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Datum: 03. januar 2022 

 

Z A P I S N I K 
 

5. redne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne, 10. 12. 2021 ob 10.00 uri v stekleni 

dvorani  poslovne stavbe SŽ na Kolodvorski ulici 11 v Ljubljani. 

 

Prisotni člani GO na seji (lista prisotnih je priloga originalnega zapisnika): Milorad Šljivić, 

Matjaž Skutnik, Dušan Kokol, Primož Novak, Vera Opatić, Boris Kolman, Antonio Barukčić, 

Andrej Rodniger, Goran Prodanović, Andrej Karničnik, Jure Buzar, Zoran Serec, Davor Lučić, 

Bojan Drole, Slavko Rokavec, Dragan Malinović in Boštjan Povše 

Ostali prisotni: Edvard Kostič,  

Opravičeno odsotni: Goran Išpanov, Bojan Gajšek  

 

Zapisnik je pisal Davor Lučić. 

 

Sejo je vodil  predsednik SŽPS Milorad Šljivić, ki je uvodoma dejal, da je današnji glavni odbor 

prvi glavni odbor odkar nas je zapustil dolgoletni sekretar SŽPS Jože Skubic, zato smo se mu vsi 

prisotni na 5. redni seji GO poklonili z minuto molka.  

 

Predsedujoči je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih ugotovil, da je GO sklepčen, ter predlagal 

naslednji dnevni red: 

  

1. Pregled zapisnika  4. redne seje GO 

2. Poročilo predsednika 

3. Poročilo predsednika odbora za letovanje 

4. Razno  

 

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

 

Sklep št. 36/2021: 

Sprejme se predlagani dnevni red 5. redne seje GO. 

 

Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 4. redne seje GO 

  

1. Sklep št. 27/2021  (Sprejme se predlagani dnevni red 4. redne seje GO.) je realiziran. 

2. Sklep št. 28/2021  (Sprejme se zapisnik 3. redne seje GO.) je realiziran. 

3. Sklep št. 29/2021  (Sprejme se poročilo predsednika.) je realiziran. 

4. Sklep št. 30/2021  (Sprejme se poročilo predsednika NO.) je realiziran. 

5. Sklep št.31/2021  (Sprejme se poročilo predsednika odbora za letovanje)  je realiziran. 

6. Sklep št. 32/2021 (Odbor za letovanje SŽPS gre v postopek pridobitve ponudb čiščenja 

počitniških kapacitet na tedenski ravni, posledično temu se cena letovanja dvigne za 5 

eurov/dan.) je realiziran. 

7. Sklep št. 33/2021(Glavni odbor predlaga skupščini spremembo 6.člena »pravilnika za obračun 

potnih stroškov«, kateremu se doda četrta točka, ki pravi da so predsedniki območnih odborov 
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upravičeni do kilometrine v višini 1euro na člana/mesec, a minimalno 21eurov brez predhodne 

odobritve.) je realiziran. 

8. Sklep št. 34/2021 (Da glavni odbor predlaga skupščini  spremembo 5. člena »pravilnika za 

obračunavanje potnih stroškov« in sicer tako, da : v primeru odsotnosti predsednika sindikata 

ali sekretarja, v tem času koordinator GO SŽPS odobri uporabo lastnega avtomobila.  

      Ta sprememba velja od 01.09.2021.) je realiziran. 

 

9. Sklep št. 35/2021(Da soglaša k ustanovitvi skupnega organa z sindikati kateri niso člani SSŽ.) 

je realiziran. 

 

 

Ad 2) 

 

Poročilo predsednika 

 

Predsednik SŽPS Milorad Šljivić 

 je v svojem poročilu predstavil naslednje teme: 

- Predsednik SŽPS prisotne seznani z zaključkom 2. faze prenove plačilnega sistema katero 

izvaja družba KORN FERRY, zaradi tega je predsednik SŽPS dal besedo g. Goranu 

Prodanoviću, kateri je imenovan v komisijo za prenovo plačilnega sistema z strani SŽPS, 

da nam pove kaj več o tem. 

- Goran Prodanović seznani prisotne, da se trenutno nahajamo v tretji fazi vrednotenja 

delovnih mest ki jo izvaja družba KORN FERRY, a vendar, da sindikati in njihovi 

predstavniki imajo velike pomisleke o smiselnosti nadaljevanja tega dialoga, namreč 

rezultati pilotnega vrednotenja 28 delovnih mest, katere smo socialni partnerji prejeli po 

zaključku 2. faze so vsem skupaj nerazumljivi in če bi prišlo do uveljavitve teh bi to 

pomenilo rušenje razmerij med temeljnimi OVKN poklici, kar bi bilo zelo slabo za vse 

zaposlene v skupini SŽ. Goran Prodanović pove tudi, da z rezultati pilotnega vrednotenja 

28 delovnih mest prisotne zaenkrat ne more seznaniti, zaradi poslovne skrivnosti obenem 

pa se vsem prisotnim zahvaljuje za razumevanje. Pove tudi, da na sindikalni strani 

zahtevajo vrednotenje osnovnih delovnih mest na podlagi katerih se potem lahko 

vrednotijo ostala delovna mesta v družbah, na podlagi katerih bi dobili realno sliko in bi 

imeli smiselna razmerja. Naslednji sestanek na to temo naj bi bil konec meseca januar, v 

kolikor bodo upoštevane pripombe sindikatov iz strani družbe KORN FERRY v kolikor 

ne, bo prišlo do obstrukcije na sindikalni strani. 

- Predsednik SŽPS pove tudi, da so vsi sindikati vključno z SŽPS podali soglasje na 2. fazo 

sicer z nekimi pomisleki in pripombami še preden so prejeli rezultate pilotnega vrednotenja 

28 delovnih mest na katere imajo sindikati ogromno pripomb. Če bi imeli prej rezultate 

pilotnega vrednotenja delovnih mest, soglasja prav gotovo ne bi podali. Prav tako 

predsednik poudari, da so zaenkrat vsi sindikati enotni, ter neglede na nekatere odnose, 

sodelujejo več kot korektno pri tem projektu. Predsednik SŽPS Milorad Šljivić se zaveda, 

da v našem plačilnem sistemu obstajajo anomalije in da cilj prenove plačilnega sistema 

mora biti odprava teh anomalij ne pa ustvarjanje še večjih dodatnih anomalij. Prav tako 

predsednik SŽPS opozarja, da rušenje razmerij med temeljnimi OVKN poklici in 

zapostavljanje kateregakoli OVKN poklica lahko rezultira veliko krizo v podjetju, katera 

lahko prinese tudi stavko, posledično pa ohromitev kompletnega podjetja, države… in da 

sam verjame, da se tega zavedajo tudi na strani delodajalca. 

 

 

-  Predsednik SŽPS poda zaključek 2. faze vrednotenja delovnih mest s strani družbe KORN 

FERRY v razpravo :  
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- Jure Buzar vpraša kako je prišlo do takega rezultata vrednotenja DM? 

- Predsednik SŽPS Milorad Šljivić odgovarja, da so vprašalnike – popisne liste o teh 

delovnih mestih na podlagi katerih so bili narejeni rezultati, izpolnjevali določeni 

nadrejeni za katere ni nujno da poznajo delovna mesta, delovne procese katere 

»ocenjujejo«. In da tukaj pride do izraza paradoks, da dejansko nadrejeni ocenjujejo 

delovna mesta - posledično, če je temu tako potem ne bi potrebovali družbe KORN FERRY. 

– Matjaž Skutnik pove, da ključna stvar na kateri so »padli« se skriva v popisnih listih, 

katere so izpolnjevali nadrejeni. Meni pa, da se skriva glavno vprašanje v masi plač, do 

danes še nimamo podatka ali bo masa plač enaka ali se bo povečala in za koliko.  

– Davor Lučić pove, glede popisnih listov, da so očitno bili v nekaterih primerih izpolnjeni 

nekorektno, in nestrokovno obenem pa ima velike pomisleke glede metodologije 

vrednotenja delovnih mest po kateri družba KORN FERRY to opravlja. Pove, da takšen 

način vrednotenja se zelo težko lahko prenese na sistem SŽ, namreč med OVKN poklici 

obstaja veliko specifik katere smatra, da po tej metodi ne morejo zajeti, s tem pa bi zelo 

težko objektivno ovrednotili določena delovna mesta, rezultat tega pa bi bil, da bomo prišli 

v pozicijo, ko bomo posledično imeli preveč anomalij. Prav tako se mu ne zdi smiselno, da 

se poruši razmerje med temeljnimi OVKN poklici namreč s tem ne delodajalec ne zaposleni 

ne pridobijo absolutno nič, kvečjemu lahko pride do krize v podjetju. Opozarja pa tudi, da 

prenova plačilnega sistema je proces, kateri morajo na koncu potrditi delodajalec in 

predstavniki zaposlenih ne glede na vrednotenje, ki bo opravljeno z strani družbe KORN 

FERRY, ter da ni potrebno ustvarjati preuranjenih zaključkov.  

– Bojan Drole pove, da bi bilo edino smiselno vrednotenje delovnih mest po sistemu 

skeniranja vsakega delovnega mesta posebej.  

– Matjaž Skutnik predlaga, da GO SŽPS sprejme sklep, da se seznanja s trenutno 

problematiko vrednotenja delovnih mest, ki ga izvaja družba KORN FERRY.  

- Predsednik SŽPS Milorad Šljivić se strinja in predlaga, da se sprejme sklep, da se  GO 

SŽPS seznanja s zaključkom 2. faze vrednotenja delovnih mest z strani družbe KORN 

FERRY, na katere ima SŽPS pripombe. 

 

 

Po končani razpravi je bil sprejet sklep: 

 

Sklep št. 37/2021: 

GO SŽPS se je seznanil z tem, da je zaključena 2. faza vrednotenja delovnih mest z strani 

družbe KORN FERRY, ter da ima SŽPS pripombe vezano na to. 

 

- Predsednik SŽPS Milorad Šljivić pove, da so v ESS s strani sindikalnih central pritiski na 

dvig minimalne plače, sam se z tem strinja, a vendar poudari, da je potrebno dvigniti 

posledično tudi ostale plače, namreč prihajamo u situacijo, da se posledično brišejo meje 

in razlike med plačami v vseh panogah. 

- Predsednik SŽPS prisotne seznani z predlogom sprememb pravilnika o povračilu 

stroškov prevoza na delo in iz dela, kjer bi prišlo do poenotenja stroška za vse. Vezano na 

to podaja predlog sprememb pravilnika o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela v 

razpravo:  

- Bojan Drole se sprašuje na osnovi česa je določen znesek kilometrine, ter ali se bo 

usklajeval glede na ceno naftnih derivatov. 

 – Dragan Malinović pove, da se mu zdi nesprejemljivo, da višina kilometrine ne bi bila 

vezana na ceno naftnih derivatov namreč glede na energetsko krizo, katera se nam obeta 

moramo imeti nek vzvod na osnovi česa se določi cena kilometrine. 
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– Matjaž Skutnik pove, da se mu zdi sporno, da je samo ena fiksna cena kilometrine, 

smatra namreč, da za potrebe delodajalca bi morala biti višja tarifa kilometrine po 

sistemu kot jo imamo danes.  

– Davor Lučić izrazi dvom v smiselnost novega pravilnika, morebitna uveljavitev novega 

pravilnika bi rezultirala samo to, da si bo delodajalec olajšal - poenostavil obračun 

potnih stroškov. Prav tako pa ugotavlja, da novi pravilnik v tej obliki spodbuja prevoz z 

lastnim prevoznim sredstvom in ne z javnim potniškim prometom, kar se  mu zdi za 

skupino Slovenske železnice naravnost absurdno, glede na dejstvo, da se ena izmed družb 

(SŽ. Potniški promet) ukvarja ravno z javnim potniškim prevozom. 

 

Po končani razpravi: 

 

Predsednik SŽPS pove, da bo upošteval pripombe in predloge, ter jih posredoval službi 

za pravne zadeve in kadre. 

 

- Predsednik SŽPS nas seznani tudi z problematiko na delovnem mestu »progovni 

prometnik« na lokaciji Dobrepolje, kjer že eno leto zaposleni delajo brez ustrezne pogodbe 

o zaposlitvi, pove nam tudi, da pričakuje v roku treh mesecev ustrezne pogodbe o zaposlitvi 

v nasprotnem primeru bo podana tožba. 

- Predsednik SŽPS opozori prisotne, da v primeru zapore med dvema postajama morata biti 

obvezno zasedene obe postaje za potrebe izvajalcev zapore. Nesprejemljivo je da se izda 

odredba v kateri to ni odrejeno. V kolikor slučajno pride do tega naproša, da se ga 

nemudoma obvesti. Prav tako opozarja, da na enem odseku je lahko samo ena pričakovana 

zapora, ter da je nesprejemljiv pritisk nadrejenih, da dispečerji koordinirajo dve ali več 

zapor na odseku. 

 

 

Ker ni bilo druge razprave je bil soglasno sprejet naslednji sklep : 

 

 

Sklep št. 38/2021: 

Sprejme se poročilo predsednika. 

 

 

Ad 3) 

 

Poročilo predsednika odbora za letovanje 

 

Predsednik odbora za letovanje SŽPS Edi Kostič seznani prisotne, da je izšel razpis za letovanje 

za sezono 2021/2022. Glavna novost je to, da v obeh počitniških enotah je po novem vključeno 

tudi čiščenje iz strani čistilnega servisa, kar je posledično podražilo letovanje za 5€ na dan, v 

skladu z sprejetim sklepom na prejšnji 4. redni seji GO SŽPS. Prav tako pove, da v Termah 3000 

je vključena v ceno tudi menjava posteljnine in brisač, žal pa v Termah Olimia ni bilo možno z 

izvajalcem doseči za nas sprejemljivega konsenza glede tega, ravno zaradi cene, namreč v 

Termah Olimia bi ta strošek bil močno povečan, zaradi česa bi v tem primeru bili primorani 

dvigniti ceno letovanja v tej enoti. 

G. Kostič pove tudi, da je bila zasedenost obeh počitniških kapacitet v prejšnji sezoni 2020/2021 

kljub slabi epidemiološki sliki, ter predpisanimi omejitvami z odloki vlade več kot odlična. 

Zasedeni so bili skoraj vsi termini, prav tako pa so se nekateri prosti termini izkoristili za manjša 

popravila in vzdrževalna dela. 
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Predsednik SŽPS Milorad Šljivić v razpravi pove, da bodo v prihodnosti počitniške kapacitete 

deležne manjših prenovitvenih in vzdrževalnih del, kar bo prav gotovo našim letovalcem 

omogočilo še bolj prijetno bivanje. 

 

 

Po končani razpravi je bil sprejet sklep: 

 

 

Sklep št. 39/2021: 

GO SŽPS je sprejel poročilo predsednika odbora za letovanje SŽPS 

 

 

Ad 4) 

 

Razno 

 

- Matjaž Skutnik seznani prisotne, da je bil izbran dobavitelj za nove prometniške bunde, 

vendar po pregledu teh bund, je bila pogodba nemudoma odpovedana, namreč 

ugotovljeno je bilo, da ne ustrezajo zahtevanim standardom, ter da se barva ne ujema z 

predpisano uniformo in grafično podobo celotne skupine SŽ. Prav tako pove prisotnim, 

da bo 15.12 izplačan dodatek za neenakomerni nastop službe. 

- Andrej Karičnik vpraša kako bo v bodoče z vplačilom sredstev iz naslova ODPZ, ki jih 

sedaj zaposleni kateri izpolnjujejo pogoje za poklicno upokojitev prejemajo izplačano v 

bruto plači. 

- Predsednik SŽPS Milorad Šljivić pove, da je bil sklenjen dogovor z delodajalcem da 

sredstva iz naslova ODPZ se izplačujejo ob plači do konca leta 2021, za leto 2022 

dogovor zaenkrat še ni sklenjen. 

- Miran Prnaver izpostavi problematiko vezano na spremembo pravilnika, kateri delavcem 

omogoča povračilo iz naslova krvodajalstva samo tri krat na leto. 
- Predsednik SŽPS se strinja z podanimi pripombami na to temo, ter poudari, da bo tudi to 

tema diskusije z delodajalcem v bodoče 
- Predsednik SŽPS Milorad Šljivić predlaga GO, da glede na to da je kar nekaj članov GO, 

kateri nimajo službenega telefona in kateri niso vključeni v paket telekomunikacijskih 

storitev z strani sindikata, da se jim za leto 2021 prizna nadomestilo v višini 8€/mesec za 

uporabo lastnega telefona ter prenosa podatkov za namen sindikalnih aktivnosti. 
 

Po končani razpravi na to temo se sprejme sklep: 

 

 

Sklep št. 40/2021 

Vsem članom glavnega odbora, kateri nimajo službenega telefona, ali niso vključeni 

v paket telekomunikacijskih storitev z strani sindikata, se prizna nadomestilo v 

višini 8€/mesec za leto 2021 za uporabo lastnega telefona, ter prenosa podatkov za 

službene – sindikalne namene. 
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- Predsednik SŽPS Milorad Šljivić seznani GO z dopisom vodje štabne službe za notranji 

nadzor glede uporabe službenega jezika, kjer se strinja, da zadnje čase je zaznati vse večje 

težave vezano na to temo. Prav tako obvesti GO, da bo SŽPS poslal dopis štabni službi za 

notranji nadzor, da na postaji Hodoš je komunikacija v slovenskem jeziku na minimalnem 

nivoju. 

- Boštjan Povše opozori, da opaža zadnje čase, da je vse več strojevodij iz Republike 

Hrvaške, kateri niti govorijo niti razumejo Slovenski jezik in to predstavlja povečano 

varnostno tveganje za izredni dogodek. 

- Predsednik SŽPS pove, da bo tudi to problematiko izpostavil v dopisu štabni službi za 

notranji nadzor, prav tako pa apelira na vse prisotne naj prometnike na svojem območju 

opozorijo, da za vse prevoznike na območju SŽ velja, da je Slovenski jezik službeni jezik, 

ter v kolikor komunikacija ni mogoča ali je vprašljiva naj ravnajo v skladu z predpisi, ter 

nemudoma o tem obvestijo nadrejene. 

- Matjaž Skutnik predlaga predsedniku SŽPS, ter GO, da se sprejme sklep, da so vsi 

upokojeni člani SŽPS enotno upravičeni do dveh srečanj na leto in sicer na redno 

športno-letno srečanje ter novoletno srečanje ob koncu leta. 
- Predsednik SŽPS Milorad Šljivić je dejal, da v kolikor se dogovorijo vezano za 

upokojence vsi območni odbori enotno, da stroške rednega - letnega srečanja financira 

glavna pisarna, novo letno srečanje pa posamični Območni odbori kot do sedaj. 
 

 

Po končani razpravi na to temo se sprejme soglasno sklep: 

 

Sklep št. 41/2021 

Upokojeni člani SŽPS so upravičeni enotno ne glede na članstvo v OO do dveh družabnih 

srečanj: 

1. Redno letno – športno srečanje (katerega financira glavna pisarna) 
2. Novoletno srečanje (katerega financira območni odbor) 

 

 

 

Druge razprave ni bilo. 

 

 

 

Seja je bila končana ob 12.50 uri 

 

Zapisal: Davor Lučić, l. r.                                          Predsednik SŽPS: Milorad Šljivić 
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