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Datum: 06. januar 2020 

 

Z A P I S N I K 
 

18. redne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne, 12. 12. 2019 ob 9.00 uri v sejni 

dvorani City hotela 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, 

Bojan Gajšek, David Merc, Andrej Karničnik, Slavko Rokavec, Jure Buzar, Zoran Serec, Ivan 

Pohar in Miran Prnaver 

Ostali prisotni: Boštjan Povše, Nina Peljhan, Edvard Kostić in Borut Jug 

Opravičeno odsotna:  Bojan Drole in  Goran Išpanov 

 

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

 

Uvodoma je predsedujoči pozdravil vse prisotne. Čestital je novo izvoljenima predsednikoma 

OO Pragersko in OO Koper Borisu Kolmanu in Dušanu Kokolu. Prav tako je čestital novo 

izvoljenim članom SD-I. Ugotovil je, da je GO sklepčen, ter predlagal naslednji dnevni red: 

  

1. Pregled zapisnika 17. redne seje GO in 7. korespondenčne seje GO  

2. Poročilo predsednika 

3. Poročilo predsednika NO 

4. Poročilo o poteku volitev v SD 

5. Plan dela v letu 2020 

6. Poročilo predsednikov OO in plan dela v letu 2020 

7. Razno 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 152/2019: 

Sprejme se predlagani  dnevni red 18. redne seje GO. 
 

Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 17. redne seje GO SŽPS in 7. korespondenčne seje GO.  

  

1. Sklep št. 145/2019 (Sprejme se predlagani dopolnjeni dnevni red 17. redne seje GO.) je 

realiziran. 

2. Sklep št. 146/2019 (Sprejme se zapisnik 16. redne seje in 5. korespondenčne GO.) je 

realiziran. 

3. Sklep št. 147/2019 (GO SŽPS sprejme poročilo predsednika sindikata.) je realiziran. 

4. 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.) je realiziran. 

5. Sklep št. 149/2019 (GO SŽPS se je seznanil s poročili predsednikov OO SŽPS.) je 

realiziran. 
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6. Sklep št. 150/2019 (GO SŽPS pooblašča predsednika sindikata, da podpiše dogovor s 

sindikati za skupno listo v vseh družbah.) je realiziran. 

7. Sklep št. 151/2019 (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.) je realiziran. 

8. Sklep št. 11/2019 KS (GO Sindikata železniškega prometa Slovenije se strinja, da se kot 

kandidate Sindikata železniškega prometa Slovenije za volitve članov Sveta delavcev SŽ – 

Infrastruktura, d. o. o. za novo mandatno obdobje štirih (4) let imenuje naslednje člane: 

 Milorad Šljivić – OO PO Ljubljana 

 Jure Buzar – OO Novo mesto 

 Jug Borut – OO Pragersko 

 Bojan Drole – OO Nova Gorica 

 Edvard Kostić – OO Celje 

 Nina Peljhan – OO Jesenice) je realiziran. 

 

Vsi sklepi s 17.  redne in 7.  korespondenčne seje GO so realizirani. 

 

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

 

Sklep št. 153/2019: 

Sprejme se zapisnik 17. redne seje GO in 7. korespondenčne seje GO. 

 

Ad 2) 

 

Predsednik SŽPS je v svojem poročilu predstavil ''Dogovor'', ki predvideva, da se izhodiščna 

plača za I. tarifni razred in za količnik zahtevnosti 1,00 v KSŽD, razen v družbah skupine SŽ-

ŽGP, d.d., s 01.07.2020 poveča za 1%, s 01.01.2021 za 1% in s 01.01.2022 za 1%. Božičnica je 

prav tako predvidena za izplačilo v mesecu januarju. Sindikati v SSŽ so naklonjeni predlogu 

SŽPS, da se letos božičnica izplača vsem zaposlenim v enakem znesku. Dogovor je še v fazi 

osnutka, zato je v danem trenutku še težko oceniti kaj in v kolikšni meri bo realiziran. Prav tako 

se postavlja vprašanje ali se bodo dodatki po novem letu (ko se povečuje minimalna plača) 

obračunavali od osnovne ali od minimalne plače pri tistih, ki jo bodo imeli. Lahko pride do 

porušenja plačnih razmerij.  

 

V razpravi so sodelovali Sakib Galić, Jure Buzar, Ivan Pohar, Boštjan Povše in Matjaž Skutnik.  

Na podana vprašanja so dobili tudi odgovore. 

 

V nadaljevanju te točke je predsednik predstavil ''Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno 

tveganj za SŽ, d.o.o. - Pravilnik 612''. Naše pripombe so bile do sedaj upoštevane, pravilnik pa 

še ni dokončno sprejet. 

 

Poteka postopek za spremembo signalnega pravilnika. 

 

Članstvo se povečuje. 7. oktobra se je sestal regijski odbor Ljubljana in za novega predsednika 

izvolil Zorana Serca. V Primorski regiji ostaja predsednik Bojan Drole, štajerska regija pa se še 

ni formirala. 

 

V postopku je ustanovitev novega OO in sicer OO SUŽ (strokovnih uslužbencev železnice), ki bi 

nastal iz sedanjega sindikat SUŽ-a. OO naj bi zaživel s 1. 1. 2020. 

 

Predsednik je z novim letom predlagal ustanovitev še ene OO in sicer OO PO Postojna.  
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Na predlog sindikata SVŽI je bila s 6. 11. 2019 prekinjena pogodba o sodelovanju. SVŽI je 

nastopil s svojo samostojno listo na volitvah v SD-I. 

 

Soglasja P-2 za novi vozni red so v veliki meri usklajena, potrjena in podpisana. 

 

Predsednik je povedal, da glede izleta ob dnevu žena imamo v osnovi predlog, da ga v letu 2020 

organizira OO Zalog. Obstaja pa varianta, da bo naslednje leto to srečanje organiziral OO Celje 

in Zalog leto kasneje. O tem se bo potrebno dogovoriti in uskladiti. 

 

Novoletni program je dostavljen predsednikom OO. Naročena je dodatna količina ur. Predsednik 

Šljivić je povedal, da bodo vsi, ki se včlanijo v naš sindikat do konca leta 2019, dobili ure. 

 

Razne popuste (zdravilišča, optike..) za katere se dogovarjajo OO, naj poskušajo zagotoviti za 

celotno članstvo in ne le za svoj OO. 

 

23. maja 2020 je predviden datum za svečano srečanje ob 30 letnici našega sindikata. 

Rezervirana je dvorana v Ljubljani. Pevka in voditeljica bo Natalija Verboten. Predsednik države 

Borut Pahor je prevzel častno pokroviteljstvo nad tem dogodkom.   

 

Po končani razpravi so bili  soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

 

Sklep št. 154/2019: 

 GO SŽPS sprejme poročilo predsednika sindikata. 

 

Sklep št. 155/2019: 

 GO SŽPS s 1. 1. 2020 ustanavlja novo območno organizacijo in sicer OO SUŽ (strokovni 

uslužbenci železnice). 

 

Sklep št. 156/2019: 

 GO SŽPS s 1. 1. 2020 ustanavlja novo območno organizacijo in sicer OO PO Postojna 

(prometna operativa Postojna). 

                                                                           

                                                                           Ad 3) 

 

Uvodna pojasnila je podal predsednik NO SŽPS Boštjan Povše. V mesecu oktobru so imeli 

redno sejo. Pregledali so poslovanje počitniških kapacitet in ugotovili, da je poslovanje boljše 

kot v preteklosti. Potrebna obnova v Moravcih se bo izvedla naslednje leto. Novoletna darila so 

bila kupljena v finančnih mejah, kot jih postavila skupščina. Ugotovili so, da bo postavka 

članarina večja za cca 20%, ker se povečuje članstvo in s tem prihodki iz naslova članarine. 

Prekoračena pa je poraba na postavkah: srečanje z drugimi sindikati, 8. marec,.… Potrebno je 

bolj pravilno načrtovati, da potem ne prihaja do prekoračenj. 

 

V razpravi so sodelovali: Milorad Šljivić, Andrej Karničnik, Jože Skubic in Miran Prnaver. 

Izpostavljeno je bilo tudi ali se vplačana članarina v SSSLO vrača v naš sindikat. Odgovor je bil 

pritrdilen. Predsednik sindikata je dejal, da lahko vsak član GO pride vedno v glavno pisarno in  

dobi vpogled v finance.   

 

Po končanih razpravi je bil  soglasno sprejet naslednji sklep: 
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Sklep št. 157/2019: 

GO SŽPS se je seznanil s poročilom predsednika NO SŽPS. 

 

                                                                               Ad 4) 

 

Poročilo je podal predsednik. Volitve v SD so potekale v vseh družbah. Liste so bile sestavljene 

tako, da so na njih imeli zastopane kandidate sindikati glede na število svojih članov v odvisnih 

družbah. V infrastrukturi je dosedanja koalicija (SŽPS, SVSŽ in SDŽDS) imela in tudi na 

volitvah dobila 11 od 15 članov SD-I. Na prvi sejo SD-I, ki bo 13. 12. 2019 je potrebno 

predlagati kandidate za voljene funkcije. Predsednik je predstavil kandidate, ki sta jih predlagala 

iz svojega članstva SŽPS in SVSŽ (predsednik in namestnik SD-I, delavski direktor v družbi, 

sekretar SD-I, delavci, ki bodo delo za svet delavcev opravljali poklicno in člani SD-I, ki bodo 

zastopani v SD KPD). Pri tem je predsednik povedal, da je predstavnik v nadzornem svetu infre 

dogovorjen iz kvote SDŽDS in da je ta sindikat predlagal za to mesto Silva Berdajsa. 

 

Po končanih razpravi so bili  soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

 

Sklep št. 158/2019: 

GO SŽPS je na svoji 18. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel sklep, s katerim SŽPS predlaga 

Svetu delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., da se za predsednika Sveta delavcev SŽ 

Infrastruktura, d. o. o., v mandatnem obdobju 2019 do 2023, imenuje Bojana Gajška in za 

namestnika predsednika Milorada Šljivića. 

 

Sklep št. 159/2019: 

GO SŽPS je na svoji 18. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel sklep, s katerim SŽPS predlaga 

Svetu delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., da se za sekretarja SD-I v mandatnem obdobju 

2019 do 2023, imenuje Albino Novak. 

 

Sklep št. 160/2019: 

GO SŽPS je na svoji 18. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel sklep, s katerim SŽPS predlaga 

Svetu delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., da se za delavce, ki v mandatnem obdobju 2019 

do 2023, za potrebe SD-I opravljajo svoje delo kot poklicno funkcijo, imenuje Milorada 

Šljivića, ki bo svojo funkcijo opravljal polni delovni čas ter Mirana Prnaverja, Bojana 

Gajška, Boštjana Koritnika in Edvarda Vebra, ki bodo to funkcijo opravljali za polovični 

delovni čas. 

 

Sklep št. 161/2019: 

GO SŽPS je na svoji 18. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel sklep, s katerim SŽPS predlaga 

Svetu delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., da se za člane, ki v mandatnem obdobju 2019 do 

2023, predstavljajo SD-I v SD KPD (9 članov) imenuje naslednje člane SD-I: Milorada 

Šljivića, Jureta Buzarja, Boruta Juga, Bojana Droleta, Edvarda Kostića, Nino Peljhan, 

Bojana Gajška, Mirana Tranturo in Iztoka Kovača. 

 

Sklep št. 162/2019: 

GO SŽPS je na svoji 18. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel sklep, s katerim SŽPS predlaga 

Svetu delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., da se za delavskega direktorja SŽ-

Infrastruktura, d. o. o., v mandatnem obdobju 2019 do 2023, imenuje Matjaža Skutnika. 

 

Ad 5 ) 

 

Predsednik je predstavil okvirni plan dela sindikata v prihodnjem letu: obeležitev 30 letnice 

sindikata, zaživitev in delovanje regijskih odborov, volilna skupščina, delo na članstvu... 
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V razpravi so sodelovali: Miran Prnaver (v pripravi je posebna številka glasila Prometnik- 

zbornik, ki naj bi izšla 22. januarja 2020 na 30 letnico obstoja sindikata in bo predstavil 

delovanje sindikata v preteklih 30 letih. Prav tako je vprašal, če je predvidena slavnostna seja  

 

GO SŽPS 22. januarja prihodnjega leta.), Jože Skubic (za svečanost 23. maja bomo imeli 

možnost tako fotografa kot tudi, da se svečanost posname, če se bomo tako odločili.), Damjan 

Dretar (potrebno bi bilo rešiti problematiko odmora med delom.), Miran Prnaver (sindikat bi 

moral nabaviti nekaj reklamnega materiala za naše člane in goste ob 30 letnici sindikata: pisala, 

kape, majice, priponke… Prav tako bi bilo potrebno rešiti problem prodaje vozovnic 

prometnikom  na glavnem prometnem križu.). Na temo prodaje vozovnic so potem svoje mnenje 

in podporo dodali še: Matjaž Skutnik, Slavko Rokavec, Andrej Karničnik, Jure Buzar in Ivan 

Pohar.   

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji  sklep: 

 

Sklep št. 163/2019: 

GO SŽPS se je seznanil s planom dela sindikata v letu 2020. 

 

Ad 6) 

 

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

pozitivno. Predstavljena je bila lokalna problematika, ki se več ali manj uspešno rešuje. 

Izpostavljen je bil še vedno nerešen problem odmora med delom. Plan dela OO v prihodnjem 

letu pa je okvirno zelo podoben, kot je bil to leto oziroma do sedaj.  

 

Po končanih poročilih je bil soglasno sprejet naslednji  sklep: 

 

Sklep št. 164/2019: 

GO SŽPS se je seznanil s poročili predsednikov OO SŽPS in planom dela OO v letu 2020. 

 

Ad 7 ) 

 

Jože Skubic je opozoril, da je potrebno glede na praznike in kolektivne dopuste pravočasno 

dostaviti vloge za sindikalno delo za mesec december. Prav tako je prosil za pravočasno dostavo 

finančnih poročil OO, da se bo lahko pripravilo gradivo za redno skupščino sindikata. 

 

Seja je bila končana ob 12.30 uri. 

 

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