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RAZŠIRJENA SEJA REPUBLIŠKEGA ODBORA SINDIKATA DELAVCEV 
PROMETA IN ZVEZ SLOVENIJE 
 
 
Sporočilo za medije 
 
 
V Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije zahtevamo, da AUKN sprejeto 
priporočilo št. 7, s katerim poziva poslovodstva in nadzorne svete, da posežejo v 
višino oz. maso za plače, božičnice in 13. plače, nemudoma umakne in o tem po 
enaki poti obvesti naslovnike. 
 
Razlog za tako zahtevo utemeljujemo z dejstvom, da so vse naštete kategorije 
izplačil plod dolgotrajnih pogajanj med socialnimi partnerji in vključeni v kolektivne 
pogodbe oz. pisne dogovore med pristojnimi organi družb in sindikati. 
 
Izplačila so del plačnega modela v družbah ter vloženega napora poslovodstev in 
delavcev za doseganje ustvarjanja nove vrednosti. Konkretno bi v Pošti Slovenije  
poseg v izplačila iz naslova božičnice, doseženega dobička in zmanjšanja regresa za 
letni dopust, ki ga zahteva AUKN, pomenil 4% manjša izplačila. Zaposleni v tej družbi 
že nekaj let močno nazadujejo v izplačanih prejemkih, kar poskušamo urediti s 
pogajanji za prenovo kolektivne pogodbe, ki potekajo zadnje leto.  
 
Poudarjamo, da imajo vsa podjetja, kjer imamo člane v okviru SDPZ /Pošta 
Slovenije, DARS, Telekom Slovenije, GVO (gradnja in vzdrževanje 
telekomunikacijskih omrežij), Adria Airways Tehnika in ostale službe, ki se jih v okviru 
naše dejavnosti loteva AUKN z zloglasnim priporočilom št. 7 sklenjene veljavne 
kolektivne pogodbe, ki so vse po vrsti plod dolgotrajnih pogajanj med socialnimi 
partnerji. Vse kolektivne pogodbe imajo tudi določilo o usklajevanju plač na podlagi 
dela inflacije, s čimer smo se že odrekli velikemu deležu, saj inflacija ni upoštevana v 
celotnem odstotku, s čimer so plače in izplačila že nadzorovana.  
 
Rek, da so zaposleni ključni dejavnik uspeha v družbi ni nastal in ni zgodovinsko 
pripoznan kar tako in družba DARS, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije z vsemi 
hčerkami, vnukinjami, pravnukinjami, … so uspešne družbe, ki na vseh področjih 
kljubujejo vse bolj zahtevnemu okolju. Brez prizadevanj zaposlenih takšnega 
rezultata, kot ga imamo danes, ne bi bilo. Pozitivno delovno okolje, ki se kaže tudi v 
tem, da vodstvo prepozna prizadevanja zaposlenih in jih ustrezno tudi ovrednoti z 
določeno »nagrado«, pa je ključ za dobre medsebojne odnose.  
 
V sindikatu ne bomo dovolili, da AUKN oz. država enostransko posega v izpogajane 
kolektivne pogodbe. Za sindikat je nesprejemljivo, da se s pritiski na poslovodstva in 
nadzorne organe v družbah pravice zaposlenih enostransko znižujejo. Zato vabimo 
predstavnike AUKN-a, da se sestanemo v vsaki izmed obravnavanih družb, kjer jim 



bomo predstavniki sindikata in zaposleni predstavili višino izplačil dogovorjenih 
prejemkov in predvsem pogoje dela, pod katerimi so ti prejemki zasluženi. AUKN in 
lastnika teh družb še opozarjamo, da se pravicam ne bomo odrekli in jim s polnim 
pooblastilom našega članstva sporočam, da smo za zadržanje teh pravic pripravljeni 
nemudoma začeti tudi sindikalnimi aktivnostmi, ki bodo naperjene izključno proti 
lastniku družb zaradi nespoštovanja socialnega dialoga. 
 
Izkoriščam to priložnost in vabim predstavnike lastnika družb oz. AUKNA,  da si 
vzamejo čas in se nam enkrat v poznih večernih urah pridružijo v enem od poštno 
logističnih centrov v Mariboru ali Ljubljani in zjutraj pospremijo pismonoše pri raznosu 
pošiljk in paketov. Vabimo jih tudi na eno od avtocest, ki jih vzdržujejo delavci DARS-
a ali pa, da se pridružijo delavcem hčerinske družbe GVO v skupini Telekoma 
Slovenije, ki vzdržujejo telekomunikacijska omrežja. Tudi v hangarju Adria Airways 
tehnike jim zagotavljamo možnost obiska. In ker je priporočilo usmerjeno na izplačila, 
ki jih delavci pričakujejo okoli božičnih praznikov – vam bomo zagotovili termine 
srečanj v decembru, ko bo zunaj zagotovo dež, sneg in poledica – takrat boste lahko 
tudi v realnosti videli, kdo in kako se služi dobičke, ki jih vi le na podlagi sprejetih 
odločitev po pisarnah tako nerazumno terjate. Če vam tudi to ne bo odprlo oči, ste 
vabljeni na pogajanja med socialnimi partnerji in dobili boste vsa potrebna pojasnila. 
Do takrat pa – zahtevamo, da priporočilo umaknete! 
 
 
 
Cvetka Gliha, 
Generalna sekretarka  
 
 
 
 
 
 
 


