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Z A P I S N I K 
 

16. redne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne, 04. 06. 2019 ob 8.30 uri v sejni 

sobi sindikatov SŽ na Trgu OF 7 v Ljubljani. 

 

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

Dretar, Matjaž Skutnik, Dušan Kokol, Jože Skubic, Vera  Opatić, Boris Kolman, Sakib Galić, 

Edvard Veber (namesto  Bojana Gajška), David Merc, Andrej Karničnik, Slavko Rokavec, Jure 

Buzar, Zoran Serec, Bojan Drole, Goran Išpanov in Miran Prnaver 

Ostali prisotni: Boštjan Povše, Albina Novak, Karel Muster, Edvard Kostić in Borut Jug 

Opravičeno odsotna: Roman Jakopič in Ivan Pohar 

 

Sejo je vodil  predsednik SŽPS Milorad Šljivić. Zapisnik je pisal Miran Prnaver. 

 

Uvodoma je predsedujoči pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je GO sklepčen, ter predlagal 

naslednji dnevni red (s dopolnjeno  5. točko dnevnega reda) :  

1. Pregled zapisnika 15. redne seje GO  

2. Poročilo predsednika 

3. Poročilo predsednikov OO 

4. Priprave na družabno srečanje 2019 

5. Poročilo predsednika odbora za letovanje 

6. Razno 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji  sklep: 

 

Sklep št. 137/2019: 

Sprejme se predlagani dnevni red 16. redne seje GO. 
 

Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 15. redne seje GO SŽPS  

 

1. Sklep št. 124/2019 (Sprejme se predlagani dnevni red 15 redne seje GO.) je realiziran. 

2. Sklep št. 125/2019 (Sprejme se zapisnik 14. redne seje GO in 4. korespondenčne seje GO.) 

je realiziran. 

3. Sklep št. 126/2019 (GO SŽPS predlaga, da se začnejo postopki za ustanovitev nove OO.) v 

fazi realizacije. 

4. Sklep št. 127/2019 (GO SŽPS predlaga, da se ob organizaciji izleta ob 8. marcu v bodoče 

pokrijejo vsi stroški iz glavne pisarne, razen prevozov, moških spremljevalcev in upokojenih 

članic.) je realiziran. 

5. Sklep št. 128/2019 (GO SŽPS sprejme poročilo predsednika sindikata.) je realiziran. 

6. Sklep št. 129/2019 (GO SŽPS se je seznanil s poročilom predsednika NO SŽPS.) je 

realiziran. 

7. Sklep št. 130/2019 (GO SŽPS skupščini predlaga, da se del privarčevanih sredstev v letu 

2018 v višini 20.000,00 € izjemoma ne vplačajo v stavkovni sklad, ampak se dajo na  
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razpolago za jubilejno nagrado ob prihajajoči 30. letnici sindikata SŽPS. Darilo bodo članice 

in člani prejeli ob koncu leta 2019. V stavkovni sklad se vplača 1.577,00 €.) je realiziran. 

8. Sklep št. 131/2019 (GO SŽPS predlaga skupščini, da sprejme predlagano finančno poročilo 

za leto 2018.) je realiziran. 

9. Sklep št. 132/2019 (GO SŽPS predlaga skupščini, da sprejme predlagani finančni načrt za 

leto 2019.) je realiziran. 

10. Sklep št. 133/2019 (GO SŽPS predlaga skupščini sprejem popravkov in dopolnitev 

predlaganih aktov SŽPS.) je realiziran. 

11. Sklep št. 134/2019 (GO SŽPS se je seznanil s pripravami na družabno srečanje 2019 in 

pooblašča predsednika SŽPS, da podpiše pogodbo z izvajalcem srečanja.) je realiziran. 

12. Sklep št. 135/2019 (GO SŽPS se je seznanil s pripravami na praznovanje 30. obletnice 

našega  sindikata v letu 2019.) je realiziran. 

13. Sklep št. 136/2019 (Zakoncema Kobal se ob vzponu na Kilimandžaro v obliki donacije 

nakaže 100,00 €.) je realiziran. 

 

Po pregledu realizacije sklepov prejšnje redne seje je bil soglasno sprejet 

 

Sklep št. 138/2019: 

Sprejme se zapisnik 15. redne seje GO. 

 

Ad 2) 

 

Predsednik SŽPS je v svojem poročilu predstavil predlog ''Dogovora'', ki predvideva program 

reševanja presežnih delavcev (PRPD) in je povezan z racionalizacijo poslovanja za leto 2019-

2020. Iz Dogovora bo umaknjen del, ki govori o spremembah Pravilnika 637 (o prevozu na delo) 

in se bo le-ta obravnaval posebej. Tako Dogovor govori predvsem o upokojevanju in pošiljanju 

delavcev »na čakanje«. S kandidati so bili opravljeni razgovori. Tisti, ki delajo na deficitarnih 

poklicih se jih povabi, da nadaljujejo z delom in ob odhodu prejmejo 12 plač odpravnine. Ostali, 

ki bo delali dalje brez soglasja delodajalca, dobijo 3 plače odpravnine. Pri vsej zadevi se 

postavlja vprašanje, kako bodo ob zmanjševanju zaposlenih delali tisti, ki ostanejo v sistemu in 

delajo na delovnih mestih, kjer že sedaj primanjkuje zaposlenih. 

 

Sledila je razprava: Matjaž Skutnik je opozoril na pomanjkanje zaposlenih, verjetno se bodo 

pojavljali pritiski po ukinjanju delovnih mest. Prav je, da se omogoči ugodno upokojevanje, a je 

potrebno zagotoviti normalno delovanje družb oz. delovnega procesa. Že sedaj je veliko 

nadurnega dela, izplačil neizkoriščenega dopusta, glede tega je v prihodnje pričakovati še več 

težav. Predlagal je, da je nujno potrebno pozvati našo družbo SŽ-Infrastruktura, d. o. o., naj 

jasno pove, koliko ljudi bo odšlo in koliko jih potrebujemo za normalno delovanje. Boris 

Kolman se je spraševal, kaj bo naredil sindikat, da podjetje ne bo zapiralo oz. ukinjalo delovna 

mesta. Borut Jug je vprašal, kaj sploh lahko naredimo, če ne bo dovolj ljudi za redne procese 

dela. Bojan Drole je povedal, da dejansko ljudje že počasi odhajajo. Karel Muster je opozoril, da 

bo sindikat imel težave, ko bo zmanjkalo ljudi za delo. Damjan Dretar je prepričan, da ima 

Dogovor dve plati: ugodno upokojevanje in posledično pomanjkanje zaposlenih. Moramo misliti 

tudi na tiste, ki dobo ostali v sistemu. Sakib Galić je dejal, da je Dogovor sicer v redu, a se 

moramo zavedati posledic. Jure Buzar je mnenja, da je situacija v celotni Sloveniji podobna in 

imamo vsi enake izzive. Jože Skubic je dejal, da se ljudje radi »obračajo po vetru«, na koncu pa 

je sindikat kriv za vse nastale težave, vseeno pa bo potrebno zavzeti jasno stališče. Miran 

Prnaver je rekel, da je bilo na osnovi poročila »Transcare« potrebno pričakovati pritiske po 

zmanjševanju zaposlenih. Sindikat se mora predvsem prizadevati za nove zaposlitve tam, kjer 

ljudi manjka. In nenazadnje je mlajši delavec dosti »cenejši« za delodajalca, kot tisti pred  
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upokojitvijo. Andrej Karničnik se je spraševal, kaj bo na  manjših postajah, ko bodo zaposleni 

napredovali in odšli na večje postaje. Albina Novak je bila mnenja, da sploh nimamo podatkov, 

kje so viški po poročilu »Transcare«. Goran Išpanov pove, da je Dogovor ugoden za odhajajoče, 

upoštevati pa je potrebno, da gre tehnologija naprej in da se način dela in s tem število potreb po 

zaposlenih spreminja. Edvard Kostić pove, da se problem pomanjkanja ljudi iz leta v leto 

povečuje.  

 

Na koncu razprave je Milorad Šljivić predlagal, da opravimo korespondenčno sejo, ko bo znano 

dokončno besedilo Dogovora in o tej tematiki odločimo, kakšen sklep bomo sprejeli. 

 

V nadaljevanju te točke je predsednik poročal o volitvah v svete delavcev v družbah ŽIP in ŽGP. 

V ŽGP nimamo članov. V ŽIP-u je bila zaprta lista in SŽPS je skupaj s sindikati, s katerimi 

imamo podpisan sporazume o sodelovanju, dobil dva člana v novi sestavi sveta delavcev in sicer 

enega SŽPS (Helena Zupanc) in enega partnerski sindikat SVŽI. 

 

Ustanovljen je svet SSŽ (Sindikat Slovenskih železnic). Vsak sindikat ima enega člana (SŽPS 

Milorad Šljivić) in enega namestnika (SŽPS Miran Prnaver). Svet redno zaseda na 

»ponedeljkovih« kolegijih.  Članarina v svetu znaša 0,23 € po članu sindikata mesečno. 

 

Predsednik je povedal, da je bil objavljen notranji razpis za 30 prometnikov. Pripravljen je bil  

izbor kandidatov. Na kar je poslovodstvo SŽ, d. o. o. dalo obvezno navodilo, da je pogoj za 

ustreznost kandidata 3 leta dela na istem delovnem mestu (to sicer v razpisu ni bilo navedeno). 

Po teh kriterij ustreza le 11 izbranih kandidatov. Zadeva trenutno še vedno stoji in je vprašanje 

ali bo ponovni notranji ali morda zunanji razpis. V razpravi so sodelovali Slavko Rokavec, 

Matjaž Skutnik in Miran Prnaver.  

 

Predsednik je poročal o primeru počene tirnice na postaji Zidani Most, ki jo je našel prometnik. 

Po predlogu za nagrado je bilo prvotno pravno mnenje negativno. Po prizadevanjih vodstva 

našega sindikata je bil problem ugodno rešen za prometnika. To naj bi bil vzorčni primer tudi za 

ostale take situacije. Potrebno je upoštevati, kaj dejansko so dela in naloge prometnika. 

 

V nadaljevanju te točke je predsednik predstavil primer fizičnega ogrožanja potniške 

blagajničarke na postaji Celje. Svet SSŽ je glede tega zavzel stališče in pozval potniški promet, 

da se fizično onemogoči dostop do zaposlenih na vseh blagajnah na SŽ. 

 

Predsednik Milorad Šljivić se je udeležil srečanja sindikatov SŽS, SSSLO in SŽTS. Trije naši 

člani so se udeležili srečanja sindikatov na Poljskem. 

 

Sekretar Jože Skubic je poročal o nabavi darila za članstvo za novo leto in 30 letnico našega 

sindikata. Dogovorjeno darilo je ročna ura, predvidoma znamke Seiko. Predstavil je modele, 

možnosti in cene ur. Če bi cena presegla vrednost, ki je bila s sklepom sprejeta na skupščini 

sindikata, bi bilo potrebno opraviti korespondenčno sejo skupščine in spremeniti sklep. 

 

Po končani razpravi je bil  soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 139/2019: 

 GO SŽPS sprejme poročilo predsednika sindikata. 
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Ad 3) 

 

Predsedniki OO so poročali so svojem delu. Veliko časa namenjano aktualni problematiki na 

terenu kot na primer: zmanjševanje števila delovnih mest kretnika na postaji Šoštanj, poskus 

ukinjanja zasedenosti postaje Kranj, problem plačila nagrade za prometnika ob najdeni počeni  

tirnici, problem s pomanjkanjem čistilk v OO Nova Gorica, rešen problem na postaji Lendava. V 

OO Celje so bile izvedene volitve predsednika (izvoljen Matjaž Skutnik) in v OO Maribor 

izvedene volitve predsednika NO ( izvoljen Robert Zorman). 

 

Veliko časa OO namenjajo pridobivanju novega članstva in pri tem so v veliki večini zelo 

uspešni. Nekateri OO so že imeli tradicionalne piknike, izvedeni pohod na Šmohor in Brnico, 

potekajo priprave na jesenske izlete. Delo OO je dejavno in pestro.      

 

Po končanih poročilih je bil  soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 140/2019: 

 GO SŽPS se je seznanil s poročili predsednikov OO SŽPS. 

 

Ad 4) 

 

Poročilo je podal Matjaž Skutnik. Priprave na družabno srečanje našega sindikata, ki bo 15. 

junija, potekajo v redu in po planu. Predstavil je potek javljanja podatkov o številu udeležencev z 

avtobusov na prizorišče v Mariboru, da dobimo čim prej pravo število udeležencev. V 

nadaljevanju je predstavil program dogajanja na prizorišču srečanja. Strošek za prevoz s 

sedežnico (3,00 €) plačajo OO, vsak za svoje udeležence. Ob vstopu na sedežnico se bo vodila 

evidenca iz katerega OO je kdo. Potekalo bo tudi žrebanje udeležencev za nagrade, ki bodo v 

obliki koriščenja naših počitniških kapacitet. Na srečanju bo možno igrati odbojko, organiziral 

pa se bo tudi turnir v malem nogometu. Stroške upokojenih članov plačajo OO, vsak za svojega. 

Tuji gostje pridejo v petek in ostanejo do nedelje dopoldne.     

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji  sklep: 

 

Sklep št. 141/2019: 

GO SŽPS se je seznanil s pripravami na družabno srečanje našega sindikata 15. junija v 

Mariboru. 

 

Ad 5 ) 

 

Uvodna pojasnila je podal predsednik Odbora za letovanje Edvard Kostić. V odboru je prišlo do 

sprememb, ker se je upokojil Miro Krevs, Hasan Bešić pa tudi ne bi več želel sodelovati pri delu 

odbora. Po opravljenih razgovorih se bi predlagalo nova člana in sicer Igorja Žlendra in Rolanda 

Čontalo. Prav tako bi bilo potrebno pristopiti k prenovi kopalnice v Moravskih Toplicah.  

 

Po končani razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja dva sklepa: 

 

Sklep št. 142/2019: 

GO SŽPS imenuje v Odbor za letovanje Igorja Žlendra in Rolanda Čontalo. 

 

Sklep št. 143/2019: 

GO SŽPS se je seznanil s poročilom predsednika Odbora za letovanje. 
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Ad 6) 

 

Predsednik je poročal, da je sprememba pri obdavčitvi regresa. Do višine povprečne plače ni več 

obdavčen, tako da je predviden znesek letošnjega regresa na SŽ cca. 1200 evrov. 

 

Jure Buzar je ob smrti našega nekdanjega člana Igorja Jevnikarja predlagal, da se pripravi članek 

(in memoriam) za glasilo Prometnika. 

 

Miran Prnaver je kot glavni urednik glasila pozval člane GO, da med svojim članstvom, 

predlagajo za intervju v glasilu tiste člane, ki se v svojem prostem času ukvarjajo z zanimivimi 

aktivnosti (kot npr. čebelarji, pesniki, motoristi, kolesarji, maratonci, …..). Povedal je še, da se 

pripravlja posebna številka glasila ob 30. letnici sindikata. V njem bo tudi članek o izletih, 

prednovoletnih srečanjih OO-jev. Zato prosi, da iz vsakega OO do konca poletja pošljejo 

fotografijo na to temo. Kdor ne bo poslal, pač njegov OO ne bo predstavljen v članku na tak 

način. Lepo bi bilo, če bi bili vsi OO zastopani.  

 

Boštjan Povše je vprašal, kako potekajo pogajanja za spremembe KPDŽP in o načinu izplačila 

poslovne uspešnosti - božičnice. 

 

Naš član Zlatibor Čurković odhaja na maratonski tek (100 km) v Švico. S seboj bo imel tudi 

zastavo sindikata. Podan je bil predlog za donacijo 100,00 EUR. 

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji  sklep: 

 

Sklep št. 144/2019: 

Zlatiboru Čurkoviću se za udeležbo na maratonu v Švici v obliki donacije nakaže 100,00 €. 

 

 

Seja je bila končana ob 12.55 uri. 

 

 

Zapisal: Miran Prnaver, l.r.                                            Predsednik SŽPS: Milorad Šljivić 
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