
V Sindikatu delavcev prometa in zvez
Slovenije (SDPZ) so tudi letos v dvodnevni
dogodek združili sejo republiškega odbora,

slavnostno podelitev letnih priznanj in
izobraževanje. Prejšnji konec tedna so

preživeli delovno in prijetno.
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Spodbuda
za še boljše
delo

Sejo je takoj po Internacionali, delavski hi-
mni, malo bolj črno gleda začel predsednik
SDPZ Emil Prohan, saj je opisoval sedanje
neoliberalne razmere izkoriščanja delavk
in delavcev in marsikje slabega posluha
delodajalcev za delavske zahteve. Bolj
svetlo pa je zaključila generalna sekretar-
ka SDPZ Saška Kiara Kumer, ki je pred-
stavila bolj spodbudne podatke pri včla-
njevanju v ta sindikat; najboljši pri tem
so bili v Darsavi bazi Slovenske Konjice in
dveh poslovnih enotah Pošte Slovenije, v
koprski in ljubljanski.
Prohan je opozoril na predlog ukinjanja
nujne javne rabe slovenskega jezika, da
bi lažje zaposlovali tujce. Pred sindikati je
težek boj, vse bolj pomembno pa postaja
izobraževanje o tem, kako parirati deloda-
jalcem. Poročal je o tem, kako je bil sam
nedavno na mednarodnem izobraževanju
o platformnem delu in algoritmih, ki nas
vse bolj vodijo. Sindikati bomo morali na
tem področju biti še bolj trd boj, je izrazil
svoje prepričanje Prohan in spomnil na
prizadevanja SDPZ proti prihodu Uberja
v Slovenijo. Ob tem se moramo spomniti
tudi zgodovine in tega, kako so delodajalci
najemali delavce »na akord« in zviševali
norme na podlagi tega, da so ti delali še
več.
Za sindikalizem še dolgo ne bo zmanjka-
lo dela, je prepričan Prohan. Veliko škode
dela delavskemu boju tudi sindikalni plu-
ralizem, ki pa, žal, ne pomeni, da se vse
več sindikatov bori proti delodajalcem,
ampak da vsak na novo ustanovljeni sin-
dikat vlaga veliko energije v to, da tistega
pred njim uniči. Žalostno je, da del dela-
vstva temu populizmu naseda, veliko pa
jih zaradi tega sploh več ne verjame nobe-
nemu sindikatu.
Bolj se bomo morali potruditi, da bodo čla-
ni videli, da se mi borimo za njihove potre-
be, je poudaril predsednik SDPZ in se za-
hvalil vsem, ki vztrajajo, pa čeprav včasih
vanje leti veliko puščic.
Po mnenju Saške Kiare Kumer v takšnih
razmerah ne deluje le SDPZ, lahko pa je
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sindikalna konkurenca tudi spodbuda, da
smo še boljši, je še razmišljala. Te zgod-
be aktiviste SDPZ ne demoralizirajo in
ostajajo na pravi strani, je še dodala. po-
ročala je o aktivnostih SDPZ na državni
ravni, prizadevanjih ZSSS na različnih
področjih in aktualnih pogajanjih za spre-
membo različne zakonodaje, pa tudi o do-
gajanju v državnem svetu, kamor je bila
tudi sama izvoljena, in na mednarodnem
sindikalnem parketu, kjer predstavnik
SDPZ Goran Jovanovič deluje v okviru
Evropskega združenja transportnih de-
lavcev (ETF). Tam je še vedno na tapeti
uresničevanje t. i. paketa mobilnosti, ki
se v celoti uveljavlja počasneje, kot bi se

moral, predvsem pa je problem učinkovit
nadzor kršitev.
Generalna sekretarka SDPZ ni pozabila
omeniti niti BO-letnice Delavske enotno-
sti, ki jo na svoje domače naslove dobivajo
vse članice in vsi člani tega sindikata. To
imajo namreč v SDPZ kot pravico posebej
zapisano v statutu tega sindikata.

Ponekod je posluha več, drugod manj
Sledilo je poročanje po odborih, ki delujejo
v okviru SDPZ. To je pokazalo, da je bilo
v času od zadnje seje opravljenega veliko
dela, a je marsikaj še treba doseči.
Odbor za pošto se je v tem času sestal
petkrat. Tem, s katerimi se ukvarjajo, je

Tri nagrajenke
SDPZ je del seje namenil posebno pozornost vidnim posameznicam med svojim
članstvom, saj so letos priznanja prejele tri. Aleksandro Mežnar (Nomago, Velenje)
predstavljamo tokrat tudi v rubriki Obrazi sindikata na strani 11,dodajmo le še to,
da je med svojimi sodelavci in sodelavkami zelo cenjena, da je motor dogajanja v
svojem delovnem okolju, da je športnica, organizatorka izletov, srčna in sončna, kot
je povedal predlagatelj Emil Prohan.
Nagrajenka Irena Bevc Napotnik prihaja s pošte. Predstavil jo je Peter Helbl in
med drugim povedal, da je članica že od leta 1997 in že vrsto let zgledno skrbi za
blagajno vzajemne pomoči. Prav tako spošte prihaja Janja Kazale, ki pa je na
prireditvi ni bilo. Prihaja iz poslovne enote v Krškem in si tam uspešno prizadeva za
ohranjanje članstva. .



SDPZ
veliko, spodbujajo tudi včlanjevanje. Pri-
čakujejo uskladitev plač s celotno inflacijo,
pogajanja še potekajo. Ker pa je z dvigom
minimalne plače veliko zaposlenih prista-
lo pod njo, so takoj zahtevali dvig plač za
tri odstotke. Na ZSSS so dali pobudo za
ureditev tega, da bi za sindikalno delo in
socialni dialog prispevali nekaj tudi nečla-
ni, saj tudi zanje velja vse, kar si sindikat
izbori. Na pristojne pa je šla tudi njihova
pobuda za spremembo zakona o poštnih
storitvah.
V družbah GVOin Telekom so dobili de-
cembra božičnico v višini 70 odstotkov
povprečne slovenske plače. VTelekomu pa
so tudi uskladili plače za pet odstotkov, v
GVOse bodo o tem še pogovarjali. Regres
za letni dopust bo izplačan pri februarski
plači v znesku sto odstotkov povprečne
slovenske plače.
V Darsu je zadnje mesece burno. Konec
lanskega leta so si izpogajali 1250 evrov
bruto poslovne uspešnosti, aprila pa do-
bijo 1990 evrov regresa. Poleg lanskega
dviga v višini 160 evrov za vse zaposle-
ne se s prenovljeno upravo še pogajajo za
dvig plač in rešitev problema napredovanj
za 485 zaposlenih (o njem smo v Delavski
enotnosti že pisali podrobneje, op. a.). Na
pogajanjih so za letos spet dosegli dvig
plač vsem v znesku 150 evrov. Delodajal-
ski predlog je, da bi se to zgodilo postopno
v treh delih, kar je sindikat zavrnil, predla-
gajo pospešitev dinamike. Glede napredo-
vanj so bili že tik pred vlaganjem tožb, kar
pa so v konkurenčnem sindikatu že začeli.
Če jih bodo umaknili, po dogovoru z upra-
vo obstaja možnost poplačil za vse priza-
dete, razen obresti.
V tovornem prometu je ena osrednjih tem
prvi paket mobilnosti, ki je bil sprejet, da bi
izboljšal položaj voznikov in preprečeval
socialni damping, a zadeva gre v naspro-
tno smer. Odgovor na to je bilo namreč za-
poslovanje voznikov iz Azije (Indonezije,
Nepala, Indije ... ) in Turčije, kjer so vozni-
ki izkušeni. Vsi ti pa delajo tudi po nekaj
mesecev v tujini za plačilo 1300 evrov,
tudi za 16 tisoč kilometrov mesečno. Ti-
sti, ki evropske zakonodaje ne upoštevajo,
ustvarjajo nelojalno konkurenco, direktiva
v naš pravni red še ni prenesena, kazenske
določbe še niso postavljene, tako da naši
inšpektorji še nimajo podlage za kazno-
vanje. Našim voznikom tako ne preostane
drugega, kot da vlagajo v tujini prijave tu-
jim organom nadzora. Problem dejavnosti
je tudi, da zanjo že zelo dolgo ni kolektivne
pogodbe, zanjo si SDPZ prizadeva. Brez
povečanja članstva pritisk ne bo mogoč, v
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SDPZ si za to prizadevajo. Problem pa je
vsepovsod pomanjkanje voznikov.
V avtobusnem prometu se ukvarjajo s
koncesijami in s tem povezanim položa-
jem zaposlenih, saj si SDPZ prizadeva, da
bi del javnih sredstev šel tudi njim. V posa-
meznih podjetjih so plače dvignili, tudi po
deset odstotkov, kjer je organiziran SDPZ.
Pogajanja se nadaljujejo tudi na panožni
ravni za uresničitev zakona o delovnem
času mobilnega osebja, ki je začel veljati v
začetku leta. Naslednji koraki so potrebni
zaradi pomanjkanja voznikov in voznic,
pa tudi mehanikov in drugih; razlog niso
le plače, je tudi delovni čas in še kaj.
Izvedeli smo tudi, kaj se dogaja na letali-
šču Maribor, ki deli usodo letalskega pro-
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meta drugod, hkrati pa je tam še slabše.
Lastnik je še vedno državna DRI, čakajo
pa na novega. Plačna razmerja so poruše-
na, tretjina zaposlenih prejema minimalno
plačo, čeprav so strokovnjaki z licencami,
regres so dobili. Očitno pa je, da je za to le-
tališče v slovenski lasti malo nacionalnega
interesa.
Ob koncu seje so si sindikalistke in sindi-
kalisti zaželeli še več uspehov in pozitiv-
nega odnosa, popoldan pa srečanje nada-
ljevali z izobraževanjem na temo varnosti
in zdravja pri delu, ki ga je vodila Mihaela
Kastelic. Kaj vse je poudarila in kaj so jo
zbrani spraševali, pa bomo zapisali za pri-
hodnjo številko Delavske enotnosti.

Mojca Matoz


