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Datum: 09. oktober 2019 

 

Z A P I S N I K 
 

17. redne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne, 24. 09. 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, Jan Kokol (namesto Dušana Kokol), Jože Skubic, Vera  Opatić, Boris 

Kolman, Antonio Barukčić (namesto Sakiba Galić), Bojan Gajšek, David Merc, Andrej 

Karničnik, Slavko Rokavec, Roman Jakopič,  Jure Buzar,  Zoran Serec,  Bojan Drole, Ivan 

Pohar, Goran Išpanov in Miran Prnaver 

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

Opravičeno odsotni: / 

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, dopolnjen s točko 3.- predlog predsednika SVŽI Romana Jakopiča :  

1. Pregled zapisnika 16. redne seje GO in 5. korespondenčne seje GO  

2. Poročilo predsednika 

3. Predlog za sporazumno prekinitev Pogodbe o medsebojnih razmerjih in konfederalno 

pridruženem članstvom med SŽPS in SVŽI. 

4. Poročilo predsednikov OO 

5. Priprave na volitve v SD v skupini SŽ 

6. Razno 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji  sklep: 

 

Sklep št. 145/2019: 

Sprejme se predlagani dopolnjeni dnevni red 17. redne seje GO. 
 

Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 16. redne seje GO SŽPS in 5. korespondenčne seje GO.  

  

1. Sklep št. 137/2019 (Sprejme se predlagani dnevni red 16 redne seje GO.) je realiziran. 

2. Sklep št. 138/2019 (Sprejme se zapisnik 15. redne seje GO.) je realiziran. 

3. Sklep št. 139/2019 (GO SŽPS sprejme poročilo predsednika sindikata.) je realiziran. 

4. Sklep št. 140/2019 (GO SŽPS se je seznanil s poročili predsednikov OO SŽPS.) je 

realiziran. 

5. Sklep št. 141/2019 (GO SŽPS se je seznanil s pripravami na družabno srečanje našega 

sindikata 15. junija v Mariboru  ) je realiziran. 

6. Sklep št. 142/2019 (GO SŽPS imenuje v Odbor za letovanje Igorja Žlendra in Rolanda         

Čontalo.) je realiziran. 

7. Sklep št. 143/2019 (GO SŽPS se je seznanil s poročilom predsednika Odbora za letovanje.) 

je realiziran. 
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8. Sklep št. 144/2019 (Zlatiborju Čurkoviću se za udeležbo na maratonu v Švici v obliki 

donacije nakaže 100,00 €.) je realiziran. 

9. Sklep št. 9/2019 KS (GO SŽPS se strinja z vsebino predlaganega »Dogovora« glede 

izvajanja ukrepov kadrovske racionalizacije na socialno vzdržen način v družbah v skupini 

SŽ) je realiziran. 

 

Vsi sklepi razen sklepa 126 s 15. seje GO so realizirani. 

 

Po pregledu realizacije sklepov prejšnje redne seje je bil soglasno sprejet 

 

Sklep št. 146/2019: 

Sprejme se zapisnik 16. redne seje GO in 5. korespondenčne seje GO. 

 

Ad 2) 

 

Predsednik SŽPS je v svojem poročilu predstavil  ''Dogovor'', ki predvideva program reševanja 

presežnih delavcev (PRPD) in je povezan z racionalizacijo poslovanja za leto 2019-2020. Iz naše 

strani Dogovor ni bil takoj podpisan, ker so bile problem nove zaposlitve po odhodu sedaj 

zaposlenih v pokoj in na čakanje. Po zagotovilih, da bodo nove zaposlitve realizirane, je bil 

Dogovor podpisan. Kandidati za sprevodnike so že začeli izobraževanje, kandidati za prometnike 

pa bodo začeli z izobraževanjem v mesecu oktobru. Pri izračunu odpravnin se bo upoštevalo 

povprečje treh zaporedno najbolje plačanih mesecev v zadnjem letu dela, ne bodo se pa pri 

obračunu upoštevale opravljene nadure in pripravljenost na domu. Pri odpravninah je sedaj 

manjša obdavčitev in tako večji neto zneski izplačil. 

V razpravi na to temo je Matjaž Skutnik opozoril, da še ni novih zaposlitev, ljudje odhajajo na 

čakanje in v pokoj in tako se je še povečalo pomanjkanje delavcev na določenih delovnih mestih. 

V nadaljevanju te točke je predsednik predstavil postopek imenovanja novega Nadzornega sveta 

v družbi SŽ, d.o.o. V pogovorih z drugimi sindikati je razprava potekala v smeri, da v primeru, 

če bo prišlo do spremembe zakonodaje in bomo imeli zaposleni 3 predstavnike, bo eden od njih 

iz družbe infrastrukture. Kasneje predlogi žal niso šli v tej smeri. Vsi ostali sindikati in sveti 

delavcev (razen SŽPS in SD-I) so dali podporo predlaganim predstavnikom delavcev v NS SŽ. 

Na glasovanju na SD KPD so se naši člani vzdržali pri tem glasovanju. 

Na to temo so v razpravi sodelovali Matjaž Skutnik (ni prav, da infra nima predstavnika v NS.), 

Miran Prnaver (glede na dogajanje v preteklosti, ko npr. ni bilo možnosti rešiti odmora med 

delom, ni bilo pričakovati, da bi tokrat imeli drugi sindikati posluh pri imenovanju članov NS.), 

Borut Jug (dobro bi bilo, da bi se prej dobili na seji GO in se pogovorili, kako bomo ravnali.), 

Ivan Pohar(v nekem smislu smo bili izigrani.), Bojan Drole (kako se bomo v podobnih situacijah 

odzivali v prihodnje?), Jože Skubic (sindikat ima jasne cilje in vemo kaj želimo.), Jure Buzar 

(človek ima ob takih dogodkih slab občutek.), Damjan Dretar (morali bi se kaj naučiti iz 

zgodovine.).       

Naslednja tema pri tej točki dnevnega reda je bilo poročilo o našem družabnem srečanju v 

Mariboru v mesecu juniju. Predsednik je dejal, da je srečanje dobro uspelo in se zahvalil ožji 

ekipi sodelavcev z Matjažem Skutnikom na čelu. Jože Skubic je ustno podal okviren finančni 

strošek družabnega srečanja članic in članov SŽPS - Maribor 2019. Vseh udeležencev srečanja je 

bilo 470, od tega naših članov 293. Strošek za SŽPS je  dobrih 15.000 evrov. 

Ob bližajoči se 30. letnici našega sindikata bodo vsi, ki bodo člani ob koncu novembra 2019, 

dobili jubilejno darilo. Osrednja slovesnost in praznovanje ob 30. letnici sindikata je predvideno 

23. maja leta 2020 v Ljubljani. 

V razpravi je Miran Prnaver pohvalil letošnje družabno srečanje kot zelo dobro. V luči  priprave 

posebne številke glasila Prometnik – biltena ob 30 letnici sindikata je povedal, da so priprave za 
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bilten (ki naj bi izšel januarja 2020) v polnem teku in da je s tem povezano veliko dela. Pozval je 

vse, ki sodelujejo pri pripravi biltena, da se držijo časovnih rokov, ki so bili postavljeni. 

Pri spremembah P-2 je prišlo predvsem do zahtev potniškem prometu, vendar smo jih 

argumentirano zavrnili. Nekaj težav je bilo tudi v vodenju prometa (Dolenjska) in pa v gradbeni 

dejavnosti, kjer so bili predlogi v nasprotju s KPDŽP. Bojan Gajšek je ob tem povedal, da so bili 

odzivi na terenu zelo mešani. 

 

Predsednik je predstavil izredni dogodek na postaji Rimske Toplice, kjer je bil prometnik 

suspendiran zaradi alkoholiziranosti. Posledično se je na tem odseku ustavil železniški promet in 

prišlo je do velike materialne škode zaradi zamud, zato je bil podan predlog, da se prometnik 

odpusti- izguba službe. Naš sindikat je vložil velike napore, da bi delavec ostal v sistemu, čeprav 

se je na koncu po volji delavca žal končalo drugače. Sicer pa sindikat apelirana vse zaposlene, da 

se ne uživa alkohol na delovnem mestu. Takih primerov ne bomo zagovarjali. Matjaž Skutnik je 

opozoril, da je v tem primeru bila še specifična okoliščina, ker je nekaj dni prej prišlo na postaji 

Rimske Toplice do iztirjenja dveh vlakom, sicer ne po krivdi prometnika. V razpravi so še 

sodelovali Karel Muster (moramo imeti do vseh primerov enako stališče. Sindikalisti morajo pri 

neuživanju alkohola zgled ostalim.), Jože Skubic (na tem področju se predvideva zaostritev 

predpisov in možnosti odpustov.), Ivan Pohar (zadeve ne bi smeli enačiti, ali gre za majhne ali 

velike prekrške pri uživanju alkohola.), David Merc (pojasnil je zakonska določila pri tej 

tematiki.). 

 

V počitniški kapaciteti v Moravskih Toplicah je nastala potreba po prenovi kopalnice. Dobili 

bomo predračun obnove in se nato odločili, kako naprej. 

 

Sindikat bo nabavil cca. 1000 darilnih vrečk, podobnih kot smo jih imeli že sedaj. Možnost 

naročila imajo tudi OO. 

 

Planerji za leto 2020 se bodo naročili še letos, za naprej pa je stvar dogovora. 

 

Potrebno je naročiti nove žige za vse OO. 

 

Pripravili se bodo stenski koledarji za naslednjo leto. Tokrat z motivi delovanja našega sindikata 

v luči 30. letnice SŽPS. 

 

Od prvega septembra ima glavna pisarna novo tajnico in sicer gospo Marijo Pečjak. 

 

Miran Prnaver je predlagal, da je potrebno nabaviti še kakšno zastavo sindikata (različnih 

velikosti) in da bi morali imeti tudi za potrebe reprezentance in mednarodnih srečanj tudi kakšne 

artikle ( majice, kape, svinčnike...) z znakom našega sindikata. 

 

Jure Buzar je pri tej točki predstavil še problem prodaje subvencioniranih vozovnic na postaji 

Črnomelj.    

 

Po končani razpravi je bil  soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 147/2019: 

 GO SŽPS sprejme poročilo predsednika sindikata. 

 

                                                                             Ad 3) 

 

Uvodna pojasnila je podal predsednik SVŽI Roman Jakopič. Dopis in predlog je nastal na osnovi 

dogajanja v zvezi z imenovanjem članov NS. Predvsem so pogrešali informacije. Zmotil jih je 

tudi način dela SD-I pri obravnavi impregnacijskih sredstev in odločitvijo o razporeditvi 
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delovnega časa njihovim članom v družbi. Za njih je to pomembna problematika. Potrebno je, da 

se več pogovarjamo in izboljšamo sodelovanje.  

Predsednik SŽPS je dejal, da ni čutil spora in težav. Se pa strinja, da smo se morda premalo 

pogovarjali. Do sedaj smo dobro skupaj sodelovali, kar je tudi dokaz rezultat volitev v družbi 

ŽIP, kjer ima tudi SVŽI enega izvoljenega člana. 

Matjaž Skutnik je prepričan, da smo v kritičnih trenutkih zelo dobro sodelovali in da imamo 

skupno problematiko. 

Jože Skubic je bil malo presenečen nad dopisom, je pa potrebno probleme reševati. 

Miran Prnaver je prepričan, da je možno dobro sodelovanje.  

Bojan Gajšek je mnenja, da je potrebno dobro sodelovanje nadaljevati. Podobno je razpravljal 

tudi Boris Kolman. 

Roman Jakopič je videl problem, ko je SŽPS podpisal predlog o razporeditvi delovnega časa. 

Ivan Pohar vidi problem, tudi v komunikaciji med generalnim direktorjem in sindikati. S tem se 

strinjal tudi Jože Skubic. 

Milorad Šljivić je predlagal več kontaktov in skupne kolegije sindikatov ob ponedeljkih. 

  

Po končanih razpravi je bil  soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 148/2019: 

GO SŽPS se je seznanil s Predlogom za sporazumno prekinitev Pogodbe o medsebojnih 

razmerjih in konfederalno pridruženem članstvom med SŽPS in SVŽI in predlaga 

nadaljnje sodelovanje. 

                                                                             Ad 4) 

 

Poročilo so podali predsedniki  OO. V veliki večini OO se članstvo povečuje in je stanje dobro 

in pozitivno. Pojavlja se problematika pomanjkanja zaposlenih (npr. Šoštanj in Štore v OO  

Celje), izpostavljena je bila problematika službenih oblek in čevljev ter sredstev za čiščenje 

uniform in varovalnih sredstev (pralni prašek). Novo ustanovljeni OO PO Ljubljana po mnenju 

njenega predsednika dobro deluje. V OO Jesenice se pojavlja pomanjkanje zaposlenih, v OO 

Nova Gorica, pa dobijo nove zaposlitve ljudje, ki se vozijo zelo od daleč. V OO Pragersko so 

izpostavili problem nameščanja ozemljilnih palic, ki je težava predvsem  za ženske. Po besedah 

predsednika SUŽ-a se pripravljajo na priključitev k SŽPS. V PO Maribor se je rešil problem 

plačevanja dodatka za zapore. V OO Maribor je bil problem, ko so ob nepričakovani zapori 

hoteli ukiniti prometnika. Ob pomoči sindikata se je problem ugodno rešil. Izpostavljena je bila 

tudi prodaja vozovnic na postaji Hoče. V OO Ljubljana poskušajo probleme reševati sami in so 

kar uspešni. Problem, se pojavlja pri napovedovalcih vlakov, kje je veliko nadur. 

V OO Zidani Most je bilo izpostavljena prodaja vozovnic na postaji Hrastnik, ki je postaja na 

najbolj frekventni progi na SŽ. Kar nekaj težav je tudi ob remontu proge proti Rimskim 

Toplicam.  

Tudi ostali  predsedniki OO so poročali o svojem delu. V večini OO so  se v tem času izvedli 

tudi izleti in pikniki.    

 

Po končanih poročilih je bil soglasno sprejet naslednji  sklep: 

 

Sklep št. 149/2019: 

GO SŽPS se je seznanil s poročili predsednikov OO SŽPS. 

 

Ad 5 ) 

 

Predsednik je poročal, da so volitve v SŽ-ŽIP, d. o, o. že mimo in da imamo dva naša kandidata 

izvoljena. Volitve v infrastrukturi bodo razpisane v sredo 2.10 na seji SD-I. Lista kandidatov bo 

sestavljena proporcionalno glede na število članov posameznega sindikata. Liste bodo tako 
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zaprte. Kandidati SŽPS bodo razdeljeni po regijah, glede na število članov. Potrebno bo 

imenovati tudi volilno komisijo in volilne odbore. 

Po dogovoru med sindikati, glede na število članov, imamo tudi enega kandidata v SŽ, d.o.o., 

enega v potniškem in prav tako enega v tovornem prometu.  

 

Po končani razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja dva sklepa: 

 

Sklep št. 149/2019: 

GO SŽPS pooblašča predsednika sindikata, da podpiše dogovor s sindikati za skupno listo 

v vseh družbah. 

 

Sklep št. 150/2019: 

GO SŽPS potrjuje listo kandidatov za volitve v svete delavcev in sicer: za  SŽ, d. o. o. Jože 

Skubic, za SŽ - Potniški promet, d. o. o. Alojz Dečman in za SŽ - Tovorni promet, d. o. o. 

Bojan Brodnik.  

 

Ad 6) 

 

Predsednik je poročal o mednarodnem srečanju sindikatov Srbiji in na Hrvaškem. Srečanja v 

Črni Gori se ne bomo udeležili, v sredini oktobra pa je še srečanje v Bosni in Hercegovini. 

 

Andrej Karničnik je vprašal glede njihovega člana, ki sicer odhaja na čakanje, a bi se rad udeležil 

zdravstvene preventive. 

 

Boris Koman je vprašal kako se rešuje odmor med delom in kako potekajo pogajanja glede 

sprememb KPDŽP. Odgovor je bil, da na teh področjih zaenkrat ni premikov. 

 

Ivan Pohar  je postavil vprašanje glede možnosti včlanjevanja zaposlenih, ki ne delajo na SŽ.  

 

Seja je bila končana ob 12.15 uri. 

 

 

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