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Če ne bo sprememb,
bodo težave še večje

Na prvem pogajalskem srečanju za kolektivno pogodbo za dejavnost cestnega potniškega
prometa so se prejšnji četrtek sestali predstavniki Sindikata delavcev prometa in zvez

Slovenije (SDPZ) in delodajalske strani.
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Končno so tako uslišane zlasti delovni čas, v okviru
zahteve SDPZ, da se začne katerega je največji problem
prenova tega pomembnega t. i. čas razpoložljivosti, in
dokumenta. Sedaj veljavna plače. Da se bo potrebno teh
kolektivna pogodba za cestni akutnih težav lotiti odločneje
potniški promet je namreč in čim prej, se verjetno vse
zastarela, saj je začela veljati bolj zavedajo tudi delodajalci,
v začetku leta 2007. Od takrat ki za opravljanje dejavnosti
so se razmere in zahteve ne dobijo več delavcev, zla-
bistveno spremenile, vedno sti voznikov. »Težave bodo
znova pa je bil omenjan pro- samo še večje, če ne bo spre-
blem koncesij. memb, delavci pa bodo vse

Pogajalci SDPZ so delo- bolj odhajali drugam,« opo-
dajalce ponovno opozorili zarja sindikalni pogajalec,
na najbolj pereče probleme, predsednik odbora za cestni
s katerimi se srečujejo zapo- potniški promet SDPZ Emil
sleni v tej dejavnosti. To sta Prohan.

Pogajanja so intenzivna
Intenzivno se na ravni sku pne družbe Avrigo-Izletnik
sindikalisti SDPZ pogajajo tudi za tamkajšnjo pod-
jetniško kolektivno pogodbo. Že kakšen mesec se
sestajajo po dvakrat tedensko. Kot nam je povedal
Prohan, ki je v tej družbi prvi sindikalist SDPZ, so v tem
sindikatu pripravili svoj predlog pogodbe in ga poslali
delodajalski strani. Pogajanja potekajo člen za členom,
pravi, ambicija pa je, da jih zaključijo decembra, da bo
kolektivna pogodba začela veljati z novim letom.

Da je prenova kolektivne pogodbe nujna, problemi, pove-
zani s tem, pa resni in pereči, priča tudi dejstvo, da so za
pogajalsko mizo na delodajalski strani sedeli predstavniki
vseh večjih in pomembnih avtobusnih podjetij.

Ambicija pogajalcev je,
da pogodbo sklenejo v treh
mesecih. Naslednjič se dobijo
že v začetku decembra. SDPZ
bo pripravil svoj predlog po-
godbe, pogajali pa se bodo
v dobro vseh zaposlenih v
dejavnosti. "Želimo, da nam
ljudje sporočijo, kaj jih naj-

bolj tare, za pravice, zapisa-
ne v kolektivni pogodbi, se
SDPZ bori zanje,« poudarja
vršilka dolžnosti generalne
sekretarke SDPZ Saška Ku-
mer, ki kot pravnica sodeluje
na pogajanjih skupaj z odvet-
nikomjurijem Shoijem.
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