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Zadeva: Sprejemanje dogovora o koriščenju odmora glede na predlog sprememb Zakona  

              o varnosti v železniškem prometu 
 

 

Spoštovani, 

 

dne 28.06.2017 je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor vodil razpravo glede besedila 

predloga zakona o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (02.06.2017). V 

sami razpravi je bilo glede predlaganih sprememb 85. člena (odmor med delovnim časom) 

podano tudi mnenje Sindikata železniškega prometa Slovenije ter k temu dodano, da imamo 

sindikalni partnerji pripravljen predlog dogovora, kako zagotoviti oz. urediti koriščenje 

odmora med delovnim časom glede na spremembe zakona. 

 

Naj v zvezi s tem pojasnimo, da v tem času po sami seji žal nismo uspeli z delodajalcem 

uskladiti predlog dogovora, kar pomeni, da danes dogovora še vedno nimamo. 

 

Že v našem prvem mnenju, ki smo predstavili na ministrstvu v začetku tega leta, smo pojasnili, 

da se težave s koriščenjem odmora pojavljajo predvsem na področju vodenja železniškega 

prometa in še to bolj ali manj na glavnem železniškem križu in da je nenazadnje kljub vsemu 

zelo pomembno se dogovoriti o tem, koliko minut odmora v enkratnem trajanju je potrebno 

imeti, saj je ta namenjen obnovitvi delavčevih psihofizičnih sposobnosti v času delovne 

obveznosti in je eden od ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, posledično pa 

tudi varnosti v železniškem prometu. 

 

Če dovolite, se želimo v Sindikatu železniškega prometa Slovenije, ki pokriva večji del 

zaposlenih na glavnem železniškem križu, z delodajalcem dogovoriti, da se skuša vsem 

zagotoviti odmor v trajanju, kot ga določa veljavni Zakon o delovnih razmerjih. Ena od takih 

možnostih je, da se zagotovi delavčeva zamenjava za čas koriščenja odmora med delom, 

seveda tam, kjer je že danes to mogoče. Za tiste lokacije oz. delovna mesta, kjer taka rešitev 

ni možna, kar pomeni, da odmora praktično ni možno koristiti, ne da bi za to nastale motnje v 

prometu, želimo delodajalcu predlagati, da se za ta čas tem delavcem priznajo ure 

neizkoriščenega odmora, ki se jih v naslednjem mesecu glede na mesečni fond ur priznajo kot 

že opravljene ure. Po našem izračunu bi bilo teh ur na mesečni ravni cca. 6-7 ur. 
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V sindikatu smo mnenja, da bi tak dogovor lahko rešil tudi nezadovoljstvo večine, če že ne 

vseh tistih zaposlenih, ki v tem trenutku ne morejo koristiti odmora med delom, tako, kot vsi 

ostali v sistemu SŽ, zato se vam za vašo pomoč pri sklenitvi primernega dogovora tudi v 

imenu vseh teh zaposlenih že v naprej najlepše zahvaljujem. 

 

 

S spoštovanjem, 
 

 Milorad Šljivić                                                                                    

Predsednik SŽPS 
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