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Datum: 07. oktober 2022 

 

Z A P I S N I K 

 

7. redne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne, 06. 09. 2022 ob 09.00 uri v sejni 

sobi sindikatov na trgu OF 7 v Ljubljani. 

 

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

Matjaž Skutnik, Primož Novak, Miran Prnaver, Boris Kolman, Antonio Barukčić,  Goran 

Išpanov, Iztok Šerbinek, Magda Čepar, Jure Buzar, Zoran Serec, Davor Lučić, Bojan Drole, 

Miran Morel, Dragan Malinović, Tamara Ambrožič in Franc Kosi 

Ostali prisotni: Edvard Kostič, Bojan Gajšek 

Opravičeno odsotni: Vera Opatić, Dušan Kokol, Slavko Rokavec, Ivan Pohar 

 

Zapisnik je pisal Davor Lučić. 

 

Sejo je vodil predsednik SŽPS Milorad Šljivić. 

 

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

predlagal naslednji dnevni red: 

 

 PREDLAGANI DNEVNI RED:  

 

1. Pregled zapisnika 6. redne seje GO  

2. Poročilo predsednika SŽPS  

3. Poročilo predsednice NO SŽPS  

4. Novoletni program  

5. Poročilo predsednika odbora za letovanje  

6. Poročilo z družabnega srečanja SŽPS  

7. Poročilo predsednikov OO SŽPS  

8. Razno 

 

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

 

Sklep št. 58/2022: 

Sprejme se predlagani dnevni red 7. redne seje GO. 
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Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 6. redne seje GO 

 

1. Sklep št. 42/2022:Sprejme se predlagani dnevni red 6. redne seje GO. Je realiziran. 

2. Sklep št. 43/2022:Sprejme se poročilo predsednika. Je realiziran. 

3. Sklep št. 44/2022:Sprejme se poročilo predsednika NO SŽPS. Je realiziran. 

4. Sklep 45/2022:GO se seznani z odstopom predsednika NO SŽPS. Je realiziran. 

5. Sklep 46/2022:GO SŽPS izvoli volilno komisijo za nadomestne volitve za predsednika NO 

SŽPS v tričlanski sestavi : 

 

1. Miran Prnaver (predsednik volilne komisije) 

2. Boris Kolman (član) 

3.Dušan Kokol (član) 

Je realiziran. 

 

 

6. Sklep 47/2022:GO SŽPS predlaga skupščini SŽPS potrditev finančnega poročila za leto 

2021 Je realiziran. 

7. Sklep 48/2022:GO SŽPS predlaga skupščini SŽPS potrditev finančnega načrta za leto 

2022. Je realiziran. 

8. Sklep 49/2022:GO SŽPS predlaga skupščini SŽPS zgoraj navedene spremembe 12. člena 

pravilnika o financiranju in razporejanju denarnih sredstev SŽPS, 13. člen ostane 

nespremenjen. Je realiziran. 

9. Sklep 50/2022:GO SŽPS predlaga skupščini SŽPS zgoraj navedene spremembe 22. člena 

pravilnika o volitvah in imenovanju SŽPS. Je realiziran. 

10. Sklep 51/2022:GO SŽPS predlaga skupščini SŽPS zgoraj navedeno spremembo 10. člena 

pravilnika o izplačevanju denarne pomoči. Je realiziran. 

11. Sklep 52/2022:GO:SŽPS predlaga skupščini SŽPS zgoraj navedeno spremembo 6. člena 

pravilnika o volitvah in imenovanju. Je realiziran. 

12. Sklep 53/2022:GO SŽPS predlaga skupščini SŽPS zgoraj navedeno spremembo 17. člena 

statuta SŽPS. Je realiziran. 

13. Sklep 54/2022:GO SŽPS predlaga skupščini SŽPS zgoraj navedeno ukinitev 6. člena 

pravilnika o financiranju in načinu razporejanja denarnih sredstev. Ni realiziran.  

14. Sklep 55/2022:GO SŽPS predlaga skupščini SŽPS zgoraj navedene spremembe pravilnika 

o delitvi terminov letovanja in upravljanja s počitniškimi kapacitetami, ki jih ima SŽPS v lasti 

in zakupu. Je realiziran. 

15. Sklep 56/2022:GO SŽPS se seznani z poročilom predsednika za letovanje Je realiziran. 

16. Sklep 57/2022:GO SŽPS odobri donacijo ribiški ligi slovenskih železnic v znesku 120€. 

Je realiziran. 
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Na zapisnik 6. redne seje SŽPS ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 59/2022: 

Sprejme se zapisnik 6. redne seje SŽPS 

 

 

Ad 2) 

 

Poročilo predsednika 

 

- Predsednik SŽPS Milorad Šljivić je prisotne najprej seznanil z nedavnimi spremembami 

v strukturi samega glavnega odbora, namreč na redni letni skupščini SŽPS je bila 

izvoljena nova predsednica NO SŽPS ga. Tamara Ambrožič, obenem pa prisotnim še 

predstavi novo izvoljena predsednika območnih organizacij :  

- OO Maribor g. Iztok Šerbinek 

- OO SUŽ       g. Franc Kosi 

Predsednik prisotne prav tako obvesti, da je v OO Ljubljana, bil v mesecu juliju izvoljen 

oz. imenovan novi  - stari predsednik g. Goran Išpanov. Predsednik je prisotnim 

novoizvoljenim članom GO čestital ob izvolitvi. 

 

Predsednik SŽPS pove, da so glavne aktivnosti potekale na področjih :  

- uskladitev plače z inflacijo,  

- prenove kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa   

-  prenove plačilnega sistema.  

 

Kar se tiče uskladitve plače z inflacijo predsednik SŽPS pove, da je 01.01.2022 prišlo 

do 2% dviga plače, kar seveda glede na trenutno inflacijo ne more zadovoljiti sindikalno 

stran. Na osnovi tega je bil iz strani sindikatov izpogajan regres v višini 100% povprečne 

plače v podjetju, kar je znašalo 2007€ neto, to predstavlja 30 % več kot je to določeno 

z samo kolektivno pogodbo. Prav tako predsednik SŽPS seznani vse prisotne, da je 

kolegij SSŽ (sindikati slovenskih železnic) enotno sprejel sklep, da sindikati zahtevajo 

uskladitev izhodiščne plače z inflacijo, kar pomeni :  

• v primeru rasti cen življenjskih potrebščin do vključno 1% v višini 100% 

• v primeru rasti življenjskih potrebščin nad 1% v višini 85% 

predsednik SŽPS pričakuje, da do dogovora z poslovodstvom mora priti v zelo kratkem času. 
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Glede prenove kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa predsednik SŽPS 

pove, da so spremembe na sindikalni strani v velikem delu usklajene, ter da so izhodišča 

enotna, odprte so zaenkrat še sledeče postavke: 

• sprememba višine dodatkov  

• dodatek za neugoden nastop dela 

• eskalacija 

• višina regresa, kjer je predlog sindikalne strani 100% povprečne plače v RS 

• odpravnina ob upokojitvi, kjer je predlog sindikalne strani 6 plač. 

Vezano na odprte postavke predsednik SŽPS pričakuje da bo uprava podjetja v najkrajšem 

možnem času formirala svojo pogajalsko skupino s katero bi se čimprej usedli za pogajalsko 

mizo. 

  

Glede prenove plačilnega sistema znotraj podjetja, predsednik SŽPS meni, da ta 

prenova mora prinesti vsem zaposlenih višje plače in ne samo nekaterim. Prav tako 

pove, da so pripombe podane iz strani sindikatov vezane na pilotno vrednotenje 

delovnih mest v veliki meri upoštevane. Stališče sindikatov je, da se ne smejo porušiti 

razmerja med poklici OVKN in kolegij SSŽ je sprejel naslednje sklepe vezane na 

prenovo plačilnega sistema : 

• da se nazive delovnih mest poveže z dejanskim delom, ki ga zaposleni opravlja 

• da se na novo ovrednotijo delovna mesta glede na spremenjen način dela  

• da se pripravi primerjava novih plačilnih razredov z obstoječim stanjem ter 

razmerja med posameznimi delovnimi mesti, kot tudi primerjava z tujimi 

železniškimi upravami 

• da se ohrani obstoječa nadgradnja plačilnega sistema, ki poleg ostalega 

vključuje, ki poleg ostalega vključuje tako dodatke kot sistem napredovanja 

• da se poslovna stimulacija vključi v osnovno plačo 

Predsednik navsezadnje pove, da kot enakovreden socialni partner ne bodo pristali na 

nikakršen konsenz, ki bi bil v nasprotju interesov našega članstva. 

 

- Predsednik SŽPS prisotne seznani da pri GSMR problematiki so se zadeve končno 

premaknile iz mrtve točke v pravo smer, kjer je podjetje dalo obljubo, da bo šlo v nakup 

novih pogovork (slušalk), ter da se bodo na posameznih lokacijah vgrajevali dodatni 

repetitorji. Predsednik SŽPS poudari, da je iz sestankov na to temo zaznal dobro voljo 

pri vodstvu družbe infrastruktura d.o.o ter družbe tovorni promet d.o.o, da se ta 

problematika reši,  ter vsem zaposlenim omogoči zanesljivo in predvsem varno 

sporazumevanje. 

 

V nadaljnji razpravi je bilo izpostavljeno sledeče : 
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- Zoran Serec: meni, da je dvig plače nujen, in za zgled navaja javni sektor kjer so bili 

mnogi poklici deležni dviga plač, poleg tega pa je JS zopet v pogajanjih za naknadni 

dvig zaradi inflacije. 

- Matjaž Skutnik: pove, da ljudje na terenu pričakujejo glede na inflacijo dvig plače, 

poleg tega pa opozarja, da prenova plačilnega sistema ne sme biti pozitivna samo za 

OVKN, temveč tudi za druge profile zaposlenih v podjetju. 

- Jure Buzar: pove, da iz predsednikovih besed zaznava optimizem, ter da se dvig plač 

zdi neizogiben. Obenem sprašuje predsednika kdaj lahko se pričakuje uskladitev plač z 

inflacijo?  

- Milorad Šljivić: zavrača primerjave z JS, in pove, da so bile usklajene plače predvsem 

na delovnih mestih katera so bila sramotno pod plačana (med. sestre, policisti…). Pove 

da cilj prenove plačilnega sistema ni in ne sme biti namenjen samo eni interesni skupini 

v podjetju ( bodisi v prid OVKN ali drugim profilom zaposlenih). Še enkrat ponavlja, 

da sindikati rušenja razmerij med poklici ne bodo dopustili, prav tako pa vsi moramo 

biti realni in ne smemo pričakovati čudežnega dviga plač… Predsednik odgovarja, da 

je neodgovorno do vseh skupaj, da bi danes špekuliral na pamet o točnem datumu 

uskladitve plače, lahko pa pove to, da pričakuje sklenitev dogovora z poslovodstvom 

najkrajšem roku. 

- Miran Prnaver: pove, da je generalno zaskrbljen zaradi zaostrene situacije v svetu in 

trenutne draginje energentov, ter ostalih dobrin. Opozarja vse skupaj, da morda imamo 

prevelike apetite glede na to, da ne vemo kaj nas čaka v prihodnjih mesecih.  

 

- Iztok Šerbinek: Sprašuje kaj lahko pričakujejo kretniki od prenove plačilnega sistema 

 

- Milorad Šljivić: odgovarja, da lahko pričakujejo enako kot vsi ostali in ponavlja, da 

rušenja razmerij ne bo. 

 

- Primož Novak: sprašuje predsednika SŽPS, ali lahko deli z članstvom informacijo o 

sklepu kolegija SSŽ o zahtevi po dvigu plač, ter za koliko in kdaj lahko pričakuje 

uskladitev plač z inflacijo? 

 

- Milorad Šljivić: odgovarja, da seveda lahko deli z članstvom to informacijo, in da je 

sklep SSŽ javen ter napisan v zapisniku. Prav tako odgovarja, da se pričakuje uskladitev 

z inflacijo na način kot je to nenazadnje določeno z kolektivno pogodbo in sicer : 

 

• v primeru rasti cen življenjskih potrebščin do vključno 1% v višini 100% 

• v primeru rasti življenjskih potrebščin nad 1% v višini 85% 

 

Kakor je že prej povedal, predsednik SŽPS pričakuje dogovor z poslovodstvom v čim krajšem 

času.  
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Franc Kosi:  poudari problematiko slabo plačanih strokovnih delovnih mest na upravi, kjer 

je zaradi tega zelo težko pridobiti kvalitetne kadre. Sam podpira prenovo plačnega sistema, 

da se na ta način posledično uredijo ustrezna plačna razmerja med delavci, ki delajo v 

operativi in tistimi, ki opravljajo strokovne naloge na nivoju pisarn oziroma služb. Po 

obstoječem sistemu so delovna mesta v strokovnih službah, zaradi relativno nizkega izplačila 

relativno nezanimiva za izvršilne delavce, kar na dolgi rok zagotovo pelje v stagnacijo 

poslovanja. Pričakuje, da bodo z ureditvijo prenove plačnega sistema delovna mesta v 

strokovnih službah bolj zanimiva za tiste zaposlene, ki danes delajo v izvršilnih službah, in da 

bodo na podlagi večjega zanimanja za ta delovna mesta izbrani resnično sposobni in ustrezno 

kompetentni kadri, ki bodo s svojim znanjem, lojalnostjo in izkušnjami pripomogli k 

uspešnemu doseganju vedno bolj ambicioznih poslovnih ciljev. 

 

 

- Boris Kolman: prav tako izpostavi problematiko pridobitve strokovnih in izkušenih 

kadrov med  vodilnimi delavci, ter ostalimi referenti, strokovnimi sodelavci… kar je 

rezultiralo sramotno ocenjevanje delovnih mest za Korn Ferry! Nesprejemljivo je, da 

taki nekompetentni kadri ocenjujejo delovna mesta katera niti približno ne poznajo ali 

jih samo teoretično na papirju. Smatra, da za tako slabo opravljeno delo bi moral nekdo 

odgovarjati. Pravi tudi, da se ne strinja z politiko podjetja, da nekateri gredo istočasno 

v pokoj z različnimi odpravninami pod izgovorom, da nekatere kadre podjetje nujno 

potrebuje. Predlaga, da sindikati v novi kolektivni pogodbi zahtevajo dvig števila 

odpravnin ob upokojitvi. 

 

- Milorad Šljivić: odgovarja, da na to sramotno vrednotenje so sindikati podali 

pripombe katere so bile upoštevane, kar se tiče dviga števila odpravnin je to tudi ena 

izmed tem pogajanja, ter da bodo sindikati delali na tem. Glede različnih odpravnin 

pove, da enostavno programa preseženih delavcev več ni, kar pomeni, da se vsi 

upokojijo z tremi odpravninami, tisti kateri so ostali v sistemu, obenem pa so vzeli 

odpravnino so OVKN kadri brez katerih bi se promet ustavil, in predstavljajo prav 

gotovo veliko dodatno vrednost podjetju v tem trenutku. 

 

- Davor Lučić: sprašuje predsednika SŽPS, ali držijo špekulacije, da naj bi v dogovor 

bila vključena tudi božičnica oz. nagrada za delovno uspešnost, katera naj bi bila 

izplačana v različnih zneskih na osnovi indeksa delovnega mesta?  

 

Sam meni, da bi tak način vrednotenja nagrade za delovno uspešnost bil nesprejemljiv. 

Prav tako opozarja, da v kolikor podjetje izplača nagrado za delovno uspešnost 

zaposlenim , ta nagrada mora biti za vse enaka - namreč to ni socialni transfer, poleg 

tega pa opozori, da višji indeks DM ne pomeni nujno tudi višje plače ( razlika OVKN 

ali delavci v pisarnah na 8 ur kateri imajo višje indekse DM a nižje plače…). 

 

mailto:sindikat.SZPS@slo-zeleznice.si
http://www.sindikat-szps.si/


   

 
Sindikat železniškega prometa Slovenije  

 telefon: (01) 29 12 146, fax: (01) 434 31 37, ŽAT fax: 12 839 
E-pošta: sindikat.SZPS@slo-zeleznice.si, www.sindikat-szps.si 

 

 

- Milorad Šljivić: pove, da neke ideje o nagradi za delovno uspešnost na tak način so 

prisotne, vendar sam se s takim načinom ne strinja in smatra da bi moralo biti izplačilo 

za vse zaposlene enako.  

 

- Goran Išpanov: se dotakne prej omenjene teme GSMR in pove, da so na postaji 

Ljubljana zelo nezadovoljni, ter da sindikati morajo tukaj vztrajati pri izboljšanju tega 

sistema. 

 

- Edvard Kostič: pove, da je žalostno da morajo sindikati reševati vse problematike, med 

drugim tudi problematiko GSMR. prav tako pove, da očitno vodje niso sami sposobni 

ali nočejo reševati tako pomembne problematike. 

 

 

Po končani razpravi je bil sprejet sklep: 

 

Sklep št. 60/2022: 

Sprejme se poročilo predsednika. 

 

 

Ad 3) 

 

Poročilo predsednice NO SŽPS 

 

Novo imenovana predsednica NO SŽPS Tamara Ambrožič seznani GO, da je dne 

23.08.2022 bila opravljena primopredaja med novim - starim predsednikom NO SŽPS. 

Prisotne obvesti, da je prva seja NO SŽPS v novi sestavi planirana za dne 05.10.2022. 

 

Zoran Serec : predlaga, da bi v bodoče organizirali tečaj z napotki za vse blagajnike 

OO v izogib nepravilnostim. 

 

Po končani razpravi je bil sprejet: 

 

Sklep št. 61/2022: 

Sprejme se poročilo predsednice NO SŽPS. 
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Ad 4) 

 

Novoletni program 

 

Predsednik SŽPS na začetku pove, da se že dolgo časa se nagiba k temu da bi formirali 

posebno skupino katera bi se ukvarjala z organizacijo novoletnega programa. Prisotne 

seznani z pridobljeno ponudbo za pohodne palice, kapo z logotipom, steklenico za vodo, 

ter pisalni set, obenem pa poda te navedene artikle v vizualni preglede članom GO. 

 

Po vizualnem pregledu omenjenih artiklov, ter končani razpravi je bil sprejet: 

 

Sklep 62/2022 

GO SŽPS potrdi nakup novoletnega programa, ki obsega :  

- pohodne palice 

- kapa  

- steklenica za vodo 

-pisalni set 

 

 

 

Ad 5) 

 

Poročilo predsednika odbora za letovanje 

 

Predsednik Odbora za letovanje Edvard Kostič seznani prisotne člane GO, da je poslovanje v 

počitniških kapacitetah v prvih 6 mesecih zelo dobro, ter, da je zasedenost približno 80%.  Prav 

tako nas seznani s  tem da v večini letujejo člani SŽPS, delež ostalih je cca 20%. V termah 

Olimia je prišlo do menjave talnih oblog v spalnem prostoru, ter, da se v termah 3000 planira 

rekonstrukcija kopalnice v naslednjih mesecih. Zaradi nujnih vzdrževalnih ter prenovitvenih 

del katera bodo sledila v bodoče, predvsem pa zaradi draginje energentov predsednik odbora 

za letovanje pove da je dvig cen neizogiben in tako predlaga dvig cene za 10€/dan pri čemer bi 

člani SŽPS bili upravičeni do 5€/dan popusta. 

 

 

 

Po končani razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa :  

 

 

Sklep 63/2022 

GO SŽPS se seznani z poročilom predsednika za letovanje. 
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Sklep 64/2022 

GO SŽPS potrdi dvig cen v počitniških kapacitetah za 10€/dan, pri čemer so člani SŽPS 

upravičeni do popusta 5€/dan. 

 

 

 

 

 

Ad 6) 

 

Poročilo družabnega srečanja SŽPS 

 

Koordinator GO SŽPS Matjaž Skutnik pove, da je bilo na družabnem srečanju 360 

udeležencev, skupni strošek na samem kraju je bil 20.708€. V razpravi se predsednik SŽPS 

Milorad Šljivić zahvali Matjažu Skutniku za organizacijo, ter izrazi zadovoljstvo nad 

letošnjim družabnim srečanjem. V razpravi sodelujeta tudi Miran Prnaver ter Jure Buzar, 

katera pohvalita organizacijo, hrano pijačo, izlet… ter se zahvalita še enkrat Matjažu Skutniku 

za vse skupaj. 

V nadaljnji razpravi se člani GO dotaknejo morebitne lokacije naslednjega družbenega 

srečanja, kjer se vsi strinjajo z lokacijo primorske ali dolenjske. Na osnovi pridobljenih 

ponudb se bomo dokončno odločili naslednje leto. Govora je bilo tudi o smislu organiziranja 

športnih iger v sklopu družabnega srečanja. Prevladalo je večinsko mnenje, da se organizira 

športni del posebej, za kar predsednik SŽPS Milorad Šljivić pove, da lahko v  finančnem 

načrtu za naslednje leto predvidi finančna sredstva namenjena temu. 

 

 

Po končani razpravi je bil sprejet: 

 

Sklep 65/2022 

GO SŽPS se seznani z poročilom družabnega srečanja. 

 

 

 

Ad 7) 

 

Poročilo predsednikov OO SŽPS 

 

Poročilo so podali predsedniki OO vsak za svoje področje. Glavni povzetek razprav : 

pomanjkanje zaposlenih, nezmožnost koriščenja letnega dopusta, problematika GSMR, 
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nadurno delo, pričakovanja članstva na terenu glede dviga plače… Predsednik SŽPS Milorad 

Šljivić poudari, da predsedniki območnih organizacij lokalno rešujejo težave na terenu in v 

kolikor pride do zapletov naj nemudoma obvestijo v glavno pisarno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 7) 

 

Razno 

 

Miran Prnaver predlaga nakup zastav, ker so že dotrajane. Predsednik Milorad Šljivić potrdi, 

da bo glavna pisarna izvedla nakup zastav. 

 

 

 

Druge razprave ni bilo. 

 

 

 

Seja je bila končana ob 12.45 uri. 

 

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