
Iz turbulentnega
v mirnejše leto?

Razširjena seja republiškega odbora Sindikata
delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) je bila
namenjena pregledu dela v zadnjem obdobju, ko
ima ta sindikat vršilko dolžnosti generalne sekre-
tarke, in pogledu naprej, v ospredju pa je bil tudi
odkrit pogovor o drugih aktualnih vprašanjih. •

Ker je bila seja zadnja letos,je bila slovesnejša

Predsednik SDPZ Srečko Lorenčak, ki je sejo vodil,
upa, da je po turbulentnem letu 2017 na vrsti mirnejše ob-
dobje. Po poročilu vršilke dolžnosti generalne sekretarke
SDPZ Saške Kumer je bilo dela v tem času veliko, saj
so potekala številna pogajanja, kjer je sodelovala v novi
funkciji ali pa še kot sekretarka v zahodni regijski orga-
nizaciji, pristojna za ta sindikat. To bo predvidoma še do
začetka novega leta, ko bo naloge na ravni regije začela
opravljati Simona Mali,ki se je tudi udeležila seje.

Saška Kumer si želi veliko sodelovanja, povezovanja in
boljšega pretoka informacij na vseh ravneh delovanja sindi-
kata. Sindikalne predsednike je pozvala, naj jo informirajo,
in jim zatrdila, da je pripravljena na srečanja na terenu z
njihovimi izvršnimi odbori in člani. Če bodo seznanjali
drug drugega, bo lažje delati in »bolj bomo cenili delo
drug drugega«, je dejala. Želi si čim bolj aktiven, povezan
in prepoznaven sindikat. SDPZ bo tako tudi odpiral nove
aktualne teme, ena med njimi so recimo prevozi potnikov
v cestnem prometu v povezavi s trudom dela politike, da
bi v Sloveniji uvedli možnost uporabe aplikacij, kot jo upo-
rablja Uber. To po njenem pomeni nič pravic za voznike
in možnost širjenja tudi na druga področja, kar bi lahko
pripeljalo do razkroja delovnega prava. Januarja bo SDPZ
na to temo pripravil okroglo mizo, je obljubila.

Poleg pogajanj za kolektivno pogodbo za cestni po-
tniški promet ter pogajanj na pošti je Kumerjeva omenila
tudi druga pogajanja, ki že potekajo ali pa so že najavlje-
na. V zvezi z dogajanjem ob pogajanjih v družbi Adria
Arways tehnika je tamkajšnji zunanji sindikalni zaupnik
Matej]emec sprožil razpravo o stroških za najeto od-
vetnico. Težavna pogajanja v tej družbi naj bi se namreč
zaključila do konca leta, zato so pogajalci v veliki stiski,
saj se je sindikat družbe že precej zadolžil.

Razpravljali so tudi o doseženem na pogajanjih v Pošti
Slovenije (prispevek o doseženem objavljamo posebej).
Nekaj razpravljavcev je menilo, da je doseženi kompro-
mis najboljši za pismonoše, drugi poštni delavci pa z njim
povečini niso najbolj zadovoljni.

O finančnem poslovanju SDPZ v prvih desetih mesecih
je poročala predsednica nadzornega odbora Klementa
Luketa. Sindikalisti so si na koncu zaželeli veliko sreče
in uspehov v novem letu.
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