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OBVESTILO ČLANOM ZSSS SDPZ V POŠTI SLOVENIJE 
 
 
POGAJANJA O PODJETNIŠKI KOLEKTIVNI POGODBI V POŠTI SLOVENIJE d.o.o. 
 
 
Odbor za Pošto pri ZSSS SDPZ je na podlagi skupne ocene o poteku pogajanj za 
kolektivno pogodbo Pošte Slovenije v začetku oktobra ocenil, da je v skladu z 
usmeritvami, ki so jih pogajalci pridobili s strani vseh sindikalnih zaupnikov  ZSSS 
SDPZ v Pošti Slovenije, za izpolnitev zastavljenih ciljev potrebno pogajalsko 
skupino okrepiti. Zaradi tega je odbor, ki ga predstavljajo vsi predsedniki 
sindikatov ZSSS  SDPZ v poslovnih enotah Pošte Slovenije, sprejel soglasno 
odločitev, da kot celota prevzame mesto pogajalske skupine in je v taki sestavi 
tako deloval  prvič na pogajanjih 28.10.2010. 
 
Sindikalni kolegi iz KS 90 SPD so še pred temi pogajanji svoje članstvo in javnost 
informirali, da smo v ZSSS SDPZ  v  pogajanjih z delodajalcem popustili ter da 
bomo na dan določen za  pogajanja, kolektivno pogodbo tudi podpisali.  Nad temi 
trditvami smo bili začudeni, saj je največje popuščanje nastalo ravno v času, ko je 
skupina pogajalcev iz KS 90 SPD  še aktivno sodelovala v pogajanjih in ko je prišlo 
do izrazitega zniževanja dopusta. Da je temu res tako in da ne govorimo o nečem 
irelevantnem, je mogoče preveriti iz potrjenih zapisnikov o pogajanjih.  
 
Odbor za Pošto pri ZSSS SDPZ je v nadaljnjih pogajanjih popravljal storjene 
napake, kar je razvidno iz bistveno spremenjenega besedila kolektivne 
pogodbe z dne 28.10.2010. Prišepetovalci KS 90 SPD očitno niso bili dobro 
informirani, ko so članstvo zavajali, da bo istega dne kolektivna pogodba že 
podpisana. 
  
V ZSSS SDPZ se zavedamo, da so pogajanja vedno kompromis. Za prvo oceno o 
doseženem zadošča že hiter sprehod po posameznih členih in primerjava tekstov, 
kot ga je predlagal delodajalec in sedanjim tekstom, ki ga bomo v skladu s 
sprejetimi usmeritvami in dosedanjo prakso sindikalnim zaupnikom tudi 
predstavili. 
  
V ZSSS SDPZ ocenjujemo, da smo v pogajanjih dosegli napredek pri višini plač 
delavcev in zagotovilu, da zaradi uvedbe novega plačnega modela nihče ne bo 
imel nižje plače kakor tudi dejstvo, da smo ohranili sedanji sistem delovne 
uspešnosti in napredovanj.  
 



 
   

V ZSSS SDPZ o podpisu podjetniške kolektivne pogodbe ne odloča 
posameznik. O podpisu kolektivne pogodbe bodo odločili sindikalni 
zaupniki ZSSS SDPZ, ki delujejo v okviru Pošte Slovenije na skupni seji, ki bo 
26. novembra 2010. 

 
In še o kritiki.  V ZSSS SDPZ svojega dela ne opravljamo na temelju kritike drugih, 
kar je sicer najlažja pot. Prav tako naše usmeritve ne temeljijo na lažnih obljubah, 
ki ne dajo rezultatov. Zgolj obljube že nekaj časa ne dajejo rezultatov, kar so 
spregledali tudi zaposleni. Že zgolj za ohranitev pravic zaposlenih so potrebne 
resne priprave in trda pogajanja. Pogajalci ZSSS SDPZ, ki so vzdržali do zaključka 
pogajanj so tisti, ki najbolj vedo koliko naporov in znanja je bilo potrebno  vložiti, 
da so se ta lahko zaključila. 
 
Res je, da je odločitev KS 90 SPD, da pogajanja zapusti - povsem legitimna pravica 
sindikata. Pojavi pa se vprašanje, zakaj KS 90 SPD ni pripravil svojega predloga in 
ga ponudil delodajalcu ter se v pogajanjih izpostavil in zavzel za dosego svojih 
ciljev. V obrambo svoje odločitve in njihove nemoči so šli sindikalisti KS 90 SPD 
celo tako daleč, da so namesto svojih stališč uporabili delovno gradivo ZSSS SDPZ 
in ga nepooblaščeno objavili na svojih spletnih straneh. Ob tem bi se moralo  
njihovo članstvo resno vprašati kakšna stališča so pripravile strokovne službe KS 
90 SPD.  
 
In še za konec. V ZSSS SDPZ se nismo zavzemali za spremembe sedaj veljavne 
kolektivne pogodbe. Do priprave predloga sprememb s strani poslovodstva je  
prišlo po oživitvi delovanja in zahtevah sindikata KS 90 SPD, kjer so vseskozi 
trdili, da je kolektivna pogodba iz leta 2003, ki je sedaj še vedno v veljavi, slaba. 
Zato je toliko bolj nenavadno, da sedaj prav z njihove strani tolikokrat  kritizirano 
podjetniško kolektivno pogodbo, za katero smo se tudi takrat pogajali le 
predstavniki sindikata ZSSS SDPZ, zagovarjajo kot dobro! Tega dejstva se 
sindikalisti v ZSSS SDPZ dobro zavedamo, zato zahtev po spremembi tudi nismo 
vlagali. 
 
 
 Pogajalska skupina sindikata 
 ZSSS SDPZ v Pošti Slovenije 
 


