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Datum: 26. julij 2021 

 

Z A P I S N I K 
 

3. redne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne, 30. 06. 2021 ob 8.30 uri v sejni sobi 

sindikatov v Ljubljani , Trg OF 7. 

 

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

Dušan Kokol, Jože Skubic, Primož Novak, Vera Opatić, Boris Kolman, Antonio Barukčić, David 

Merc, Albin Dobnik, Andrej Karničnik, Jure Buzar, Ivan Pohar, Bojan Gajšek, Goran Išpanov, 

Bojan Drole, Dragan Malinović, Sejad Sivčević (SPPS) in Miran Prnaver 

Ostali prisotni: Boštjan Povše-predsednik NO SŽPS  

Opravičeno odsoten: Zoran Serec 

 

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

 

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

  

1. Pregled zapisnika 2. redne seje GO 

2. Poročilo predsednika 

3. Poročilo predsednikov OO SŽPS  

4. Družabno srečanje članic in članov SŽPS  

5. Novoletni program 2022 

6. Razno 

 

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

 

Sklep št. 21/2021: 

Sprejme se predlagani dnevni red 3. redne seje GO. 

 

Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 2. redne seje GO 

  

1. Sklep št. 13/2021  (Sprejme se predlagani dnevni red 2. redne seje GO.) je realiziran. 

2. Sklep št. 14/2021  (Sprejmejo se zapisniki 1.redne ter 2. in 3. korespondenčne seje GO.) je 

realiziran. 

3. Sklep št. 15/2021  (Sprejme se poročilo predsednika) je realiziran 

4. Sklep št. 16/2021  (GO SŽPS  je sprejel poročilo predsednika NO  SŽPS. ) je realiziran. 

5. Sklep št. 17/2021 (GO SŽPS se je seznanil s predlogom Finančnega poročila za 2020. 

Glavno pisarno se zadolži, da predlog Finančnega poročila za 2020 predloži Skupščini 

sindikata v sprejem.) je realiziran. 

6. Sklep št. 18/2021  (GO SŽPS se je seznanil s predlogom Finančnega načrta za 2021. Glavno 

pisarno se zadolži, da predlog Finančnega načrta za 2021 predloži Skupščini sindikata v 

sprejem.) je realiziran. 

7. Sklep št. 19/2021 (GO SŽPS se je seznanil s pripravami na redno Skupščino sindikata, ki se 

bo glede na trenutne razmere izvedla korespondenčno in sicer 20. aprila 2021.) je realiziran. 
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8. Sklep št. 20/2021 (Članici, ki se je znašla v težki finančni situaciji se pomaga s ustrezno 

pomočjo v višini 200,00 €. ) je realiziran. 

 

Po pregledu zapisnikov in realizacije sklepov je bil soglasno sprejet sklep: 

 

Sklep št. 14/2021: 

Sprejme se zapisnik 2. redne seje GO. 

 

Ad 2) 

 

Poročilo predsednika 

 

Predsednik SŽPS je v svojem poročilu predstavil naslednje tematike: 

 

Predstavil je nov Dogovor, v katerem sta med drugim opredeljena višina regresa za 2021 in  

določilo, da se dopust iz leta 2020 lahko koristi do konca letošnjega leta, brez možnosti zahtevati 

odškodnino iz naslova neizkoriščenega dopusta. Predsednik je pojasnil, da se je poslovodstvo na 

predlog SŽPS, SVSŽ in SŽDS za izplačilo COVID dodatka odzvala z mnenjem, da do tega 

dodatka zaposleni niso upravičeni. Boštjan Povše je poudaril pomembnost, da se glede koriščenja 

in odobritve letnega dopusta, redno in vestno izpolnjuje obrazec LD-1, saj je to osnova za 

morebitno izplačilo odškodnine za neizkoriščen letni dopust. 

 

Predsednik je tudi pojasnil, da se je ureditev turnusov po koncu epidemije v veliki večini uredila 

na zadovoljiv način, ostaja le še neusklajen turnus za Dobrepolje ter postajo Ruše, kjer bi se morali 

kretniki med delovnim časom voziti s svojim prevozom na drugo postajo. Andrej Karničnik je 

vprašal, ali je rešena problematika izplačila za neenakomeren delovni časa. Odgovor je bil, da s 

strani infrastrukture še nismo prejeli odgovora, če bo res potrebno, se bo problematika reševala na 

sodišču. 

 

Prenova plačnega sistema poteka, tako je bilo predlagano, da sindikati v delovno skupino 

imenujejo 4 svoje predstavnike. SŽPS, SVSŽ in SŽDS smo v to skupino predlagali prometnika 

postaje Ljubljana Gorana Prodanovića. Ostali sindikati so bili v začetku do tega predloga delovne 

skupine sicer zadržani, kasneje so se odločili, da tudi oni imenujejo preostale 3 predstavnike. 

Predvideva se, da naj bi se prenova plačnega sistema končala do konca leta 2022. 

V razpravi so sodelovali Albin Dobnik, Bojan Gajšek, Andrej Karničnik in Matjaž Skutnik. Pri 

tem so bili še posebej izpostavljeni rangi postaj in pa posledice, ki jih prinaša modernizacija prog. 

 

Potekala je tudi seja Sveta in kongres centrale Alternativa, kjer je med ostalimi točkami potekala 

tudi razprava in dilema ali naj tudi Alternativa izstopi iz ekonomsko socialnega sveta (ESS). Ostale 

centrale, razen naše in Solidarnosti so že izstopile. Za sedaj taka odločitev ni bila sprejeta. Na 

kongresu Alternative so bili naši kandidati izvoljeni v organe centrale in sicer v statutarno komisijo 

(Jaka Golež in Albin Dobnik), v nadzorni odbor (Miran Prnaver), imamo pa tudi podpredsednika 

Alternative (Milorad Šljivić).  

V razpravi glede tega dela je bila izpostavljena dilema, kakšen smisel in prednost ima naše članstvo 

v Alternativi, Jure Buzar je opozoril na problematiko poklicnih pokojnin v prihodnje, predvsem 

glede tega, kateri poklici jo bodo sploh še imeli. Matjaž Skutnik je k temu dodal, da je bil na 

predstavitvi te tematike, in da je za SŽ ugotovljen podatek, da zelo malo upravičencev koristi 

poklicno pokojnino.  

 

SŽ Infrastruktura je podpisala pogodbo o opravljanju storitev v javni železniški infrastrukturi za 

obdobje 2021-2030 v višini 1,4 milijarde EUR. Vsako leto se podpiše tudi aneks k tej pogodbi. 
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Miran Prnaver je vprašal, kdaj se bodo obravnavale nekatere potrebne spremembe aktov sindikata, 

ki jih je predlagal OO Zidani Most. Odgovor je bil, da na naslednji redni Skupščini. Nadalje je 

vprašal, kako je glede dogovora o enotnem nadomestilu za delo predsednikov OO, kar je bilo 

omenjeno že na zadnji seji. Milorad Šljivić se je strinjal, da je potrebno to problematiko urediti in 

poenotiti. Ob koncu razprave je bilo dogovorjeno, da se stvari dorečejo in začnejo izvajati z 

začetkom leta 2022. Prav tako je predsednik OO Zidani Most predlagal, da bi se pristopilo k 

izplačilu »odpravnine« članom našega sindikata ob upokojevanju. Višina odpravnine bi bila 

povezana s trajanjem članstva v sindikatu. Zdi se mu, da bi bilo to bolj primerno in uravnoteženo, 

kot je to trenutno urejeno z možnostjo koriščenja počitniških kapacitet. Predsednik sindikata je 

dejal, da se mu trenutno ne zdi potrebno, da bi na tem področju zadeve spreminjali, ker je zadeva 

utečena in tudi zelo dobro izkoriščena. 

 

Milorad Šljivić je pohvalil zadnjo številko glasila Prometnik, je pa opozoril, da pri tem pa pogreša 

članke s terena in prispevke predsednikov OO. 

 

Sekretar Jože Skubic je izpostavil vprašanja nekaterih bivših članov SŽPS, ki so se pred kratkim 

upokojili, vendar so se na prošnjo SŽ zaradi potreb na osnovi sklenjene posebne pogodbe ponovno 

vrnili na delo za 60 ur mesečno (npr. delo prometnika). Omenjena vprašanja se nanašajo predvsem 

na možnost ponovnega vpisa v sindikat zaradi možnosti pravne zaščite v primeru, da se takemu 

delavcu zgodi izredni dogodek. Po daljši razpravi je bilo dorečeno, da naši akti ne predvidevajo 

takšnih primerov in da imajo po statutu takšni zaposleni lahko le status upokojenega člana in 

pravice, ki mu iz tega naslova pripadajo. Ostalih pravic, ki jih imajo aktivni člani, ne morejo imeti. 

 

Boštjan Povše je vprašal glede službenih oblek. Matjaž Skutnik pove, da je razpis zaključen, da je 

sicer nekaj pritožb, a postopki tečejo dalje. Pričakuje se, da se bo konec poletja začelo s postopki 

meritev uniform za zaposlene in da bodo postopki tekli naprej do končne realizacije. 

 

Predsednik NO SŽPS Boštjan Povše je povedal, da ima namen iz osebnih razlogov odstopiti z 

mesta predsednika NO in sicer predvidoma do konca leta. Je pa pripravljen pomagati in delati do 

naslednje skupščine, kjer bi se izvolil njegov naslednik. Svoje delo v prihodnje vidi predvsem v 

svojem matičnem OO. 

 

Delavski direktor Matjaž Skutnik pove, da poteka notranji razpis za 30 prometnikov, predvidoma 

bi prva skupina 15 začela s šolo septembra. 16 prometnikov, ki že imajo pogoje za upokojitev, 

nadaljuje z delom, vendar predvidoma samo do konca leta. 

 

S 1. junijem so se spremenili pogoji ODPZ. Delavci, ki v dogovoru z delodajalcem delajo po 

izpolnitvi pogojev za poklicno pokojnino, prejemajo do konca leta nadomestilo, ki sem jim je prej 

vplačeval v sklad.  

 

Po končani razpravi glede poročila predsednika je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 23/2021: 

Sprejme se poročilo predsednika. 
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Ad 3) 

   

Poročilo predsednikov OO SŽPS  

 

Celje: v začetki junija so opravili sestanek OO, 22 junija pa sestanek pri vodji pisarne v Mariboru. 

Zadovoljni so z ureditvijo turnusov na stranskih progah, se pa morda pogreša več informacij iz 

glavne pisarne, pa tudi na spletni strani sindikata. 

 

PO Maribor: organizirali so pohod in piknik, imeli sestanek pri vodji pisarne. Ureja se parkirni 

prostor na postaji.  Izpostavljena je bila problematika uporabe GSMR-a, kjer se pojavi težava na 

primer ob izrednem dogodku, ko je več klicev in več skupin, predvsem problem prednostnih 

klicev. 

 

SVSŽ: Uspelo jim je rešiti problematiko nadur. Imeli so tudi skupščino in sicer v živo. Članstvo 

ostaja na enakem nivoju, tudi po tem, ko so imeli kar nekaj upokojitev, so sem jin pridružili novi. 

   

PO Postojna: imajo 23 novih članov, nekaj tudi upokojitev. Izpostavljeno je pomanjkanje 

zaposlenih, bližajo se remonti na njihovem koncu. Poteka obnova CVP-ja. Imeli so tudi dobro 

obiskan piknik. 

 

SPPS: obstajajo kadrovski problemi, predvsem sedaj, ko se bliža remont in zapora med postajama 

Ljubljana- Brezovica. 

 

Ljubljana: v začetku junija so imeli piknik, imajo nekaj kadrovskih težav, ki pa jih poskušajo rešiti. 

 

Koper: posebnih novosti ni. Imeli so skupni piknik in kot zanimivost omenijo, da postajajo čedalje 

bolj ženski OO. 

 

Novo mesto: članstvo ostaja nekako na isti številki, imeli so sejo OO po volitvah, na katerih je bil 

za nov mandat ponovno izvoljen dosedanji predsednik. Organizirali so tudi piknik. 

 

Jesenice: predvidena je obnova CP-ja in prometnega urada. 10. julija naj bi se po remontu zopet 

odprl Karavanški predor. Imajo veliko nadur in težave s GSMR-om. 

 

Nova Gorica: članstvo na istem številu. Imajo precej lanskega dopusta, predvsem na postaji Nova 

Gorica. Z novim voznim redom bodo vse postaje zasedene brez prekinitev. V septembru načrtujejo 

piknik. 

 

Postojna: imeli so skupni piknik z drugimi OO. Beležijo tudi tri nove pristopne izjave. 

 

SUŽ: imeli so članski sestanek, nekateri menijo, da nekako problemi ostajajo isti in se ne rešujejo, 

Opažajo tudi, da se ponekod drugje umetno dvigujejo količniki. 

 

PO Ljubljana: imajo 60 članov, precej neizkoriščenega dopusta in pomanjkanje zaposlenih. V CVP 

je predvidena prenova čajne kuhinje in wc-ja. Organizirali so izlet v Kočevje, svojim članom so 

podarili zastave Slovenije in sofinancirali nakup kolesarskih dresov. 

 

SŽDS: v skupini za prenovo plačnega sistema potniški promet nima svojega predstavnika, zato 

bodo preko SŽPS poskušali uresničiti svoje interese in potrebe. Zbranih je bilo veliko podpisov 

podpore za izplačilo covid dodatka. 
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OO Maribor: veseli so, da jim je uspelo v veliki meri urediti turnuse na stranskih progah. Kot je 

bilo že omenjeno, se rešuje še problem  na postaji Ruše. Izpostavljen je še problem z delom 

transportnih dispečerjev glede postaje Tezno. Na Koroški progi obstajajo tudi težave, ker zaradi 

osnega pritiska ne smejo na določenem odseku voziti lokomotive serije 664. Pri vožnji nabiralnega 

vlaka tako prihaja do zamud in ostalih pridruženih težav. 

 

OO Pragersko: skupaj z drugimi OO so organizirali pohod. Imeli so sestanek z vodjem pisarne. 

Na postaji Hodoš je problem uporabe (uradnega slovenskega) jezika. 

 

OO Zidani Most: članstvo se povečuje. Imeli so sestanek OO, za dan državnosti so članstvu 

podarili slovenske zastave, sofinancirali nakup sindikalnih kolesarskih dresov, nudijo tudi 

ugodnosti pri kopanju v Rimskih Toplicah in Dobovi. Problematiko postaj so nekaj že rešili, 

opravili sestanek s svojimi članicami v potniškem promet in skupaj poskušajo reševati nakopičene 

probleme. Konec poletja je predviden izlet.   

 

Po končanih poročilih predsednikov OO je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 24/2021: 

Sprejme se poročilo predsednikov OO. 

 

                                                                        Ad 4) 

 

Družabno srečanje članic in članov SŽPS  

 

Predsednik Milorad Šljivić je povedal, da moramo sprejeti odločitev glede družabnega srečanja 

2021. Ljudje si sicer želijo druženja, a smo zaradi težav s covidom na žalost zelo omejeni. Glede 

na trenutno situacijo in napovedi ne kaže dobro. 

Jože Skubic: v glavni pisarni je bilo veliko pogovorov na to temo. Bilo bi dobro, če bi imeli 

srečanje, a žal omejitve so, predvsem, če bi morali zaradi slabih vremenskih razmer imeti srečanje 

v notranjih prostorih. 

Matjaž Skutnik: po njegovem mnenju na žalost tudi v letošnjem letu ni pogojev za organizacijo 

takega srečanja, zato se naj zaradi tega povečajo sredstva za novoletna darila 

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 25/2021: 

Družabno srečanje za leto 2021 se odpove. Sredstva, predvidena za srečanje po finančnem 

planu, se namenijo za nakup novoletnega darila. 

 

Ad 5) 

 

Novoletni program 2022 

 

Predsednik je pod to točko pojasnil, da je glede na razpravo in sprejeti sklep pri prejšnji točki, 

potebno sprejeti odločitev o nabavi novoletnega darila. Imamo veliko ponudb in možnosti. Po 

daljši razpravi je bil predlagan sklep o nabavi jakne in dežnika ter da se stroški delijo med glavno 

pisarno in OO.  Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 26/2021: 

Novoletno darilo za leto 2022 je jakna in dežnik. Stroški se delijo med glavno pisarno  

(80 %) in OO (20%). 
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Ad 6) 

 

Razno 

 

Pod to točko je predsednik obvestil, da smo prejeli vabilo na praznovanje obletnice partnerskega  

sindikata Poljske. Glede na trenutne razmere se srečanja v sredini julija po njegovem mnenju ne 

bi udeležili. Po njegovem vedenju so tudi ostali vabljeni tuji gostje glede udeležbe zadržani. Pred 

dnevi smo bili v stiku z vodstvom poljskega sindikata, v katerem so pojasnili, da povsem razumejo 

trenutno težko situacijo glede prestopanja držav in da tudi razumejo morebitno odločitev, da se 

praznovanja ne udeležimo. Matjaž Skutnik je predlagal, da se pošlje čestitka in plaketa. 

 

Jože Skubic je glede prenove plačnega sistema predlagal, da bi bilo dobro, da se na našo naslednjo 

sejo povabi delavsko direktorico SŽ Nino Avbelj Lekič, ki je aktivno vključena v teh postopkih,  

da predstavi potek prenove in kaj zaposleni  od te prenove lahko pričakujejo. Matjaž Skutnik je 

predlog dopolnil, da bi bilo dobro povabiti tudi Gorana Prodanovića ali pa morda skupaj s svetom 

delavcem infre organizirati predstavitev s stekleni dvorani. 

 

Ivan Pohar je opozoril, da kvote progovnih prometnikov ne ustrezajo glede na potrebe in delo. 

Milorad Šljivić je pojasnil, da se problematika kvot rešuje. 

 

Boris Kolman je povprašal ali se morda kaj dogaja na področju odmora med delom. Milorad Šljivić 

je odgovoril, da je vprašanje, kako bi se za nas končala morebitna sodba na sodišču, vseeno pa 

trenutno čakamo na podpis spremenjene KPDŽP. 

 

Antonio Barukčić je bil mnenja, da glede na dogovor in konec epidemije, bi nam terenski dodatek 

moral pripadati. Milorad Šljivić je pojasnil, da poslovodstvo infre želi imeti pravno mnenje glede 

tega in zato stvari stojijo. 

 

Matjaž Skutnik pove, da ni prav, da delavec ne dobi odredbe o drugem delu, če gre nadomeščat na 

drugo postajo. Dejansko ne dobi nobenega obvestila, kar je nedopustno. 

 

Jože Skubic: potrebno je razmisliti glede smisla naše spletne strani, saj se v številnih večjih 

podjetjih klasične spletne strani ugašajo, saj v ospredje prihajajo socialno omrežja, zato bo 

potrebno o tem v prihodnje razmisliti. 

Matjaž Skutnik: v tej fazi je potrebno članstvo bolj ažurno obveščati tudi po e- pošti. 

 

Seja je bila končana ob 12.10. 

 

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