je, da bi se tako
pomembnih sestankov morali udeležiti vsi
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Sindikat delavcev prometa in zvez
Slovenije (SDPZ) na Pošti Slovenije
najprej zahteva takojšnjo uskladitev plač
z inflacijo za vsa delovna mesta, saj je
sedaj tri tisoč zaposlenih na plačnem
dnu. Posluha poslovodstva za njihova
prizadevanja pa ni, zato se že aktivno
pripravljajo na stavko.

člani poslovodstva. Na sestanku smo dobe-
sedno izgubljali naš čas med poslušanjem
predstavitve sestave plač na Pošti Sloveni-
je, delodajalec pa ni pokazal resnega inte-
resa za uskladitev plač, upoštevajoč visoko
rast življenjskih stroškov. Razočarani smo
zapustili sestanek v upanju, da se bo delo-
dajalec pisno opredelil do našega zadnjega
predloga,« pravijo v SDPZ, zavedajoč se,
da nujne obsežne spremembe v takšnem
velikem sistemu niso mogoče kar čez noč.
Potrebne pa so tako na področju organi-
zacije dela kot vrednotenja delovnih mest.
Poleg časa pa terja takšno ukrepanje zlasti
pripravljenost vseh vpletenih, pravijo.
SDPZ je delodajalcu večkrat jasno sporočil,
da je potreben vsaj prvi korak, da se bodo
potem lahko v miru posvetili potrebnim
spremembam sistemizacije. In hitra rešitev
je po njihovo možna, saj najprej zahtevajo
takojšnjo uskladitev plač z inflacijo za vsa
delovna mesta na Pošti Slovenije.

Zbirajo podpise
»V teh prizadevanjih sindikati predstavlja-
mo vse zaposlene na Pošti Slovenije, ne
glede na to, v katerem sindikatu ste, pa tudi,
če ne pripadate nobenemu. Prizadevanje
sindikata SDPZ Pošte Slovenije bo vsesko-
zi, da oba sindikata vsa pogajanja, pa tudi
morebitna zaostrovanja socialnega dialoga
in potencialno stavko, izvedemo skupaj, saj
smo skupaj močnejši in bomo za vse zapo-
slene dosegli več. Pričakujemo in upamo,
da bo enako ravnal tudi sindikat SPD,« so v
SDPZ zapisali v dopisu svojim članicam in
članom. Več kot tri tisoč zaposlenih na pošti
je namreč na samem plačnem dnu, kar jih
je spodbudilo k začetku aktivnih priprav na
stavko. A ta ne bo uspešna, če zanjo ne bo
med zaposlenimi širše podpore. To so tako
v začetku marca začeli intenzivno iskati s
podpisi izjav, ki jih podpisane zbirajo na
elektronskih naslovih sindikalistov vseh
poslovnih enot (navedeni so v okvirju) ali
pa tudi fizično pri vseh teh zaupnikih ozi-
roma na naslovu: SDPZ Dalmatinova 4,
1000 Ljubljana. M. M.
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