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Do konca leta
še veliko dogajanja

Dober mesec po nastopu funkcije vršflke dolžnosti generalne sekretarke Sindikata
delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) Saška Kumer sodeluje v več zahtevnih .

pogajanjih. Predvidoma bodo nekatera do konca leta že končana.

v dejavnosti cestnega po-
tniškega prometa bodo se-
daj veljavno kolektivno po-
godbo podaljšali začasno,
do sklenitve nove. Interes
za sprejem predloga SDPZ,
da se pogajanja začnejo, je
je tudi pri delodajalcih. »Raz-
mere kažejo, da je potrebno
zadeve bistveno spremeniti.
Naše stališče je, da največ
sprememb potrebujemo na
področju delovnega časa,
predvsem časa razpoložlji-
vosti, natančnega razumeva-
nja evropske ureditve delo-
vnega časa mobilnih delav-
cev, pogojev dela, plač itd.,
saj zaradi razvoja turizma
in drugih okoliščin gospo-
darske rasti prihaja do tega,
da je voznikov premalo in
da novih ni, saj pod takimi
pogoji niso več pripravljeni
delati,« ugotavlja Kumrova
in dodaja, da bodo po pr-
vem uvodnem srečanju in
dogovoru o poslovniku o
delu pogajanja zastavili z
novim letom. »Želja SDPZ
je, da zadeve spremenimo
vsebinsko, zato smo tudi
apelirali na vse sindikalne
predsednike v dejavnosti,
da aktivno pošiljajo svo-
je plačilne liste, da bomo
naredili izračune, da nam
sporočajo svoje probleme,
želje in potrebe. Poziv velja
tudi vsem članom, da bo
ta kolektivna pogodba res
odražala potrebe na terenu,
pravi naša sogovornica.
Že dolgo je v dejavno-

stih, ki jih združuje SDPZ,
potreba tudi po kolektivni
pogodbi za tovorni pro-
met, kjer pa se ne dogaja
zaenkrat še nič, pobud ene
in druge strani ni. So pa
spremembe na ravni evrop-
ske zakonodaje, ki pa niso
vse ugodne za zaposlene,
zato bo treba tudi na tem
področju več aktivnosti za

kot lastniku Pošte Slovenije
na sestanku prejšnji teden,
pravi Kumrova in dodaja, da
so na SDH naleteli na »zrner-
no mero razumevanja«, To
je po njenih besedah tudi
olajšalo pogajanja s poslo-
vodstvom, kjer so dosegli
»pomemben preboj« pri
plačah. V izjavah o njihovi
višini pa je naša sogovorni-

ca previdna, saj
dogovor še ni bil
podpisan.
Pogajanja so

intenzivna tudi
na ravni nove ve-
like avtobusne
družbe, ki nasta-
ja. Najprej sta se
združila Izletnik
Celje in Koratur,
z novim letom
pa se Izletnik Ce-
lje združuje še z
Avrigom, obeta
se tudi združitev
družb Promet
Mesec in Adven-

~ltura. »Ke r gre
;;,

i:za ogromnega
~igralca na tem

L-.•...~~~~~ ••••~_· ~·__~~trgu, je izredno
Vozniki avtobusov zahtevajo ureditev pomembno, ka-
delovnega časa kšna kolektivna

pogodba bo tam
sprejeta; se zaveda Kum-
rova in pojasni, da je akt o
sistematizaciji že izpogajan,
v ponedeljek se začnejo
pogajanja o tarifnem delu.
Pogajanja so intenzivna,
potekajo dvakrat tedensko,

zaščito delavcev, se zaveda
naša sogovornica.
V skladu z dogovorom,

ki so ga sposlovodstvom
podpisali aprila, se nadaljuje
socialni dialog tudi na ravni
Pošte Slovenije. »Pogajamo
se o tem, kaj bo z začasno
zvišanim izplačilom za ma-
lico, ali bo prelito v osnovno
plačo, in hkrati tudi o spre-

membi sistematizacije, kjer
opozarjamo na to, da je
treba zaposlenim v določe-
nih plačilnih razredih plače
dvigniti. Pri tem opozarjamo
na isti problem, ki se pojav-
lja tudi drugod, da je manko
zaposlenih, da ti opravljajo
ogromno presežnih ur, da .
ne izkoriščajo letnega do-
pusta, da so v porastu bol-
niške na rekordno raven,
da zaposlujejo študente.
Vse to se že pozna tudi na
poslovanju družbe, ki ne do-
sega več določenih planov
in se pričakovani dobiček
že krči. Oba sindikata sva to
usklajeno že sporočila SDH

vanje so vključeni predstav-
niki vseh podjetij pa tudi
svet delavcev.
Nekaj nervoze je bilo tudi

glede pogajanj o podjetniški
kolektivni pogodbi v družbi
Adria Airways Tehnika, a so
se pogajanja vendarle za-
čela. »Na začetku je bilo na
strani delodajalca zelo trdo,
pa so potem naši pogajalci
dosegli, da so jih poslušali,«
pravi naša sogovornica.
SDPZ se trudi tudi, da bi

v enem od podjetij prido-
bil podlage za nadaljevanje
prizadevanj na področju ob-
veznega dodatnega poklic-
nega zavarovanja (nekdanje
beneficirane dobe), ki so ga
delodajalci pred leti eno-
stransko nehali plačevati.
Kumrova pravi, da inten-

zivno komunicira z vsemi na
terenu. Spoznati želi akutne
probleme in na podlagi tega
bo v naslednjem letu »začela
določene aktivnosti«. Te
bodo po njenem povezane
tudi z bolj intenzivnimi stiki
s člani, zato poziva vse, da
SDPZ pošljejo elektronske
naslove. Razmišlja tudi o
vzpostavitvi facebook stra-
ni, o aktivnem projektu
včlanjevanja na terenu, o
tesnejšem sodelovanju s
sekretarji, ki delajo na ob-
močjih ... »Trudili se bodo
vzbuditi zavest o pomenu
tega sindikata,« zaključi naša
sogovornica.
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