SINDIKAT POŠTNIH DELAVCEV

p. p. 179
6000 Koper
GSM 00 386 70 550 858
sindikatpostnihdelavcev@gmail.com

Spoštovani,

Glede na vaše razlage, da ni finančnih možnosti za izplačilo poslovne uspešnosti in dodatka za
delo v izrednih pogojih dela, glede slišanih stališč predstavnikov MGRT, AKOS in Vlade RS na
odboru za gospodarstvo 26.11.2020 ter dejstva, da spremembe Zakona o poštnih storitvah ne
podpirajo koalicijske stranke v SPD pričakujemo takojšnji pristop h pogajanjem za uresničitev
spodaj navedenih zahtev.
Pričakovanja delavcev, ki delajo v spremenjenih oz izjemno oteženih okoliščinah zaradi
razglasitve epidemije in posledično sprejetimi državnimi ukrepi, so po našem mnenju tehtna in
upravičena. Poleg tega pa se delavci srečujemo še s povečanim obsegom dela. V nasprotju s
priporočili zdravstvene stroke, ki predlagajo skrajševanje delovnega časa, delo od doma v
največji možni meri itd., se delavcem na Pošti odreja dodatna dela, nadurno delo, dodatno
delo ob sobotah in podaljšanje odpiralnega časa poštnih poslovalnic.
Iz zgoraj naštetih razlogov v SPD zahtevamo, da se v roku 8 dni sprejme pravilnik o trajnem
dodatku za posebne obremenitve dela (bistveno povečan obseg dela in pogoji Covid). Hkrati
pričakujemo, da se pričnejo pogajanja tudi glede izplačila poslovne uspešnosti.
Poleg tega smo v SPD prišli do spoznanja, da je Pošta Slovenije, kot imenovani izvajalec za
izvajanje univerzalnih poštnih storitev, dolžna spoštovati zahtevano kakovost izvajanja
univerzalne poštne storitve. V ta namen se na Pošti vsako leto uvede neenakomerni delovni
čas za vse zaposlene v prometu.
Po preučitvi zakonodaje in posledic uvedbe fleksibilnega delovnega časa in po predlogu
koalicijskih strank, v SPD pričakujemo, da do 1.1.2021 pripravite izračune in osnutek
spremembe organizacije dela na tak način, da se loči delovno silo in sredstva potrebna za
izvajanje univerzalnih poštnih storitev, od delavcev in sredstev potrebnih za izvajanje tržnih
storitev. V SPD zahtevamo, da uvedbo spremembe organizacije dela prične veljati s 1.7.2021.
Od delodajalca pričakujemo, da tako na poštnih okencih, kot v dostavi in PLC loči delavce, ki
bodo izvajali naloge za zagotavljanje izvajanja univerzalnih poštnih storitev in na delavce, ki
bodo izvajali tržne storitve.
V posledici slednjega v SPD zahtevamo, da do uveljavitve zahtevane spremembe organizacije
dela, delavci prejemajo 10% dodatek za delo v neenakomernem delovnem času.
Vse zahteve so namenjene varnem in zdravem okolju, saj menimo, da je ena od poglavitnih
krivcev za tako veliko poškodb in bolniških staležev ravno organizacija dela. Le ta pa je uvedena,
kot razlog za zagotavljanje kakovosti univerzalnih poštnih storitev, vendar se zmotno vsako
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leto uvede za vse zaposlene, celo koledarsko leto za vse storitve, tudi izvajanje tržnih storitev,
ki pa za to nimajo zakonske podlage.
Nadalje ugotavljamo, da je vedno več poškodb pri delu zaradi padcev, iz razloga dostave
pošiljk z dvoslednimi vozili v zimskem času, zato v SPD zahtevamo, da do 15.11.2021
zagotovite tem delavcem avtomobile.

Z lepimi pozdravi,

V Izoli 11.12.2020

