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Sprejeli bodo le ustrezne predloge
»Delodajalci imajo silo,

delavci pa imajo moč,« so
ugotavljali člani odbora za
pošto Sindikata delavcev
prometa in zvez Slovenije
(SDPZ), ki so se ta torek
sestali skupaj s pogajalsko
skupino, da bi do rekli, kako
se odzvati na delodajalski
predlog dogovora med so-
cialnimi partnerji in kako
nadaljevati dogovor o pla-
čah. Glede slednjega so
prepričani, da bodo dosegli
več, če nastopijo skupaj s
sindikatom KS 90, zato se
bodo skušali z njim dogo-
voriti o minimalnih skupnih
zahtevah. Pripravili so svoje
variante predlogov, po kate-
rih bi dobili največ tisti, ki so
uvrščeni v najnižje plačilne
razrede.

»Iztržiti moramo kar naj-
več, a tudi to ne bo dovolj, da
se zadeve na terenu popravi-
[o,« je bilo slišati v razpravi.
Delavcev primanjkuje in
delodajalska stran kljub svoji
zavezi v pomladanskem
dogovoru ni uspela doseči,
da bi jih zaposlili zadostno
število. Še več, poleg tega,
da so jih zaposlili le polovico

in delavcev (tistih, ki recimo
zaradi sebe ali otrok odhaja-
jo na bolniško). Delodajalski
strani niti ne nameravajo
dati bianko menice k pod-
pori njihovih ukrepov, za
katere delodajalci ocenijo,
»da so potrebni«. Te deloda-

. jalci sprejemajo enostransko
~ že sedaj v svojih aktih.
~ V petek gredo pogajalci

I Q; SDPZ tako na pogajanja z
dogovorjenega, je veliko de- jasnimi stališči, ki so skladni
lavcev odšlo iz družbe in je z njihovim mandatom in
manko kadrov še večji. podporo njihovega članstva.
SDPZ tudi ne more pristati Bliža se december, čas, ko

na predlagano degradacijo je na pošti največ dela. Ker
in deregulacijo poštnih po- je delavcev premalo, tempo
klicev, poleg tega so odlo- dela ubij ajoč, veliko je že
čno proti uvedbi denarnih sedaj tudi bolniških izostan-
nagrad za stalno prisotnost kov, je pričakovati vroča
na delu, saj je to pot v diskri- pogajanja.
minacijo določenih delavk M. M.


