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Datum: 16. junij 2020 

 

Z A P I S N I K 
 

20. redne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne 02. 06. 2020 ob 8.30 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, Vera Opatić, Boris Kolman, Sakib Galić, David Merc, 

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

Gajšek, Goran Išpanov, Slavko Rokavec, Dragan Malinović in Miran Prnaver. 

Ostali prisotni: Boštjan Povše- predsednik NO SŽPS 

Opravičeno odsotni:  / 

 

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

 

Uvodoma je predsedujoči pozdravil vse prisotne. Posebej je pozdravil novega člana GO Albina 

Dobnika iz Sindikata železniških delavcev Slovenije – SŽDS ter pojasnil razloge za sklic seje v 

stekleni dvorane v upravni zgradbi SŽ (varnostna razdalja med udeleženci zaradi epidemije). 

 

Jože Skubic je GO obvestil, da smo od zadnje seje zaradi smrti izgubili tri naše člane (Zmago 

Kotnik, Marko Danji in Milan Rebernak- vsi iz OO Maribor) in predlagal minuto molka v njihov 

spomin. 

 

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

  

1. Pregled zapisnika 19. redne seje GO in 8., 9. in 10. korespondenčne seje GO 

2. Poročilo predsednika 

3. Poročilo predsednika NO 

4. Poročilo predsednikov OO 

5. Priprave na redno letno skupščino SŽPS 

• obravnava finančnega poročila za leto 2019 

• obravnava finančnega načrta za leto 2020 

6. Priprave na redno letno skupščino 2020 - volitve 

7. Razno 

 

 

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

 

Sklep št. 173/2020: 

Sprejme se predlagani dnevni red 20. redne seje GO. 
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Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 19. redne seje GO SŽPS in zapisnikov 8., 9. in 10. 

korespondenčne seje GO . 

  

1. Sklep št. 166/2020 (Sprejme se dopolnjen dnevni red 19. redne seje GO.) je realiziran. 

2. Sklep št. 167/2020 (Sprejme se zapisnik 18. redne seje in zapisnik slavnostne seje GO.) je 

realiziran. 

3. Sklep št. 168/2020 (GO SŽPS sprejme poročilo predsednika sindikata.) je realiziran. 

4. 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.) je realiziran. 

5. 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.) je realiziran. 

6. Sklep št. 171/2020 (GO SŽPS se je seznanil s poročilom predsednikov OO SŽPS.) je 

realiziran. 

7. Sklep št. 172/2020 (GO SŽPS sprejme poročilo o pripravi izleta za naše članice ob 8. 

marcu.) ni realiziran. 

8. Sklep št. 12/2020 KS  (GO SŽPS se strinja s sklenitvijo Pogodbe o medsebojnih razmerjih in 

konfederalno pridruženem članstvu med SŽPS in Sindikatom železniških delavcev Slovenije 

ter pooblašča predsednika SŽPS za njen podpis.) je realiziran 

9. Sklep št. 13/2020 KS  (GO SŽPS se strinja s predlogom ''Dogovora o veljavnosti določenih 

ukrepov v skupini SŽ za čas veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 

covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)'' ter 

pooblašča predsednika SŽPS za njegov podpis.) je realiziran  

10. Sklep št. 14/2020 KS  (GO SŽPS zaradi poteka mandata predsedniku sindikata (Milorad 

Šljivić), obema podpredsednikoma (Dušan Kokol in Andrej Karničnik), predsedniku ter 

članom NO (Boštjan Povše, Branislav Vujić, David Rutar, Stanko Jezovšek in Gabrijel 

Šuštar), sekretarju (Jože Skubic) ter koordinatorju GO (Matjaž Skutnik) s 4. majem 2020, 

dosedanje funkcionarje na teh mestih za nemoteno nadaljnje delo sindikata, do izvedbe redne 

letne skupščine 2020, določa za vršilce dolžnosti.)  je realiziran  
 

Vsi sklepi z 19. redne seje GO  in 8., 9. in 10. korespondenčne seje GO so realizirani, razen sklep 

172/2020. 

 

Po pregledu realizacije sklepov prejšnje redne seje in treh korespondenčnih je bil soglasno 

sprejet sklep: 

 

Sklep št. 174/2020: 

Sprejmejo se zapisniki 19. redne seje GO in 8., 9. in 10. korespondenčne seje GO. 

 

 

Ad 2) 

 

Predsednik SŽPS je v svojem poročilu predstavil naslednje teme: 

 

20. redna seja GO, sklicana za mesec marec je bila zaradi izbruha epidemije prestavljena oz. 

odpovedana. 
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14. februarja je potekal sestanek s direktorjem SŽ Infrastruktura na temo odmora med delom in 

prodaje vozovnic s strani prometnikov na glavnem prometnem križu. V skladu z doseženim 

dogovorom danes na glavnem prometnem križu ne prodajajo vozovnic in tako ostane tudi v 

bodoče. Glede ostalih postaj so zadeve še odprte. Kjer se bo prodajalo, je predhodno potrebno 

opraviti izobraževanje. V razpravi so sodelovali: Jure Buzar, Matjaž Skutnik, Miran Prnaver in 

Boštjan Povše (pri tem je bilo izpostavljeno, kdo bo prodajal vozovnice in pod kakšnimi pogoji, 

problemi so tudi, ker so v imenikih telefonske številke prometnih uradov in potniki za 

informacije kličejo tja…). 

 

Z direktorjem SŽ Infrastruktura so potekali pogovori glede problematike odmora med delom ter 

možnih rešitvah, vendar so ti pogovori z izbruhom epidemije zastali.  

V razpravi so sodelovali: Matjaž Skutnik, Jože Skubic, Sakib Galić, Zoran Serec, Ivan Pohar, 

Goran Išpanov, Dragan Malinović, Boštjan Povše in Miran Prnaver. 

 

10. aprila je bil podpisan dogovor s Sindikatom železniških delavcev Slovenije (SŽDS) o 

sodelovanju in konfederalnem pridruženem članstvu. Podoben dogovor ima SŽPS že z SVSŽ in 

SPPS. Nekaj besed predstavitve sindikata in pogleda glede sodelovanja je predstavil tudi 

predsednik SŽDS Albin Dobnik. 

 

V začetku aprila je bil s Poslovodstvom SŽ, d. o. o. podpisan Dogovor, ki velja za čas trajanja 

epidemije. Vsebina dogovora je čakanje na delo, prenos ur v naslednji mesec, opravljanje nadur,  

dopust 2019 se brez odškodnine lahko koristi do konca leta 2020, prevoz na delo z osebnimi 

avtomobili, uveden krizni dodatek, čakajočim se plačujejo prispevki. Tudi za junij je 

dogovorjeno čakanje na delo, ni pa več kriznega dodatka. Ni pa še povsem jasno, kakšen status 

ima naša družba SŽ- Infrastruktura, d. o. o. v tem trenutku. 

V razpravi so sodelovali: Boštjan Povše, Bojan Drole, Dragan Malinović, Miran Prnaver, Matjaž 

Skutnik, Jože Skubic in Sakib Galić.  

 

Dvajsetega aprila je bil opravljen sestanek predsednikov sindikatov z generalnim direktorjem 

Dušanom Mesom. Predstavljeno je bilo stanje na SŽ, poudarek je bil posebej glede stanja v 

tovornem prometu. Stanje naj bi bilo dobro. 

 

Poslovodstvo SŽ, d. o. o. je sprejelo sklep številka 8967, na osnovi katerega naj se z delavci, ki 

izpolnjujejo pogoje za upokojitev ali poklicno pokojnino, ne sklepajo sporazumi o podaljšanju 

dela, tistim, ki že imajo take sporazume, pa se naj le-ti prekinejo. Če se ti delavci odločijo za 

odhod iz sistema do konca leta 2020, jim pripada 12 odpravnin, v nasprotnem primeru pa le tri. 

Vse, ki imajo te pogoje, se je pozvalo, da se opredelijo glede tega, po zdaj zbranih podatkih se je 

večina odločila za odhod. Trenutno je nekaj delavcev na izobraževanju za prometnika, a kljub 

temu kaže, da bo konec leta primanjkljaj zaposlenih v vodenju prometa velik in vprašanje je, 

kako bomo lahko opravljali delo. 

V razpravi so sodelovali: Ivan Pohar (Sindikat mora zavzeti jasno stališče do tistih, ki odhajajo 

in tudi do tistih, ki v sistemu ostanejo.), Andrej Karničnik (Ker manjka ljudi, hočejo na 

Koroškem ukiniti vlake in posledično zmanjšati število zaposlenih. Zaenkrat so se temu tudi s 

pomočjo lokalnih skupnosti uspešno uprli.), Jože Skubic (Potrebno je pridobiti podatke o stanju 

zaposlenih in potem od delodajalca zahtevati, kako si predstavljajo rešiti nastalo situacijo.), 

Dragan Malinović (Delodajalec že razmišlja o ukinitvah.). Svojo stališča o tem, kako so pred 

nami številni izzivi in problemi in kako ohraniti pridobljene pravice so povedali še Boris 

Kolman, Goran Išpanov, Miran Prnaver in Bojan Gajšek. 
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23. maja je bila predvidena slavnostna prireditev ob 30. letnici SŽPS. Zaradi epidemije je 

prireditev prestavljena na 24. oktober 2020. Ta se bo izvedla le v primeru, da ne bo omejitev, kot 

npr. varnostna razdalja med udeleženci in podobno. 

 

Prav tako je bilo odpovedano srečanje naših članic ob 8.marcu. Namesto tega se predlaga, da 

vsaka članica dobi nadomestilo - darilo v vrednosti 20 €. 60% te vrednosti prispeva glavna 

pisarna in 40% OO.    

 

Dobili smo poziv, da predlagamo sodnike porotnike za delovna in socialna sodišča v Mariboru, 

Celju, Kopru in Ljubljani. 

 

Miran Prnaver je predlagal, da se opredelimo glede predloga, da bi vsak član dobil USB ključek 

s foto galerijo slik našega sindikata v preteklih tridesetih letih. Člani GO so bili mnenja, da se ta 

foto galerija pripravi, v kakšni obliki se bo posredovala članstvu pa se še dogovorimo. 

 

Prav tako je Miran Prnaver opozoril, da mora biti sindikat zelo pozoren pri napredovanju naših 

delavcev. Treba je, kolikor se le da zagotoviti, da se omogoči delavcem, ki imajo več desetleten 

staž napredovanje na višji rang postaje, če je to seveda njihova želja. 

Predsednik je odgovoril, da se sindikat na tem področju maksimalno trudi, da bi bilo tako.  

 

Po končani razpravi so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

 

Sklep št. 175/2020: 

Namesto odpovedanega srečanje naših članic ob 8.marcu, dobi vsaka članica nadomestilo - 

darilo v vrednosti 20 €.  60% tega zneska prispeva glavna pisarna in 40% OO. 

 

                                                              Sklep št. 176/2020: 

GO SŽPS predlaga naslednje sodnike porotnike: Edvarda Kostića (Delovno sodišče v 

Celju),  Dušana Kokola (Delovno sodišče v Kopru), Damjana Dretarja (Delovno sodišče v 

Mariboru), Zorana Sereca (Delovno in socialno sodišče v Ljubljani - socialni spori) in 

Mirana Prnaverja (Delovno in socialno sodišče v Ljubljani - delovni spori). 

 

                                                             Sklep št. 177/2020: 

 GO SŽPS sprejme poročilo predsednika sindikata. 

 

Ad 3) 

 

Uvodna pojasnila je podal predsednik NO SŽPS Boštjan Povše. NO se je sestal na redni seji 9. 

marca 2020. 

Obravnavali so tematiko nakupu novoletnega darila. Člani NO so se strinjali, da bo treba v 

prihodnje ločiti novoletno in jubilejno darilo. Prav tako je treba strmeti k temu, da se narejene 

nepravilnosti ne ponovijo.   

S strani odbora za letovanje so prejeli poročilo o zasedenosti počitniških enot SŽPS. Zasedenost 

in poslovanje v letu 2019 ocenjujejo kot zelo dobro. Vidi se trud glavne pisarne in odbora za 

letovanje pri polnitvi kapacitet. Prenova kopalnice v Moravcih ni bila izvedena, predvideva se v 

tem letu (finančna sredstva zagotovljena s finančnim planom za leto 2020). 

Pregledali so ponudbo za organizacijo srečanja SŽPS, ki je bilo predvideno 23.05.2020 in je 

prestavljeno na 24. 10. 2020. Pri udeležbi 300 članov, naj bi bil kompleten strošek ocenjen na 

približno 20.000,00 € (predvideno s finančnim planom 2020).  
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V skladu s podpisano Pogodbo o sodelovanju med SŽPS in SSSLO je bilo za leto 2019 na TRR 

SŽPS nakazanih 9.003,72 € (04. 07. 2019) in 9.563,06 € (21. 02. 2020). Zadnje nakazilo ni 

prikazano v tabeli prihodkov pri finančnem poročilu za leto 2019, je pa upoštevano pri končnem 

saldu. 

V finančnem planu za leto 2020 so vsi konti načrtovani realno in glede na število članov SŽPS 

(upoštevanje povečanja števila članov) ter po obsegu predvidenih dogodkov v letu 2020. 

Pri pregledu dokumentacije poslovanja območnih organizacij in glavne pisarne ni bilo 

ugotovljeno večjih nepravilnosti. Še vedno pa se pojavljajo manjše napake: ročno popravljanje 

natisnjenih podatkov, nepravilno napisani zneski,… 

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 178/2020: 

GO SŽPS se je seznanil s poročilom predsednika NO SŽPS. 

 

Ad 4) 

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

zaposlenih, pristopi novih članov, nekaj upokojitev oziroma odhoda v poklicno pokojnino, 

lokalni problemi, ostale lastne aktivnosti (izleti, srečanja, pohodi ...), urejanje prostorov in 

delovnih pogojev, pomembnost informacij in obveščenosti, problemi ko ni službene pošte..... 

Posebej je bilo izpostavljeno: velika obremenjenost med epidemijo (PO Postojna), nabavili 

svinčnike in vžigalnike z logotipom SŽPS ob 30. letnici sindikata, organizira se obisk grobov 

naših pokojnih članov Kotnik Zmaga in Danji Marka (OO Celje), pripravili darila za svoje 

članstvo: maske, razkužilo, svinčniki in vžigalniki, organizirajo planinski  pohod  18. junija (OO 

Zidani Most), trije člani žal umrli (OO Maribor), problem parkirišča na postaji, ki je gradbišče 

(PO Maribor), organizira se skupni piknik (OO Pragersko, Maribor in PO Maribor), predsednik 

OO SUŽ David Merc je opozoril na problematiko delavcev režije v skupini SŽ, ki se že vrsto let 

vleče zaradi neenakosti pri plačevanju med primerljivimi deli. Na koncu pa je čestital vsem 

članom GO ob prazniku železničarjev. 

 

Po končanih poročilih je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 179/2020: 

GO SŽPS se je seznanil s poročili predsednikov OO SŽPS. 

 

Ad 5 ) 

 

Uvodna pojasnila je podal sekretar Jože Skubic. Kot je bilo že povedano v poročilu predsednika 

NO, je bilo nekaj povračil za 2019 izvedenih v letu 2020 in so upoštevana v poročilu. Leto 2019 

je prineslo nekaj tekoče izgube (cca. 4.000,00 €), predvsem kot posledica poslovanja oz. vlaganj 

v počitniško enoto v Termah 3000.  

V razpravi so sodelovali: Boštjan Povše (Opravljen je bil dvig depozita in delno obnovljen, del 

sredstev pa je bilo prestavljeno na račun.), Matjaž Skutnik (O spremembi višine depozita bi po 

njegovem mnenju moral odločati GO. Finančno poročilo bi se moralo nanašati na dohodke in 

prihodke do 31. 12. 2019, torej brez nakazil, ki so prišla na račun v letu 2020, tudi če so to 

terjatve za leto 2019). V razpravi so še sodelovali: Sakib Galić, Bojan Drole, Miran Prnaver in 

Andrej Karničnik. Večina je bila mnenja, da se sredstva, ki so prišla na račun v začetku 2020 za 

terjatve iz 2019, ne prikažejo v finančnem poročilu 2019, ampak so to sredstva letošnjega leta.  

Uvodna pojasnila za finančni plan 2020 je podal sekretar Jože Skubic. Predvideva se nekoliko 

manj sredstev iz naslova članarin (zaradi čakanje na delo) in iz poslovanja počitniških kapacitet ( 

epidemija).   
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Člani GO so bili tudi mnenja, da v primeru, da ne bo možno izpeljati srečanja ob 30. obletnici 

sindikata, da se na ta račun del sredstev nameni za novoletno darilo.  

 

Po končanih poročilih sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa: 

 

Sklep št. 180/2020: 

GO SŽPS se je seznanil s predlogom Finančnega poročila za 2019. Glavno pisarno se 

zadolži, da predlog Finančnega poročila za 2019 z upoštevanimi popravki predloži 

Skupščini sindikata v sprejem. 

 

Sklep št. 181/2020: 

GO SŽPS se je seznanil s predlogom Finančnega načrt za 2020. Glavno pisarno se zadolži, 

da predlog Finančnega načrt za 2020predloži Skupščini sindikata v sprejem. 
 

                                                                     Ad 6) 

 

Uvodna pojasnila je podal sekretar Jože Skubic. Letošnja skupščina je volilna, ker so se iztekli 

mandati. Ker zaradi epidemije nismo mogli pravočasno speljati skupščine, so voljeni in 

imenovani funkcionarji trenutno vršilci dolžnosti. 

OO glede na število članstva na dan 31. maj 2020 sporočijo v glavno pisarno do 8. junija svoje 

delegate. 

Za dan razpisa volitev se določa 02. 06. 2020, s tem dnem začnejo teči vsa volilna opravila. 

Kandidati za predsednika in predsednika NO so lahko predlagani (podpisi najmanj 50 članov 

sindikata) ali pa so samostojni. 

Kandidati morajo pri volilni komisiji (v zaprti kuverti na naslov: Sindikat železniškega prometa 

Slovenije, Trg OF 7, 1000 Ljubljana, s pripisom Volilna komisija) najpozneje do dne 17. 06. 

2020, skupaj z izjavo o kandidaturi, dostaviti svoj program dela za naslednje mandatno obdobje, 

ki mora biti usklajeno z dolgoročnim planom razvoja in dela sindikata.  

Volilna komisija seznam kandidatov objavi najpozneje do 19. 06. 2020. 

Volitve se bodo izvedle na redni letni skupščini SŽPS 2020. 

Za izvedbo volitev skrbi volilna komisija v sestavi: 

Jože Skubic, predsednik volilne komisije 

Miran Prnaver, namestnik predsednika 

Ivan Pohar, član 

Goran Išpanov, namestnik člana 

Davor Lučić, član 

Marija Pečjak, namestnica člana 

   

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 182/2020: 

GO SŽPS na dan 02. junij 2020 razpisuje volitve predsednika SŽPS in predsednika NO 

SŽPS. Za izvedbo volitev skrbi volilna komisija v sestavi: Jože Skubic (predsednik volilne 

komisije), Miran Prnaver (namestnik predsednika), Ivan Pohar (član), Goran Išpanov  

(namestnik člana),  Davor Lučić (član) in Marija Pečjak (namestnica člana). Volitve se 

bodo izvedle na redni letni skupščini SŽPS, 3. julija 2020. 
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Ad 7) 

 

Predsednik Milorad Šljivić pove, da smo dobili prošnjo Ribiške lige za plačilo članarine. Ker se 

te lige udeležujejo tudi naši člani, predlaga, da prošnjo podpremo. 

 

V glavno pisarno je prispela prošnja članice Mojce Horvat za finančno pomoč, saj je poleg že 

tako težke družinske finančne situacije (krediti itd.), tudi dalj časa v bolniškem staležu, zato ne 

zmore plačevati rednih finančnih obveznosti. Predsednik je pojasnil, da navedena žal ne 

izpolnjuje pogojev za pomoč iz naslova daljšega neprekinjenega bolniškega staleža, je pa članom 

GO predlagal, da vsak član GO prispeva del pripadajoče dnevnice za sejo GO, kar je bilo tudi 

storjeno. Zbrani denar je bil predan Matjažu Skutniku, da ga izroči navedeni delavki.   

 

Matjaž Skutnik je dal pripombo, da smo dobili na mizo poročilo o počitniških kapacitetah in da 

bi bilo dobro, da bi bil na takšno sejo v bodoče vabljen tudi predsednik Odbora za letovanje 

Edvard Kostić. 

 

Ivan Pohar je predlagal, da bi se nabavili novi kolesarski dresi. Strošek bi se pokril na naslednji 

način: del glavna pisarna, del OO in del član, ki bi želel dres.  

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 183/2020: 

GO SŽPS odobri prošnjo Ribiške lige in prispeva 120,00 € članarine za organizacijo 

Ribiške lige. 

 

Na koncu  seje se je predsednik SŽPS Milorad Šljivić ob zaključku tega mandata zahvalil za 

sodelovanje in obenem najavil kandidaturo za novi mandat. 

 

 

Seja je bila končana ob 13.40. 

 

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