Številka:
/2015
Datum: 02. april 2015

ZAPISNIK
32. redne seje GO SŢPS, ki je potekala 05.02.2015 ob 08.30 v sejni sobi sindikatov Trg OF 7 v Ljubljani.
Prisotni na seji (lista prisotnih je priloga originalnega zapisnika): Matjaţ Skutnik, Joţe Skubic, Jure
Buzar, Bojan Drole, Andrej Karničnik, Vera Opatić, Miro Krevs, Sakib Galić, Milorad Šljivić, Raif
Smajlović, Edvard Veber (namesto Aleksandra Šmida) in Miran Prnaver.
Ostali prisotni: Boštjan Povše - predsednik NO SŢPS, Silva Kristan - delavska direktorica SŢInfrastruktura, d.o.o., Bojan Gajšek - predsednik SD-I, in Edvard Kostič - koordinator GO.
Opravičeno odsotni: Karel Muster, Aleksander Šmid in Borut Jug.
Sejo je vodil predsednik SŢPS Matjaţ Skutnik. Zapisnik je pisal Miran Prnaver.
Uvodoma je predsedujoči pozdravil vse prisotne (posebej še ponovno izvoljenega predsednika OO
Ljubljana Mira Krevsa), ugotovil sklepčnost in predlagal naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 31. redne seje GO
2. Poročilo predsednika
3. Priprave na druţabno srečanje 2015
4. Organizacija 8. marca
5. Razno
Predlagani dnevni red je bil po opravljenem glasovanju sprejet soglasno.
Ad 1
Pregled zapisnika in sklepov 31. redne seje GO SŢPS
1. Sklep št. 227/2014 (Sprejme se zapisnik 30. redne seje GO SŢPS) je realiziran.
2. Sklep št. 228/2014 (GO SŢPS se je seznanil z Dogovorom o ustanovitvi SD KPD in sporazumom o
njegovih pristojnostih ter dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju) je realiziran.
3. Sklep št. 230/2014 (Sprejme se poročilo predsednika) je realiziran.
4. Sklep št. 231/2014 ( GO se je seznanil s predlogom vlaganj na delovnih mestih za izboljšanje
pogojev dela) je realiziran.
5. Sklep št. 232/2014 (Glavni odbor soglaša s predlaganimi spremembami Pravilnika o izplačevanju
denarnih pomoči in Pravilnika o delitvi terminov letovanja in upravljanju s počitniškimi kapacitetami
ter glavno pisarno sindikata zadolţi, da predlog sprememb obeh pravilnikov pripravi za sprejem na
skupščini) je realiziran.
6. Sklep št. 233/2014 (GO na podlagi soglasne odločitve članov območne organizacije OO Vodstvo
postaj, da navedena OO preneha s svojim delovanjem, z dnem 31. 12. 2014 ukinja OO Vodstvo
postaj. Glavna pisarna sindikata poskrbi za zaprtje TRR) je realiziran.
Brez razprave je GO soglasno sprejel:
Sklep št. 234/2015
Sprejme se zapisnik 31. redne seje GO SŢPS.
Ad 2
Poročilo predsednika:
 S strani SSŢ je bil podan zahtevek za izdelavo izvedbenega navodila o vodenju evidence, dejansko
opravljenih ur dela na delovnih mestih iz priloge 1 Dogovora.
 Zaposlenim, ki so utrpeli škodo - elementarne nesreče v letu 2014, je bila razdeljena solidarnostna
pomoč.
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27.01.2015 se je sestala komisija za potne stroške, na kateri so se obravnavale prispele vloge,
(delavcem, ki delajo na postajah in morajo biti dodatno zasedene zaradi odprave posledic ţledu)
Na postaji Koper prihaja do velikega števila napak in motenj na varnostni napravi, kar kaţe na
pomanjkljivosti naprave, delodajalec je o tem obveščen.
Pravilnik o sluţbeni obleki se bo dopolnil v točki opisa delov sluţbene obleke, in sicer z gramaturo
zimske uniforme. Ponovno naj bi prišlo do ločene uniforme zimske in letne.
Na temo delovnih pogojev so bili izvedeni trije sestanki, na zadnjem smo prejeli predloge
posameznih druţb.
29.01.2015 delovno srečanje v Ljubljani s kolegi iz Hrvaške.
Izvedene so bile volitve v OO Ljubljana; za predsednika je bil imenovan Miro Krevs in prav tako
potekajo tudi volitve v OO Celje.
S 26.01.2015 se razpisuje kandidacijski postopek za volitve predsednika in sekretarja Slovenske
zveze sindikatov – Alternativa. Volitve predsednika in sekretarja SZS – Alternativa bodo izvedene na
rednem kongresu SZS – Alternativa dne 10.03.2015.
Sindikat ţelezniškega prometa Slovenije ima v kongresu Alternativa 11 članov.
Podani so bili predlogi za spremembo delovnega časa na delovnem mestu kretnik – v Središču je
sestanek o tem je potekal 27.01.2015, udeleţil se ga je Jug Borut, v Maribor Tezno pa 04.02.2015,
udeleţila sta se ga Skutnik Matjaţ in Močnik Branko.
V pripravi je poročilo o učinkih centralizacije poslovnih funkcij in ugotovljenih problemih ter
predlogi korekcij.
Na nivoju RS je parafiran socialni sporazum za obdobje 2015-2016.
Zadnji čistopis KPDŢP je iz leta 2007, od takrat pa do danes je bilo sklenjenih veliko ''Dogovorov''.
Določene stvari iz njih bi bilo potrebno vključiti v samo KPDŢP, prav tako tudi spremembe
zakonodaje.
Pri izgradnja drugega tira Divača – Koper je bila predstavljena študija o smotrnosti vlaganja Luke
Koper v izgradnjo 2. Tira.
V glavno pisarno sindikata je prispelo povabilo kolegov iz Poljske za čas od 26. do 29.05.2015.
Pred časom je bilo vlomljeno v sindikalno počitniško kapaciteto Marjetica 28 v Moravskih Toplicah,
pri čemer je bila odtujena denarnica letovalca. Pri vlomu so bila poškodovana vrata, narejena je bila
tudi prijava policiji.
Pogodba za popust na osnovi članske izkaznice SŢPS in Thermana Laško d.d. je podaljšana tudi za
leto 2015 (pogodba velja za člane sindikata in njegove druţinske člane).
06. junija 2015 bo organizirano srečanje ţelezničarjev skupine SŢ skupaj z druţinskimi člani.
Pojavlja se resna problematika pomanjkanja potniških blagajnikov na območju od Sevnice do
Trbovelj.

Miran Prnaver:
 Pred boţičnimi prazniki je po planu izšla 104. številka Prometnika.
 15. januarja je potekala predstavitev dvodnevnega programa (aktivni oddih) v Vitalis-u.
 12. februarja bo seja uredniškega odbora Prometnik.
Poročilo Aleksander Šmid:
 V skladu s sklepom Poslovodstva SŢ, d.o.o., z dne 12.08.2014 se pripravlja predlog enotne rešitve za
odmero letnega dopusta po KPDŢP v skupini SŢ. Do 31.03.2015 se bo pristopilo k poenotenju števila
dni letnega dopusta na podlagi delovnih razmer, skladno s 113. členom KPDŢP (umski napori, telesni
napori, vplivi okolja).
 Reprezentativni sindikati so skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov
pripravili predlog vlaganj v opremo in izboljšanje delovnih pogojev. Tako se je v mesecu decembru
dopolnjevala tabela, v kateri so se zajele nepravilnosti in pomanjkljivosti pisarn ter delavnic lokacij
vzdrţevanj.
 Glede nabave novih sluţbenih vozil ter zamenjavi dotrajanega voznega parka so avtomobili v
postopku nabave in prvi bodo na voljo ţe v mesecu februarju oz. marcu 2015.
 Na seji se je izpostavilo tudi dejstvo, da se čedalje več naših delavcev znajde v hudi socialni stiski,
vendar se ne ţelijo izpostavljati in pokazati nemoč. V kolikor se seznanimo s kakšnim primerom, je
potrebno nanj opozoriti in pravočasno pomagati.
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Po dolgem prizadevanju sindikata se je v Obvestilo št 278.1-13/2014 »Pooblastila v SŢInfrastruktura, d.o.o.«, ponovno vneslo Zgradbe in mehanizacije Maribor.
Po 86. členu Zakona o varnosti v ţelezniškem prometu mora trajati dnevni počitek med dvema
zaporednima izmenoma dvojno število ur opravljene izmene. Ker je mnogo kršitev počitkov IŢD –
predvsem v SVTK dejavnosti, se predlaga uvedba turnusa.

Silva Kristan je članom GO poročala o dokumentu, ki je bil, sicer na njeno pobudo, v tej fazi umaknjen s
seje poslovodstva in kateri govori o problematiki nadomeščanja prometnikov in kretnikov ob odhodu iz
druţbe (upokojitev, čakanje). Ta dokument predvideva tudi racionalizacijo oziroma ukinitev določenih
delovnih mest.
Joţe Skubic je pojasnil problematiko različnih sluţb v postajni zgradbi Postojna in poskusih, da bi prišlo
do centralizacije posameznih sluţb, kar pa je glede na funkcionalnost te velike stavbe skoraj nemogoče.
V razpravi so sodelovali: Bojan Gajšek, Sakib Galić, Jure Buzar, Milorad Šljivić, Raif Smajlović, Boštjan
Povše in Silva Kristan. Zopet je bilo postavljeno vprašanje glede plana kadrov, ker nesprejetje le tega na
terenu prinaša številne neugodne posledice in teţave. Podano je bilo stališče, da bomo morali povedati
naše jasno mnenje glede ukinjanja delovnih mest. V razpravi je večina podprla pobudo o potrebi
dvodnevne seje GO, glede na vso problematiko, ki je pred nami. Zakaj ni več šolanja (strokovnega
izpopolnjevanja) v Ormoţu, čeprav je tam večje število zaposlenih, je bilo naslednje vprašanje v razpravi.
Tudi tokrat smo nekaj časa namenili problematiki napak / motenj na SV napravi v Kopru. Razpravljalci
so se dotaknili tudi vse večjega pomanjkanja potniških blagajnikov, postavili vprašanje, kako se lahko
šolanje (strokovno izpopolnjevanje) organizira ravno v terminih, ko so na tistih področjih šolske
počitnice. Komentiralo se je tudi dogajanje ob zahtevi za zamenjavo čajne kuhinje na postaji Trbovlje.
Sledila je še razprava o imenovanju naše liste (11 članov) za kongres Alternative.
Po končani razpravi pod to točko je GO prešel na odločanje in sprejemanje sklepov.
Predlog sklepa št. 235/2015
GO SŢPS imenuje naslednje delegate, člane za kongres SZS – Alternativa za 10.03.2015:
Matjaţ Skutnik, Aleksander Šmid, Borut Jug, Alojz Ditmajer, Andrej Soršak, Milorad Šljivić,
Boštjan Povše, Jure Buzar, Raif Smajlović, Andrej Srebot in Bojan Drole.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predlog sklepa št. 236/2015
GO SŢPS se strinja s predlogom dvodnevne seje.
Sklep je bil sprejet (11 glasov ZA, 1 PROTI).
Predlog sklepa št. 237/2015
Sprejme se poročilo predsednika.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3
Priprave na druţabno srečanje 2015
Matjaţ Skutnik je kot moţnost organizacije letošnjega druţabnega srečanja predstavil dve lokaciji, in
sicer Velenjsko jezero ter Rogla. Predstavil je ponudbo in cene na obeh lokacijah. Predstavil je predlog
programa srečanja, letos predvsem s poudarkom na druţabnosti, saj letos SŢPS praznuje 25 let, zato bi
športne igre nadomestile druţabne igre. Moţen datum je 20. junij 2015. Prevoz bi se opravil z avtobusi,
strošek prevoza bi se porazdelil med OO (40%) in glavno pisarno (60%). Glasbeni gostje bodo ansambel
Nalet in pevka Maja Oderlap, ki bi tudi povezovala uradni del programa. To bo tudi prvo skupno srečanje
članov SŢPS in SVSŢ. Predviden čas druţenja bo 11.00 do 20.00 ure.
Povabljeni bodo tudi kolegi iz Poljske, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne Gore.

3

Po krajši razpravi so bili predlagani in sprejeti naslednji sklepi:
Predlog sklepa št. 238/2015
Druţabno srečanje SŢPS 2015 se izvede v soboto, 20. 06. 2015, na Rogli.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predlog sklepa št. 239/2015
Prevoz na druţabno srečanje SŢPS 2015 se opravi z avtobusi. Strošek prevoza se porazdeli med
OO (40%) na člana in glavno pisarno (60%).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predlog sklepa št. 240/2015
Za druţabno srečanje SŢPS 2015 se članom podarijo majice.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predlog sklepa št. 241/2015
Za druţabno srečanje SŢPS 2015 se imenuje organizacijski odbor v sestavi: Matjaţ Skutnik, Joţe
Skubic, Boštjan Povše in Miran Prnaver.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4
Organizacija 8. marca
Letošnje srečanje ob mednarodnem dnevu ţena za naše članice bo v soboto, 7. marca 2015. Organizator
je OO Postojna. Program je predstavila predsednica OO Postojna Vera Opatič. Začetek srečanja je v
Postojni ob 12. uri. Pisna vabila vsem članicam sledijo.
Po prestavitvi je GO sprejel naslednja dva sklepa:
Predlog sklepa št. 242/2015
Za organizacijo srečanja naših članic 7. marca 2015 glavna pisarna organizira avtobusni prevoz.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predlog sklepa št. 243/2015
Za organizacijo srečanja naših članic 7. marca 2015 glavna pisarna nakaţe OO po članici 10,00 €,
članice same prispevajo 10,00 €, razliko do polne cene (predvidoma do 40 €) pa pokrijejo OO.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5
Razno
Predsednik je pod to točko pojasnil, da je 16.02.2015 predviden obisk postaje Prevalje s predstavitvijo
problematike zaposlenih glede tovornega prometa. V planu je tudi obisk postaje Goriške proge.
Predvideva se povračilo za pranje sluţbenih srajc.
Razprava je potekala tudi o 55. členu Pravilnika o strokovni usposobljenosti IŢD, nadalje pa tudi o
postopkih pravilnega opravičevanju zamud v sistemu ISUP.
Seja je bila končana ob 12.15 uri.
Predsednik SŢPS:
Matjaţ Skutnik

Zapisal:
Miran Prnaver
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