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P o d p o r a    s t a v k a j o č  i m    v    u g l e d n e  m    p o d j e t j u 

 
 

T r a r a ,    t r a r a ,    p o š t o    p e l j á ! 
 

Repa, korenje, slabo življenje, repa še, še  … 
 

 …  cekinčkov pa ne!  

 

 

 
Drage poštarke, cenjeni poštarji, 

vsi delavci uglednega podjetja – PODPIRAMO VAS! 

Srčni ste in pogumni, ker ste se odločili stavkati. 

Prav je, da nočete beračiti. 

Prav je, da vztrajate v plemenitem boju za več in boljše. 

Prav je, da se ne uklanjate leporečnikom, ki izbrano, a prazno govoré, 

ki obljubljajo obilo, a dajejo praktično nič, 

ki so bistri in spretni pogajalci, a bi včasih bilo boljše, ko še mešetarji ne bi bili. 

 

 

 

Vodstvo uglednega podjetja – so besede na vaši spletni strani pristne? Uspešnost poslovanja 

povezujete s prizadevanji za razvoj ožjega in širšega družbenega okolja. Želite negovati prijazno 

okolje ter dvigniti kakovost življenja zaposlenih in širše skupnosti. Spodbujate komunikacijo, ki 

temeljí na spoštovanju in ima pošten in enakopraven odnos do zaposlenih. Zavedate se, da 

rezultatov dela ni mogoče pričakovati brez vlaganj v strokovni razvoj zaposlenih in procesov, brez 

skrbi za varno in zdravo delovno okolje, za socialno varnost zaposlenih, brez dostojnega in rednega 

plačila za opravljeno delo, poštenega in etičnega poslovanja ...  Saj ste vendar idealen delodajalec, 

čestitamo in pozdravljamo vas ter voščimo še na mnoga leta! 

 

Toda, vodstvo uglednega podjetja – niso to zgolj besede, besede, besede, besede, besede, besede, 

besede, besede, besede, besede, samo še besede, besede laží? 

 

Niso zgolj besede tudi besede, da ste se  pripravljeni pogovarjati o dvigu plač ?  Kdaj bo to: ad 

calendas Graecas, o svetem Nikoli ali malo Morgen?  In da  stavka manj kot polovica delavcev:  a 

zdaj jih boste pa še preštevali?! Jih iz šest-in-pol-tisoč ven bezali?! Kdo vam daje to pravico?! Ne, 

stavka je trdnejša;  če ni, pa še bo, vala ne boste zajezili. Ko oba sindikata stopita skupaj, vam lahko 

še odklenka. 

 

Pamet v roke, ne izgovarjajte se na  način, ki ne bo ogrozil poslovanja in delovnih mest   ,    pravočasno 

jim priznajte pravično nagrado za prizadevno delo, ker niso več zadovoljni z drobtinicami z 

bogatinove mize.  
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Namesto slovesa poslednje besede slavnih: 

 

 

O, sveta preproščina!  (Jan Hus) 

 

Nič ni, nič ni ...  (Franc Ferdinand) 

 

Vse je tako dolgočasno.  (Winston Churchill) 

 

Vse ostalo je tišina.  (Hamlet) 

 

Prijatelji, zaploskajte, komedija je končana!  (Ludwig van Beethoven) 

 

Zdaj bom šel spat. Lahko noč.  (Lord Byron) 

 

 

 
V Ljubljani, 11. 11. 2019, ob 11-ih zvečer. 
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