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Datum: 31. avgust 2020 

 

Z A P I S N I K 
 

1. izredne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne 21. 08. 2020 ob 8.30 v sejni sobi 

sindikatov na Trgu OF 7 v Ljubljani. 

 

Prisotni na seji (lista prisotnih je priloga originalnega zapisnika.): Milorad Šljivić, Matjaž 

Skutnik, Magda Čepar, Jože Skubic, Tomaž Zalar, Boris Kolman, Sakib Galić, Andrej Karničnik, 

Jure Buzar, Zoran Serec, Bojan Gajšek, Slavko Rokavec, Dragan Malinović in Miran Prnaver. 

Opravičeno odsotni:  David Merc, Bojan Drole, Goran Išpanov, Albin Dobnik in Ivan Pohar. 

Ostali prisotni: Nina Peljhan in Borut Jug – člana SD-I 

 

Sejo je vodil  predsednik SŽPS Milorad Šljivić. Zapisnik je pisal Jože Skubic. 

 

Predsedujoči je ugotovil je, da je GO sklepčen ter predlagal naslednji dnevni red: 

  

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje GO 

2. Obravnava Dogovora SŽ – Epidemija 

3. Razno 

 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 1/2020 IS: 

Sprejme se predlagani dnevni red 1. izredne seje GO. 

 

Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 20. redne seje GO SŽPS. 

  

1. Sklep št. 174/2020 (Sprejmejo se zapisniki 19. redne seje GO in 8., 9. in 10. korespondenčne 

seje GO) je realiziran; 

2. Sklep št. 175/2020 (Namesto odpovedanega srečanje naših članic ob 8.marcu, dobi vsaka 

članica nadomestilo - darilo v vrednosti 20 €.  60% tega zneska prispeva glavna pisarna in 40% 

OO) je realiziran; 

3. Sklep št. 176/2020 (GO SŽPS predlaga naslednje sodnike porotnike: Edvarda Kostića 

(Delovno sodišče v Celju),  Dušana Kokola (Delovno sodišče v Kopru), Damjana Dretarja 

(Delovno sodišče v Mariboru), Zorana Sereca (Delovno in socialno sodišče v Ljubljani - 

socialni spori) in Mirana Prnaverja (Delovno in socialno sodišče v Ljubljani - delovni spori) 

je realiziran; 

4. Sklep št. 177/2020 (GO SŽPS sprejme poročilo predsednika sindikata) je realiziran; 

5. Sklep št. 178/2020 (GO SŽPS se je seznanil s poročilom predsednika NO SŽPS) je realiziran. 

6. Sklep št. 179/2020 (GO SŽPS se je seznanil s poročilom predsednikov OO SŽPS) je 

realiziran; 

7. Sklep št. 180/2020 (GO SŽPS se je seznanil s predlogom Finančnega poročila za 2019. Glavno 

pisarno se zadolži, da predlog Finančnega poročila za 2019 z upoštevanimi popravki predloži 

Skupščini sindikata v sprejem) je realiziran; 
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8. Sklep št. 181/2020 (GO SŽPS se je seznanil s predlogom Finančnega načrt za 2020. Glavno 

pisarno se zadolži, da predlog Finančnega načrt za 2020predloži Skupščini sindikata v 

sprejem) je realiziran; 

9. Sklep št. 182/2020 (GO SŽPS na dan 02. junij 2020 razpisuje volitve predsednika SŽPS in 

predsednika NO SŽPS. Za izvedbo volitev skrbi volilna komisija v sestavi: Jože Skubic 

(predsednik volilne komisije), Miran Prnaver (namestnik predsednika), Ivan Pohar (član), 

Goran Išpanov (namestnik člana), Davor Lučić (član) in Marija Pečjak (namestnica člana). 

Volitve se bodo izvedle na redni letni skupščini SŽPS, 3. julija 2020) je realiziran;  

10. Sklep št. 183/2020 (GO SŽPS odobri prošnjo Ribiške lige in prispeva 120,00 € članarine za 

organizacijo Ribiške lige) je realiziran. 
 

Po pregledu realizacije sklepov prejšnje redne seje je bil soglasno sprejet sklep: 

 

Sklep št. 2/2020 IS: 

Sprejme se zapisnik 20. redne seje GO. 

 

Ad 2) 

 

Obravnava Dogovora SŽ – Epidemija 

 

Predsednik SŽPS je pod to točko članom GO pojasnil, da je predlog navedenega dogovora prejel 

po e-pošti, v sredo, 12.8.2020. Do prejema ni bil seznanjen s tem, da se pripravlja sploh 

kakršenkoli novi dogovor. Iz prejete e-pošte tudi izhaja obvestilo, da smo v ponedeljek, 17.8.2020 

ob 9.00 uri vabljeni v sejno sobo sindikatov na podpis dogovora. Glavni odbor smo o prejetem 

predlogu dogovora obvestili naslednji dan, ter pri tem podali pojasnilo, da smo glede na vsebino 

dogovora, v pisarni mnenja, da ta trenutek podpis dogovora s strani SŽPS ni možen, saj je kar 

nekaj določil spornih in napisanih na način, da ne moreš zanesljivo ugotoviti, kaj nekatera določila 

sploh pomenijo oz., kako se bo dogovor v praksi dejansko izvajal in da v ponedeljek vsekakor 

pričakujemo podrobnejšo predstavitev same vsebine in kaj ta prinaša oz., na kakšen način morebiti 

spreminja delovne procese, nastope dela, turnuse ipd.. Prav tako smo opozorili na možnost, da se 

bo dogovor že v ponedeljek lahko uveljavil tudi brez našega podpisa, ker ima najverjetneje 

zagotovljeno 2/3 podporo. 

 

V ponedeljek je bilo še pred podpisovanjem ostali sindikatom v SSŽ, tako s strani SŽPS kot tudi 

s strani SVSŽ pojasnjeno, kdaj in na kakšen način smo bili seznanjeni z dogovorom, da se je 

vsebina dogovarjala in usklajevala brez naše udeležbe, zakaj na tak način, nam razlog ni poznan, 

da predlagana vsebina po mnenju predsednikov obeh sindikatov ni primerna za podpis, prav tako 

pa mora o tem, ali se tak dogovor podpiše ali ne, dokončno odločiti glavni organ, ki bo sklican v 

prihodnjih dneh. K temu je še dodal, da ga je dan pred sejo GO, predsednik Sindikata železniških 

delavcev Slovenije, Albin Dobnik obvestil, da je SŽDS zavrnil podpis dogovora. 

 

Tudi predsednik SVSŽ je članom GO pojasnil, da dogovor za dokaj velik del njegovega članstva 

ni sprejemljiv, se pa očitno smatra dogovor za veljaven, saj se je že pojavil na terenu s podpisi 

tistih, ki so ga podpisali 17.8.2020. 

 

V razpravi je bila večina članov GO mnenja, da dogovor ni primeren za podpis, saj ključno posega 

v določena zelo pomembna določila veljavne KPDŽP, prav tako niti malo ni jasno, do kdaj bo tak 

dogovor  sploh veljal, saj se veljavnost veže enkrat na ugotavljanje obstoja pogojev za veljavnost, 

ki jih preverjata predstavnika podpisnikov tega dogovora (Silvo Berdajs in Dušan Mes), drugič naj 

bi veljal do prenehanja veljavnosti ukrepov čakanja ukrepov na delo doma in/ali 
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subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, urejenih v interventnih zakonih sprejetih zaradi 

omilitve in odprave posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19. 

 

Nekaterim članom GO ni jasna ta lahkotnost sprejemanja takega dogovora pri drugih sindikatih, 

saj se tudi določenim delom njihovega članstva stvari spreminjajo in vsekakor ne na bolje. 

 

Predsednik je še dodal, da se je sicer potrebno zavedati trenutne gospodarske situacije, ki je nastala 

zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19, torej tudi na področju logistike, zato se 

prav zaradi tega pričakuje, da bo delodajalec na način, kot ga tudi predvideva KPDŽP, pravočasno 

seznanjal reprezentativne sindikate o načrtovanih ukrepih ter zagotovil dovolj časa za razpravo, 

tako v SSŽ kot tudi znotraj posameznega sindikata. Zakaj to ni bilo storjeno v primeru novega 

dogovora, se ne ve, težko pa je reči, kakšni bodo zaključki v zvezi s tem, ker je potrebno 

pričakovati, da bo delodajalec postopal v skladu s sprejetim dogovorom, kje in kako bo tudi to 

dejansko možno, pa se bo pokazalo zelo kmalu. 

 

Po končani razpravi so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

 

Sklep št. 3/2020 IS: 

GO SŽPS se je seznanil s predlogom Dogovora Epidemija SŽ ter bil enotnega mnenja, da 

so bili kršeni postopki sprejemanja takega dogovora, saj ni bilo zagotovljeno polnopravno 

sodelovanje vseh podpisnikov KPDŽP. 

 

                                                              Sklep št. 4/2020 IS: 

GO SŽPS je proti podpisu predlaganega Dogovora Epidemija SŽ. 

 

Ad 3) 

 

Razno 

 

Miran Prnaver je zaprosil vse predsednike OO, da v glavno pisarno sporočijo natančne podatke o 

naslovih upokojenih članov, katerim se pošilja glasilo Prometnik, saj glavna pisarna nima tekoče 

evidence upokojenih članov posamezne OO, zato se bo upoštevalo tiste osvežene podatke, ki 

posredovani v pisarno. V primeru, da teh podatkov ne prejmemo, se bo dosedanja evidenca 

upokojenih članov za prejemanje Prometnika izbrisala. Prav tako je potrebno tudi v bodoče 

sporočanje vsake spremembe (novi upokojeni člani ali če kdo ne ni več upokojen član). 

 

Predsednik je pojasnil, da bo potrebno imenovati sindikalne zaupnike, skladno s 157. členom 

KPDŽP, ki določa, da lahko sindikati med svojimi sindikalnimi zaupniki določijo tiste sindikalne 

zaupnike, ki uživajo varstvo v skladu z zakonom, to pogodbo in drugimi predpisi na vsakih 40 

članov sindikata. V primeru SŽPS v tem trenutku pomeni 20 sindikalnih zaupnikov. 

 

Predsednik je članom GO predstavil predlog (tudi vzorec) novoletnega darila za leto 2021. Glede 

na sklep skupščine, da se zaradi nepredvidljivih razmer s Covidom 19 in sprejemanja precej strogih 

varnostnih ukrepov, dokončno odpove praznovanje 30. obletnice SŽPS ter na ta račun odpovedi 

povečajo finančna sredstva za nakup novoletnega darila članicam in članom sindikata, je pisarna 

takoj pristopila k iskanju primernega darila. Obrnili smo se na znanega ponudnika nahrbtnikov 

Target, ki nam je pred leti, prav tako za novoletno darilo, že izdelal nahrbtnike. Opravili smo 

skupni sestanek ter se dogovorili, da bo ponudnik pripravil posebej izdelan vzorec nahrbtnika, kar 

pomeni, da gre dejansko za unikaten in zelo kakovosten izdelek. Poleg predstavljenega predloga 

novoletnega darila, je naslednji predlog jopa s kapuco. Tudi v tem primeru gre za kvaliteten izdelek 

proizvajalca tekstila, s katerim ima sindikat že pozitivne izkušnje. Na predhodno opravljenih 
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razgovore s posameznimi predsedniki OO je bil podan predlog, da poleg darila glavne pisarne 

sindikata, območne organizacije svojim članicam in članom podarijo kvalitetno bombažno jopo. 

Strošek nabave v tem primeru pokrijejo območne organizacije iz svojih sredstev, strošek vezenja 

oz. tiska logotipa sindikata pa prevzame glavna pisarna. 

 

Po končani razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa: 

 

Sklep št. 5/2020 IS: 

GO SŽPS je potrdil predlog glavne pisarne sindikata, da se za novoletno darilo 2021 izbere 

predstavljeni vzorec nahrbtnika. 

 

Sklep št. 6/2020 IS: 

GO SŽPS se strinja, da je predstavljeni vzorec bombažne jope darilo vseh območnih 

organizacij sindikata. Strošek nabave pokrijejo območne organizacije iz svojih sredstev, 

strošek vezenja oz. tiska logotipa sindikata pa prevzame glavna pisarna. 

 

 

Seja je bila končana ob 11.30. 

 

Zapisal: Jože Skubic l. r.                                            Predsednik SŽPS: Milorad Šljivić 
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