
                                                                                                                                                                               

                                                                         
                                                   

 
 
 

 
 

 
INFORMACIJA  SDPZ O POTEKU POGAJANJ 
 
 
Po prebrani objavi SPD KS 90 sem se po tehtnem premisleku odločila, da 
zapišem informacijo o  poteku pogajanj. Informacijo, ki ne bo potvorjena in ne 
bo temeljila na promociji in udarnosti posameznika oz. določenega sindikata. 
 
Predvsem želim poudariti, da je sindikat SDPZ sindikatu SPD KS 90  na 
usklajevalnem sestanku jasno predstavil naša stališča, posebej jim je bilo 
povedano, da do pogajanj ni prišlo na našo zahtevo, temveč zaradi  bližajoče 
se liberalizacije in nenazadnje tudi zaradi njihove zahteve (SPD KS90) po 
prenovi kolektivne pogodbe. O zahtevah   s strani SPD KS 90 so poročali 
mediji ob lanskem protestu pred stavbo uprave Pošte Slovenije, vse zahteve 
so bile objavljene na oglasnih deskah in zapisane tudi na njihovi spletni 
strani,  kjer so tudi danes dostopne vsakomur.  
 
Ne moremo se strinjati z obtožbami SPD KS90, da smo si premislili, da je 
delodajalec kompromisni predlog pripravil na svojo pest, da smo se ustrašili 
govoric, da naj bi Pošta Slovenije obstoječo kolektivno pogodbo odpovedala, 
da smo klonili pritisku Pošte Slovenije, da smo podaljšek poslovodstva in da 
so bili člani pogajalske skupine SPD KS  90 odstranjeni s pogajanj.  
 
Spoštovani sodelavci,  o ničemer si nismo premislili, ves čas smo na podlagi 
znanih dejstev in pridobljenih podatkov pripravljali podlage, kako v pogajanjih 
čim več iztržiti. Na prejeta gradiva smo  poslovodstvu pravočasno  
posredovali zahteve in pripombe. 
 
Prav na podlagi zahteve  sindikata SDPZ  smo uspeli prepričati upravo v 
pripravo novega tki kompromisnega predloga, katerega smo  z vso 
odgovornostjo obravnavali na seji Odbora za pošto pri SDPZ, naša stališča  
sprejeli  soglasno in  SPD KS90 ponovno predlagali skupno posvetovanje o 
ponujenem predlogu. SPD KS90 je ponudbo pisno zavrnil.  
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Nikakršnih govoric o odpovedi kolektivne pogodbe se nismo ustrašili. Vemo, 
da to možnost delodajalec lahko izkoristi, zato si bomo prizadevali, da do 
tega ne bo prišlo. Vedeti je potrebno, da bi s prenehanjem veljavnosti 
podjetniške pogodbe in prehodom na kolektivno pogodbo dejavnosti delavci 
veliko izgubili.  
 
Ne poznam primera, da si sindikat ne bi na prvem mestu želel in prizadeval 
imeti svojo podjetniško kolektivno pogodbo. Prav tako je treba vedeti, da se 
na nobenega člana pogajalske skupine SDPZ  niso izvajali nikakršni pritiski, 
ki jih omenja SPD KS 90. 
 
Da je bil kdor koli odstranjen s pogajanj pa je popolna izmišljotina. Člani 
pogajalske skupine SPD KS90  so pogajanja zapustili na podlagi lastne 
odločitve z eno samo obrazložitvijo,  da se tudi s ponujenim kompromisnim 
predlogom ne strinjajo.  Pogajalski skupini niso posredovali nove zahteve ali 
predloga, ki bi bil za njihov sindikat sprejemljiv, ampak so storili to, kar je 
najlažje, zapustili so pogajanja.   
  
 
 
Povzetek poteka pogajanj 
 
Pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe Pošte Slovenije d. o. o. so se 
pričela 7. maja 2010. Do 3. seje so pogajanja potekala dokaj usklajeno, po 
vročitvi predloga Pravilnika za določanje dela plače za delovno uspešnost s 
strani poslovodstva, je SDPZ sklenil, da odkloni pogajanja, če se predlagani 
sistem ugotavljanja delovne uspešnosti ohrani kot predmet pogajanj. 
 
Že pri usklajevanju sindikalnega besedila je bil v strokovnih krogih SDPZ   
pravilnik o delovni uspešnosti zavrnjen, ter bila podprta predlagana rešitev v 
smeri dograjevanja obstoječega sistema ugotavljanja delovne uspešnosti in 
napredovanj.  
 
Z namenom, da na naslednji seji sindikalna stran poda pripombe in da 
delodajalska stran pripravi nov predlog, so se pogajanja prekinila do  27. julija  
2010. SDPZ  je po prejemu in proučitvi novega kompromisnega predloga, 
sklenil, da v skladu s sprejetimi usmeritvami in z namenom maksimalne 
zaščite pravic delavcev in doseganja razvoja podjetja, zlasti v pogojih 
pričakovane liberalizacije, kot tudi na podlagi skupnega dogovora s 
sindikalnimi zaupniki SDPZ in njihovih pooblastil na posvetu  10. 2. 2010 v 
Ljubljani,  pogajanja nadaljevati.  
 



Na 4. seji pogajalske skupine dne 27. julija 2010  je predstavnica sindikata 
SPD  K90  povedala, da je kompromisni predlog v delu, ki se nanaša na 
negativno stimulacijo za njihov sindikat nesprejemljiv, dodatnih predlogov, 
pripomb in sprememb pa niso predlagali.  Z dogovorjenimi rešitvami bi se 
morala sindikata načeloma strinjati, ker pa smo v SDPZ ocenili, da se je 
potrebno o novi ponudbi delodajalca pogajati,  so predstavniki pogajalske 
skupine SPD KS90 zapustili pogajanja.  
 
SDPZ je svoja stališča in predloge h kompromisnemu predlogu delodajalca 
podal in predlagal nadaljevanje pogajanj na podlagi predlogov obeh strank v 
pogajanjih. 
 
Pogajalska skupina SDPZ je pogajanja nadaljevala  in jih  bo nadaljeval tudi 
na seji v četrtek 5. avgusta, ker se zavedamo, da bo v vsakem primeru na 
koncu potrebno sesti za pogajalsko mizo.  
 
Ves čas se trudimo, da bi izpogajali le najboljše, pa to vedno ne gre. Ne 
obljubljamo in ne zahtevamo ureditve pravic le za en profil zaposlenih,   
temveč za vse zaposlene v Pošti Slovenije. Sindikalnim zaupnikom SDPZ, 
kjer je bila zastopana večina poklicnih skupin, smo na skupnem posvetu 
jasno povedali kako bomo ravnali, za kar smo pogajalci dobili polno podporo. 
Pred podpisom sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe bomo, tako kot 
po pogajanjih v letu 2003, članstvo seznanili z vsebino in sprejeli potrebno 
odločitev o podpisu.  
 

članstvo pa bo tisto, ki bo na koncu ocenilo pravilnost odločitve SDPZ, da 
pogajanja nadaljuje. 
  
Hedvika Možina - predsednica pogajalske skupine  
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