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Datum: 06. november 2020 

 

Z A P I S N I K 
 

1. redne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne 02. 10. 2020 ob 8.30 uri v stekleni 

dvorani v poslovni stavbi SŽ na Kolodvorski ulici 11 v Ljubljani. 

 

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

Dušan Kokol, Jože Skubic, Damjan Dretar, Vera Opatić, Boris Kolman, Antonio Barukčić, Andrej 

Rodinger, Albin Dobnik, Andrej Karničnik, Jure Buzar, Zoran Serec, Ivan Pohar, Bojan Gajšek, 

Simon Mekše, Slavko Rokavec in Dragan Malinović. 

Ostali prisotni: Boštjan Povše- predsednik NO SŽPS, Nina Peljhan, Borut Jug in Edvard Kostić. 

Opravičeno odsotni: Bojan Drole in Miran Prnaver. 

 

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

 

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

  

1. Pregled zapisnika 1. izredne ter 1. korespondenčne seje GO 

2. Poročilo predsednika 

3. Novi predlogi razporedov delovnega časa (lokalne proge) 

4. Razno 

 

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

 

Sklep št. 7/2020: 

Sprejme se predlagani dnevni red 1. redne seje GO. 

 

Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 1. izredne in 1. korespondenčne seje GO 

  

1. Sklep št. 1/2020 IS (sprejme se predlagani dnevni red 1. izredne seje GO) je realiziran. 

2. Sklep št. 2/2020 IS (sprejme se zapisnik 20. redne seje GO) je realiziran. 

3. 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) je realiziran. 

4. Sklep št. 4/2020 IS (GO SŽPS je proti podpisu predlaganega Dogovora Epidemija SŽ) je 

realiziran. 

5. Sklep št. 5/2020 IS (GO SŽPS je potrdil predlog glavne pisarne sindikata, da se za novoletno 

darilo 2021 izbere predstavljeni vzorec nahrbtnika) v fazi realizacije. 

6. 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) v fazi 

realizacije. 
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7. Sklep št. 1/2020 KS (GO SŽPS v skladu s 1. odstavkom 157. člena KPDŽP, imenuje naslednje 

sindikalne zaupnike, ki uživajo varstvo v skladu z zakonom, KPDŽP in drugimi predpisi – 

zaupniki so navedeni v zapisniku 1. korespondenčne seje GO) je realiziran. 
 

Po pregledu zapisnikov in realizacije sklepov je bil soglasno sprejet sklep: 

 

Sklep št. 8/2020: 

Sprejmejo se zapisniki 1. izredne in 1. korespondenčne seje GO. 

 

Ad 2) 

 

Poročilo predsednika 

 

Predsednik SŽPS je v svojem poročilu predstavil skupni sestanek sindikatov pri generalnem 

direktorju SŽ, Dušanu Mesu, da se z namenom omilitve in odprave posledic epidemije nalezljive 

bolezni COVID-19, sklene dogovor glede ukrepa uvedbe skrajšanega delovnega časa z dne 

1.10.2020 v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije 

SARS-COV-2 (Ur. l. RS št. 80/20, v nadaljevanju ZIUOOPE). 

 

Podrobnosti predloga dogovora so naslednje: 

- delavec opravlja delo v skrajšanem delovnem času v skladu z mesečnim razporedom 

delovnega časa. Delodajalec je dolžan delavca o spremembi razporeda delovnega časa 

seznaniti najpozneje 3 dni pred uveljavitvijo spremembe; 

- ne glede na 181. člen KPDŽP, ima delavec za čas do polnega delovnega časa, ko v okviru 

odrejenega skrajšanega delovnega časa ne dela, pravico do nadomestila plače v višini 85% 

njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Če delavec 

v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo 

plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih 

pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel 

niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v 

pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo 

delavec prejel, če bi delal; 

- podpisniki tega dogovora izrecno soglašajo, da v času veljavnosti tega dogovora, ne veljajo 

in se ne uporabljajo določbe KPDŽP ali dogovorov, ki zavezujejo posameznega 

delodajalca, podpisnika tega dogovora, ki so z njim v nasprotju; 

- ta dogovor začne veljati z dnem, ko ga podpišejo Poslovodstva v KSŽD in reprezentativni 

sindikati, ki zastopajo najmanj dve tretjini delavcev, včlanjenih v reprezentativne sindikate 

v KSŽD in velja do prenehanja veljavnosti ukrepa subvencioniranega skrajšanega 

delovnega časa. 

 

K temu je dodal, da v skrajšani delovni čas načeloma niso vključeni delavci, ki opravljajo OVKN, 

pri tehnični režiji se uvede skrajšan delovni čas v tedenskem minimalnem obsegu 25 – 29 ur, na 

delovnih mestih režije 24 ur tedensko. Razlika v plači v skrajšanem delovnem času in plačo, kot 

če bi delal, je po izračunih majhna, delavcem v skrajšanem delovnem času pripada nadomestilo za 

malico in prevoz na delo. 
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Po končani krajši razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 9/2020: 

GO SŽPS se strinja s predlogom dogovora glede ukrepa uvedbe skrajšanega delovnega 

časa z dne 1.10.2020 v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 

posledic epidemije SARS-COV-2 ter pooblašča predsednika za njegov podpis. 

 

Predsednik je še pojasnil, da je na omenjenem sestanku je generalni direktor omenil tudi nepodpis 

Dogovora - Epidemija SŽ s strani SŽPS, SVSŽ in SŽDS ter vprašal, ali slučajno obstaja možnost 

naknadnega podpisa navedenega dogovora. Predsedniki teh sindikatov so generalnemu direktorju 

pojasnili razloge za tako odločitev, ki so tako postopkovne kot tudi vsebinske narave, saj nekateri 

ukrepi, vsaj tako, kot so bili predlagani, za navedene sindikate niso bili sprejemljivi. Ker razprava 

za načrtovane ukrepe na sindikalni strani žal ni bila omogočena vsem, ampak samo izbranim, je 

odločitev o nepodpisu seveda pričakovana.    

 

V razpravi so bili nekateri člani GO mnenja, da je veliko vprašanje, če bi naknadni podpis 

Dogovora – Epidemija SŽ, prinesel karkoli pozitivnega, mogoče pri članstvu celo nasprotno, pa 

čeprav bi bili glede na povedano, odpravljeni nekateri dogovorjeni ukrepi, ki so bili nesprejemljivi 

za nepodpisnike. 

 

Po končani krajši razpravi glede poročila predsednika je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 10/2020: 

Sprejme se poročilo predsednika. 

 

Novi predlogi razporedov delovnega časa (lokalne proge) 

 

Predsednik je GO seznanil z dogajanjem glede postopkov potrjevanja novih predlogov novih 

razporedov delovnega časa za lokalne proge. Pri tem je opozoril, da so bili prejeti predlogi 

razporedov izmen v čistem nasprotju se sedaj veljavnimi in kot taki popolnoma nesprejemljivi za 

SŽPS, za postaje Sežana, Novo mesto in Pragersko se je predvidevala tudi ukinitev določenih 

delovnih mest (za ves čas ali za vikend - npr:. zunanji prometnik). V večini prejetih predlogov je 

bilo predlagano, da so v nočnem času (4, 5, 6 ur ….) postaje nezasedene, kar pomeni, da ena 

izmena končna npr. ob 22.30 uri, ali ob 23.15 uri in podobno, naslednja izmena pa se začne ob 

3.15 uri itd.. Kot že rečeno, je postaja v vmesnem času nezasedena s prometnikom. 

 

V odgovorih sindikata smo delodajalca opozorili predvsem na naslednje: 

- glede na predloge razporedov delovnega časa v nočnem času, smo predlagatelje opozorili, da 

za odhod iz dela kot za prihod na delo za praktično vse obravnavane postaje, ni možna uporaba 

javnega prevoza, ker ga pač ni, to pa pomeni, da se bo zelo povečalo število zaposlenih, ki bi 

morali za prihod v zgodnjih jutranjih urah ali odhod v poznih nočnih urah uporabiti svoj lastni 

prevoz, če bo seveda v vseh takih primerih to sploh izvedljivo; 

- delodajalec pri pisanju predloga razporedov ni upošteval dejstva, da so nekateri zaposleni 

precej oddaljeni od svojega delovnega mesta, da so za dostop na voljo ceste, ki bodo v zimskem 

času v primeru sneženja zagotovo zasnežene, saj v nočnem času tudi bolj prometne ceste 

običajno ne plužijo, z njim začnejo šele pred odhodi prvih avtobusov. Delavec bo tako lahko 

obstal na cesti, postaja ne bo zasedena in posledično bodo sledile velike zamude v vlakovnem 

prometu; 

- lahko pride do okvare osebnega avtomobila pred odhodom ali med samo vožnjo. Nadrejeni 

delavec bo tako primoran v nočnem času telefonsko poiskati nadomestilo, kar pa je v nasprotju 
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z 96. členom KPDŽP, ki določa, da telefonsko ali osebno pozivanje delavcev na delo ponoči 

med 22. in 6. uro naslednjega dne ni dovoljeno; 

- delodajalec ima pri pripravi predlogov možnost uporabe 4. odstavka 83. člena KPDŽP, ki  

določa, da se skupni delovni čas v eni izmeni lahko prekine največ enkrat v trajanju najmanj 3 

in največ 4 ure, zato nam ni jasno, zakaj te možnosti ni uporabil v primerih razporedov, ko 

postaja ni zasedena 4 ure; 

- prav tako smo jih povprašali, ali so se kot predlagatelji novih razporedov pred tem prepričali, 

ali bodo zaposleni na teh postajah uspeli izvajati novi razpored ali pa bo kot posameznik 

postavljen pred dejstvo, da na podlagi novega razporeda delovnega časa pride pravočasno na 

delovno mesto kakor ve in zna. 

- opozorili smo tudi na dejstvo, da delavec za prihod na delo in odhod iz dela, ni dolžan uporabiti 

svoj lastni prevoz, če to ni dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi, oz. če v pogodbi o zaposlitvi 

ni navedeno, da je pogoj za zasedbo delovnega mesta, za katerega ima sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi, lastno vozilo, torej delodajalec od delavca uporabo lastnega prevoza ne more 

zahtevati. 

 

V tem času so se začele tudi usklajevanja v vodenju prometa. Glede na naša utemeljena opozorila 

so tudi na strani delodajalca glede na prve predloge razporedov, stopili korak nazaj, saj se je 

izkazalo, da bodo taki predlogi v praksi težko izvedljivi, da lahko prinesejo kup težav tudi v 

odvijanju vlakovnega prometa, zato so se pripravili novi predlogi razporedov, ki so bolj ali manj 

podobni ali enaki sedaj veljavnim. Prav tako je vodenje prometa odstopilo od namere, da se  v 

določenih izmenah ukine prometnika postavljalca na postaji Pragersko ter zunanjega prometnika 

na postaji Sežana, po pogovoru z zaposlenimi na postaji Novo mesto je bilo podano soglasje za 

prejeti razpored dela na navedeni postaji. 

 

Prav tako se je SŽPS odzval glede navodilo pisarnam vodenja prometa, da se na podlagi 3. člena 

Dogovora o omilitvi in odpravi posledic epidemije nalezljivih bolezni COVID-19 št. 00403-

24/2020-1 z dne 14.8.2020, ne izstavljajo Odredbe o opravljanju drugega dela (OPRD), prav tako 

ne pripada terenski dodatek in da ne veljajo tudi že izdane OPRD za mesec september 2020. V 

odzivu, naslovljenem na direktorja SŽ – Infrastruktura, smo zapisali, da se navedeno navodilo zdi 

popolnoma nerazumljiva odločitev, saj je bila sestava obrazca OPRD podlaga za vrsto pomembnih 

dejstev in iz njih izhajajočih pravic delavca, kot je IŽD, ODPZ, stroški prevoza in seveda plača. 

Če so bile že izdane odredbe res odpravljene, lahko upravičeno sklepamo, da bo lahko plača za 

mesec september obračunana nepravilno, prav tako se enako lahko zgodi s stroški prevoza, kaj bo 

z ODPZ, zato smo jih zaprosili za povratni odgovor, kako bo rešena navedena težava. V 

nadaljevanju dopisa smo glede na že omenjeni 3. člen Dogovora, ki določa, da se naj bi morebitna 

različna mesta nastopa dela, določila že v naprej v mesečnem razporedu dela delovnega časa v 

okviru območja, kjer delavec opravlja svoje delo skladno s POZ. V zvezi s tem smo opozorili na 

dosledno upoštevanje 50. člena KPDŽP, prav tako na pravilen postopek sprememb mesta nastopa 

dela znotraj tekočega meseca ter upoštevanje Navodila o evidentiranju in obračunu terenskega 

dodatka. Glede izdanega navodila s strani SŽ – Infrastruktura smo vodili razgovore tudi s 

Sektorjem za kadre in pravne zadeve. Rezultat vseh pogovorov je bil, da je bil do konca septembra 

pripravljen nov obrazec, ki se ne imenuje Odredba o opravljanju drugega dela, ampak Obvestilo 

obračunu plač o upravičenosti delavca do povračil in plačil zaradi drugega kraja opravljanja dela. 

Sama vsebina obvestila je bolj ali manj identična vsebini odredbe. Glede same upravičenosti do 

izplačil terenskega dodatka bo potrebno v prihodnje doreči, kdo in v katerih primerih je upravičen 

do tega, ker je sedaj glede tega vsaj po našem mnenju precej zmede. 
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Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 11/2020: 

GO SŽPS se je seznanil s postopki usklajevanja predlogov novih razporedov delovnega 

časa v vodenju prometa (lokalne proge). 

 

Ad 3) 

 

Razno 

 

Pod to točko je predsednik predstavil vlogo Ribiške lige SŽ za dodelitev nagrade (tedenski termin 

v počitniški enoti SŽPS) ob zaključku ribiške lige. 

 

GO je predsednik seznanil z odločitvijo Novak Albine, ki je za potrebe SD-I opravljala svoje delo 

kot poklicno funkcijo za polovični delovni čas, da odstopi s te funkcije, še vedno pa bo za potrebe 

SD-I opravljala funkcijo sekretarja. 

 

S strani območne organizacije Zidani Most je prispel dopis glede sklep št. 6/2020 IS, sprejetega 

na izredni seji GO 21.8.2020 glede nabave bombažni jop kot novoletno darilo območnih 

organizacij. Predsednik OO Zidani Most v svojem dopisu navaja (čeprav je sam glasoval ZA), da 

predsedniki OO za tako glasovanje niso imeli pooblastil svojih OO, saj se o tem niso prej 

pogovarjali in odločali v OO-jih, katere zastopajo. Ker so se zaradi odpovedi prireditve ob 30. 

letnici sindikata, po sklepu skupščine povečala sredstva za novoletno darilo, bi lahko glede že znan 

strošek nabave nahrbtnikov, glavna pisarna sindikata delno sofinancirala tudi nabavo jop, vsaj v 

razmerju 50/50. 

 

Predsednik je bil glede tega mnenja, da smo se glede nabave jop pred sprejetjem sklepa, pogovorili 

o vsem. Ker so nekatere OO zaradi odpovedi praznovanja obletnice želele članstvu svoje OO 

podariti še svoje darilo, so bili predsedniki OO opozorjeni, da ne bi bilo dobro, če tako obdarovanje 

prinaša razlike med člani oz. se posledično primerja, kaj je podarila ena OO, kaj druga, zakaj ena 

OO več, druga OO sploh nič itd.., zato je prav, da se te stvari poenotijo. Zaradi pravočasne dobave 

se z odločitvijo glede nabave jop ni smelo preveč dolgo odlašati, če pa bi bili predsedniki mnenja, 

da se morajo o tem predhodno pogovoriti znotraj OO, potem o tem na tej seji ne bi bilo glasovanja. 

Ker tega predloga o predhodnem posvetovanju ni bilo, se je prešlo na glasovanje. Sklep je bil tako 

o nabavi jop kot tudi o načinu financiranja nabave sprejet soglasno in naročilo je bilo tudi že 

oddano. Tudi glavna pisarna je naročila še dodatno število jop zaradi rezerve, glede na strošek 

dobave nahrbtnikov ter stroška vezenja logotipa na jope, bo v skladu za novoletni program ostalo 

zgolj nekaj sredstev, ki jih moramo za vsak primer imeti na rezervi.  

V opravljeni razpravi glede tega predloga ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 

 

S strani Sindikatov prometnikov Slovenskih železnic smo SŽPS, SVSŽ in SŽDS ter delavski 

direktor v SŽ – Infrastruktura, prejeli dopis, v katerem povzemajo sprejeti Dogovor - Epidemija 

SŽ, ki po njihovem mnenju nedopustno posega v že pridobljene pravice zaposlenih ter naslovnike  

kot nepodpisnike Dogovora pozivajo, da jim predstavijo alternativo, ki bi preprečila njegovo 

izvajanje. Predsednik je v zvezi s tem pojasnil, da je skupno mnenje vseh treh predsednikov 

sindikatov, da te predstavitve ne bo. 

 

Zaradi poslabšanja situacije glede Covida 19, se je glede izvensezonskega najema počitniških enot 

na Hrvaškem na ravni SD KPD na 28. korespondenčni seji sprejelo sklep, da bodo najemniki, ki 

bodo enoto zgolj prevzeli, ne pa tudi koristili, bodo od dneva prevzema oz. od dneva prenehanja 

omejitev za prehod meje (kar bo prej), plačevali obratovalne stroške, ne pa tudi najemnine. Za 
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koriščenje se ne šteje prehod meje na podlagi 2. točke 2. odstavka 11. člena Odloka o odrejanju in 

izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na 

zunanji meji. V kolikor najemnik izjavi, da bo počitniško enoto med trajanjem omejitev prehoda 

meje uporabljal, se najemnina in stroški plačujejo skladno s pogodbo. 

 

Izpostavljeno je bilo tudi postopek reševanja težav s koriščenjem odmora v vodenju prometa na 

glavnem prometnem križu. Predsednik je pojasnil, da so se glede tega pred nastopom epidemije v 

spomladanskem času, vodile določene aktivnosti pri direktorju SŽ Infrastruktura, o drugih 

možnostih, o katerih smo tudi že razpravljali na GO, pa bo potrebno doreči podrobnosti. 

 

Glede dobave manjkajočih jubilejnih ur je predsednik pojasnil, da so zaradi Covida 19 nastale 

precej velike logistične težave, saj dobavitelj nima nobene zanesljive informacije, kdaj bi bile te 

ure sploh lahko dobavljene v Slovenijo, lahko se zgodi, da teh ur do novega leta še ne bo, zato bo 

morda potrebno iskati tudi drugo rešitev. 

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 12/2020: 

SŽPS ob zaključku Ribiške lige za nagrado podarja termin v eni od počitniških enot SŽPS. 

 

 

Seja je bila končana ob 12.10. 

 

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