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Datum: 27. februar 2020 

 

Z A P I S N I K 
 

19. redne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne 07. 02. 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, Franc 

Kolarič (OO PO Maribor), Matjaž Skutnik, Dušan Kokol, Jože Skubic, Vera Opatić, Boris 

Kolman, Antonio Barukčić (OO Jesenice), Andrej Rodinger (OO SUŽ), Miran Poljšak (SPPPS), 

Andrej Karničnik, Jure Buzar, Zoran Serec, Davor Lučić (OO PO Ljubljana), Goran Išpanov, 

Dragan Malinović in Miran Prnaver. 

Ostali prisotni: Boštjan Povše. 

Opravičeno odsotna:  Bojan Drole in Bojan Gajšek. 

 

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: 

  

1. Pregled zapisnika 18. redne seje GO  

2. Poročilo predsednika 

3. Poročilo predsednikov OO 

4. Organizacija izleta ob 8. marcu 

5. Razno 

 

Na predlagani dnevni red je predsednik NO Boštjan Povše predlagal še dodatno točko: Poročilo 

o novoletnem darilu ter jo tudi obrazložil. Miran Prnaver je predlagal dopolnitev prve točke, in 

sicer s pregledom zapisnika slavnostne seje. 

 

Po razpravi glede podanih predlogov je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 166/2020: 

Sprejme se dopolnjen dnevni red 19. redne seje GO. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa je dnevni red 19. redne seje GO naslednji: 

1. Pregled zapisnika 18. redne seje GO in zapisnika slavnostne seje z dne 22. 01. 2020 

2. Poročilo predsednika 

3. Poročilo predsednikov OO 

4. Organizacija izleta ob 8. marcu 

5. Poročilo o  novoletnem darilu 

6. Razno 
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Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 18. redne seje GO SŽPS in zapisnika slavnostne seje GO.  

  

1. Sklep št. 152/2019 (Sprejme se predlagani dnevni red 18. redne seje GO.) je realiziran. 

2. Sklep št. 153/2019 (Sprejme se zapisnik 17. redne seje in 7. korespondenčne GO.) je 

realiziran. 

3. Sklep št. 154/2019 (GO SŽPS sprejme poročilo predsednika sindikata.) je realiziran. 

4. Sklep št. 155/2019 (GO SŽPS s 1. 1. 2020 ustanavlja novo območno organizacijo, in sicer 

OO SUŽ - strokovni uslužbenci železnice.) je realiziran. 

5. Sklep št. 156/2019 (GO SŽPS s 1. 1. 2020 ustanavlja novo območno organizacijo, in sicer 

OO PO Postajna - prometna operativa Postojna.) je realiziran. 

6. Sklep št. 157/2019 (GO SŽPS se je seznanil s poročilom predsednika NO SŽPS.) je 

realiziran. 

7. 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.) je realiziran. 

8. 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.) je realiziran. 

9. 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.) je realiziran. 

10. 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.) je 

realiziran. 
11. 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.) je realiziran. 

12. Sklep št. 163/2019 (GO SŽPS se je seznanil s planom dela sindikata v letu 2020.) je 

realiziran. 
13. Sklep št. 164/2019 (GO SŽPS se je seznanil s poročili predsednikov OO SŽPS in planom 

dela OO v letu 2020.) je realiziran. 

14. Sklep št. 165/2020 (Skupni strošek organizacije srečanja članic ob praznovanju 8. marca 

(vstopnine, pogostitev, prevozi, glasba, 1 moški predstavnik OO ter dva moška predstavnika 

organizatorja srečanja ...) se deli v razmerju 60/40, kar pomeni, da 60% stroškov pokrije 

glavna pisarna sindikata, 40% pa območne organizacije, katerih članice so se organiziranega 

srečanja tudi udeležile, ne glede na to, ali so bile na srečanju prisotne ves čas ali pa samo le 

na večerji oz. obratno. Skupni pričakovani strošek se oceni na okvirnih 60,00 EUR. Udeležbo 

članic - upokojenk - v celoti plača OO.) je v fazi realizacije. 

 

Vsi sklepi z 18. redne seje GO so realizirani, sklep s slavnostne seje je v fazi realizacije. 
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Po pregledu realizacije sklepov prejšnje redne seje je bil soglasno sprejet sklep: 

 

Sklep št. 167/2020: 

Sprejmeta se zapisnik 18. redne seje GO in zapisnik slavnostne seje GO. 

 

Ad 2) 

 

Predsednik SŽPS je v svojem poročilu predstavil ''Dogovor'', ki predvideva povišanje plače s 1. 

7. 2020 za 1% ter s 1. 1. 2021 za 1% in s 1. 1. 2022 za 1%. V skladu z ''Dogovorom'' je bila 

''Božičnica'' izplačana v mesecu januarju. S 1.1.2020 je začela veljati novela Zakona o minimalni 

plači, ki iz definicije minimalne plače izvzema: 

• vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, 

• del plače za delovno uspešnost in 

• plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi 

 

Iz tega naslova bi lahko glede na prve primerjave lahko prihajalo do novih plačnih nesorazmerij 

nasploh, tudi na SŽ. Štipendije niso zajete v »Dogovoru«, ker je računsko sodišče opozorilo na 

določene nepravilnosti. Zadeva še ni rešena.  

 

V nadaljevanju te točke je predsednik predstavil novo sestavo SD KPD-ja. Infrastruktura ima v 

njem 9 članov, vsi so iz vrst SŽPS in SVSŽ. Podpredsednik SD KPD je postal Bojan Gajšek. 

 

Ker imamo v sestavi SŽPS od novega leta dalje tudi območno organizacijo strokovnih 

uslužbencev železnice, v katero so včlanjeni zaposleni iz strokovnih služb, se lahko v to OO 

prepišejo tudi sedanji člani SŽPS, ki so zaposleni v strokovnih službah, prav tako pa velja vabilo 

tudi ostalim uslužbencem v Skupini SŽ, da se nam pridružijo. 

 

Imamo novo komisijo za obravnavo potnih stroškov. Namesto Matjaža Skutnika je iz naših vrst 

postal član Milorad Šljivić. Imeli so že tudi prvo sejo. 

 

Člani GO so prejeli osnutek sprememb KPDŽP. Priložen je bil še pripravljen osnutek povzetka 

vseh dosedanjih dogovorov. Nerešen in neusklajen je člen o odmoru med delom. Potrebno bo 

rešiti tudi problematiko prodaje vozovnic prometnikov na glavnem železniškem križu. Na temo 

sprememb in razlage KPDŽP je glavna pisarna prejela dopis OO SŽPS Maribor, v katerem 

postavljajo nekaj vprašanj (glede krvodajalstva, nagrade za 40 let dela na železnici, prodaje 

vozovnic …). 

Na temo odmora med delom so v razpravi sodelovali: Boris Kolman, Dragan Malinović, Jure 

Buzar, Miran Prnaver, Jože Skubic, Matjaž Skutnik, Franc Kolarič, Andrej Karničnik in Milorad 

Šljivić. Vsi so bili mnenja, da je končno potrebno ta problem ustrezno rešiti. Na temo odmora 

med delom je sklican sestanek pri direktorju SŽ- Infrastrukture, d. o. o.,  v petek, 14. 02. 2020. 

 

V Ljubljani je bilo 3. februarja srečanje - sestanek s kolegi iz hrvaškega sindikata prometnikov 

(SPVH).    

 

Jože Skubic je poročal o pripravah na srečanje ob 30-letnici našega sindikata v Ljubljani, 23. 

maja, zvečer. Imamo ponudbo za izvedbo cateringa s cenami. Imamo podpisano pogodbo za 

nastop ter vodenje prireditve z Natalijo Verboten. Potrebno je pristopiti še k organizaciji 

avtobusnih prevozov. Na vprašanje predsednika NO je bilo pojasnjeno, da pride iz tujine 10 

gostov. Miran Prnaver je vprašal glede pripravljenosti za izdelavo DVD za vse člane, na katerem  
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bi bile fotografije iz naše 30-letne zgodovine. Prevladalo je mnenje, da se v zbirko fotografij 

vključi še slike iz prireditve ob 30 letnici SŽPS-ja in da se DVD (ali varianta USB ključek) 

priloži k darilu ob koncu leta. 

 

Predsednik je poročal, da bo 26. marca v Mariboru potekal kongres sindikalne centrale 

Alternativa. Poleg članov Sveta Alternative pripada SŽPS še 7 delegatov in SVSŽ štirje delegati. 

Za delegate SŽPS so bili predlagani: Boris Kolman, Franc Kolarič, Andrej Karničnik, David 

Merc, Matjaž Skutnik, Edvard Kostić in Miran Prnaver. 

 

Dobili smo povabilo na srečanje sindikatov na Poljskem od 18. do 22. maja. Iz SŽPS se bodo 

srečanja udeležili 4 člani, vodja je Miran Prnaver.  

 

Predsednik sindikata je povedal, da nam v SD-I pripada še en poklicni član ter v zvezi s tem 

predlagal, da se na to mesto imenujeta Albina Novak in Davor Lučić, vsak za polovični delovni 

čas. 

 

Članom GO je sporočil, da je z mesta člana Nadzornega sveta v SŽ- Infrastruktura, d. o. o., z 

dnem 07. 02. 2020 odstopil Silvo Berdajs (zaradi nezdružljivosti s članstvom v NS SŽ, d. o. o.). 

Na to mesto glavnemu odboru predlaga, da se imenuje predsednik SŽPS Milorad Šljivić. 

 

Miran Prnaver je predlagal, da se glede na 157. člen KPDŽP, uradno imenujejo sindikalni 

zaupniki in posredujejo podatki vodstvu SŽ. Ti zaupniki po KPDŽ uživajo varstvo, določeno z 

zakonom, za svoje delo v sindikatu. Prav tako je vprašal glede zaščite potniških blagajničark (po 

50. letu starosti) pri nadomeščanju na drugih postajah izven svojega domicila.   

  

Ker po končani razpravi drugih predlogov za mesto poklicnih članov v SD-I ter člana v NS SŽ- 

Infrastruktura, d. o. o., so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 

Sklep št. 168/2020: 

 GO SŽPS sprejme poročilo predsednika sindikata. 

 

Sklep št. 169/2020: 

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, poleg že imenovanih, imenuje še Albino Novak in Davorja Lučića, ki bosta to 

funkcijo opravljala za polovični delovni čas. 

 

Sklep št. 170/2020: 

SŽPS predlaga Svetu delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., da se zaradi odstopa Silva 

Berdajsa z mesta člana NS družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., za novega člana imenuje 

Milorada Šljivića.  

                                                                            

Ad 3) 

Poročilo so podali predsedniki OO, vsak za svoje področje. Povzetek razprav: pomanjkanje 

zaposlenih, ustanovljeni novi OO, pristopi novih članov, nekaj upokojitev oziroma odhoda na 

čakanje, organizacija ''barkalane'' v bodoče, predstavljene ostale lastne aktivnosti (izleti, srečanja, 

pohodi ...), urejanje prostorov in delovnih pogojev, nadomeščanje prometnikov Ljubljana v CD 

Moste, kdaj bodo nove uniforme, nadomeščanje in pomanjkanje potniških blagajničark ... 

 

Po končanih poročilih je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 
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Sklep št. 171/2020: 

GO SŽPS se je seznanil s poročili predsednikov OO SŽPS. 

 

Ad 4) 

 

Matjaž Skutnik je predstavil dopolnjen predlog izleta, ki je bil opremljen z jasnim časovnim in 

finančnim planom. Potrebno je pripraviti še vabila in plakat. Boštjan Povše je pohvalil odlično 

pripravljen plan, Jože Skubic pa podal še nekaj pojasnil glede plačila prevozov do avtobusa. 

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 172/2020: 

GO SŽPS sprejme poročilo o pripravi izleta za naše članice ob 8. marcu. 

 

Ad 5 ) 
 

Boštjan Povše je uvodoma pri tej točki predstavil potek razprav in sklepov, ki sta jih na temo 

novoletnega darila sprejela tako GO kot skupščina. Korespondenčna seja GO glede odločitve o 

darilu je »povozila sklep« skupščine, kar ni bilo prav. Na terenu je tako zasledil precej pripomb 

in nezadovoljstva. Ženske ure so načeloma v redu in lepe, problem je predvsem pri moških. 

Poraja se tudi vprašanje, ali je prav, da so vsi dobili jubilejno darilo, ne glede na čas članstva v 

sindikatu, prav tako nekateri dvomijo o dejanski vrednosti moške ure, glede na to, koliko se je 

zanjo plačalo. 

 

V razpravo je predsednik Šljivić poudaril, da so zanj vsi člani sindikata enaki in da imajo enake 

pravice ter tudi dolžnosti, zato nasprotuje drugačnemu razmišljanju. Moška žepna ura je unikat, 

zato je ni mogoče najti na spletu in na tak način primerjati oziroma ocenjevati njeno vrednost. 

 

Matjaž Skutnik je dejal, da smo se na skupščini za moški del članstva odločili za nakup ročne 

ure. Končni postopek glede izbire ni bil pravilno izpeljan in za to je po njegovem mnenju 

odgovoren celoten GO. Živimo demokracijo in vsak lahko pove svoje mnenje.  

 

Jure Buzar je pojasnil, da pri svojih članih ni opazil nezadovoljstva. Gre za spominsko vrednost 

ure, kjer cena ni bistvena. 

 

Jože Skubic se strinja, da je bila glede končne odločitve procedura izvedena napačno. To je bila 

predvsem posledica časovne stiske, ker je šlo za večji projekt in se takšna količina ur ne da dobiti 

na hitro. Je pa prepričan, da tudi rezultat glasovanja skupščine o predlogu ne bi bil nič bistveno 

drugačen. Pri prvotno mišljeni ročni uri končna cena ni bila sprejemljiva oz. je bila mnogo višja 

od pričakovane in tudi od sprejetega limita, zato je tudi prišlo do predloga, da se nabavi žepne 

ure, poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi to, da smo se odločili, da se ura ob 30 letnici 

smatra tudi kot novoletno darilo, tako, kot je bilo to storjeno pred 10 leti, ko so jo dobili vsi 

člani, ne glede na dolžino oz. čas pristopa v sindikat. 

 

Miran Prnaver je bil mnenja, da je potrebno razpravo in različna mnenja razumeti dobronamerno. 

Ne gre za obtožbe, ampak, da se pogovorimo, če je bilo in kaj je bilo morda napačno storjenega 

in da teh napak ne ponovimo v bodoče. Tudi sam je prejel veliko pripomb in klicev (tudi iz 

drugih OO, ne samo iz Zidanega Mosta), nekaterim se tudi posvetilo »Hvala za zvestobo« ni 

zdelo posrečeno, za dolgoletne člane je bilo lahko tudi v posmeh.  
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Boštjan Povše je kot predsednik NO osebno prepričan, da mora NO stvari pogledati in se 

prepričati o dejstvih, če se pojavijo dvomi. 

 

Andrej Karničnik je povedal, da je tudi v njihovem OO bilo precej pripomb na darilo. En njihov 

član je uro celo vrnil in poslal predsedniku sindikata dopis in pričakuje tudi odgovor, res pa je 

tudi, da so bili nekateri tudi glede izdanega Zbornika ob 30 letnici mnenja, da gre v tem primeru 

za ''metanje denarja skozi okno''. 

 

Milorad Šljivić je glede ''Zbornika'' povedal, da je kot predsednik izredno zadovoljen z izdanim 

''Zbornikom'', za njega je prejel ogromno pohval tako od članov kot tudi od drugih sindikatov in 

vsi bi se morali zavedati, da je bilo za njegovo pripravo potrebno vložiti ogromno dela, časa in 

lahko nam je v velik ponos. Je pa to ponovno dokaz, kako ljudje različno ocenjujemo in 

sprejemamo stvari, ki so nam podarjene. Glede primera vrnitve ure je pojasnil, da bo njihov član 

dobil pisni odgovor in da je bila to edina ura, ki je bila vrnjena.  

 

Razpravo je zaključil Franc Kolarič z vprašanjem in odgovorom hkrati, da bi bilo vse jasno in 

danes ne bi imeli težav, če bi bilo v začetku bolj jasno definirano oz. povedano tudi na terenu, ali  

je to novoletno darilo (razumljivo, da potem za vse članstvo) ali pa so ure jubilejna nagrada za 

zvestobo sindikatu (vedelo bi se, komu in zakaj nekomu pripada).   

                                                          

Ad 6) 

 

Pod točko razno je predsednik NO Boštjan Povše pozval predsednike NO Območnih organizacij, 

da se sestanejo in pregledajo papirje ter dokumentacijo svojih OO. To je njihova pravica in tudi 

dolžnost, prav tako je predlagal, da bi se ob seji NO enkrat na leto zbrali tudi predsedniki NO iz 

Območnih organizacij, saj morda vsi ne vedo čisto natančno, kakšno je njihovo delo kot 

predsednika NO.  

 

Boris Kolman je glede pripravljenih sprememb KPDŽP predlagal, da bi se zaposlenim na SŽ 

tudi za 40 let skupne delovne dobe izplačalo jubilejno nagrado in po možnosti v višini 100% 

povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, prav tako bi ob tej priložnosti veljalo 

razmisliti o možnosti, da sedaj veljavno odpravnino ob upokojitvi iz sedanjih treh povprečnih 

bruto plač (199. člen KPDŽP), povečamo. 

 

Seja je bila končana ob 12.45. 

 

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