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Datum: 08. april 2020 

 

Z A P I S N I K 
 

8. korespondenčne seje GO SŽPS, ki je potekala v torek, 7. aprila 2020 med 10.00 in 12.00 uro.  

 

Korespondenčna seja je bila sklicana na temo odločanja o sprejetju in podpisu ''Pogodbe o 

medsebojnih razmerjih in konfederalno pridruženem članstvu s Sindikatom železniških delavcev 

Slovenije.  

 

Sindikat železniških delavcev Slovenije (SŽDS) je bil ustanovljen 27. marca 2018 v Postojni. 

SŽDS je samostojna, neodvisna delavska organizacija, katera zastopa, uveljavlja in varuje 

interese (svojega članstva) zaposlenih na Slovenskih železnicah. Svoje člane ima tako v 

potniškem in tovornem prometu kot tudi v infrastrukturi in trenutno štejejo okoli 200 članic in 

članov. V letu 2019 je takratni predsednik Drago Savić vodstvu SŽPS predstavil željo, da bi se 

SŽDS pridružil k sindikatu, ki jim bo lahko omogočil učinkovitejše varovanje ekonomskega in 

socialnega položaja članov, ter varovanje njihovih pravic na podlagi dela in iz dela, ter delovnega 

razmerja in po mnenju večine njihov članov je bila, da bi bil to Sindikat železniškega prometa 

Slovenije. V glavni pisarni sindikata je bil vodstvu SŽDS predstavljen način in možnosti 

skupnega sodelovanja oz. partnerstva ter jim pripravili predlog ''Pogodbe o medsebojnih 

razmerjih in konfederalno pridruženem članstvu s Sindikatom železniških delavcev Slovenije''.  

 

Na kongresu SŽDS dne 4.3.2020 dalje je bil po odhodu Draga Savića v pokoj, za novega 

predsednika SŽDS izvoljen Albin Dobnik. Še isti dan je ponovno potekal skupni sestanek, novi 

predsednik je pojasnil, da je kongres potrdil sodelovanje s SŽPS, zato upajo, da se bo o 

sodelovanju in podpisu pogodbe s SŽDS čim prej odločil tudi Glavni odbor SŽPS. Takrat jim je 

bilo tudi pojasnjeno, da se bo ta točka obravnavala na naši seji GO, 17.3.2020. 

 

Zaradi nastalih razmer s korona virusom je bila odpovedana tako redna kot tudi korespondenčna 

seja GO, prav tako za sedaj niti približno ni znano, kdaj se bi začeli vračati v službe, zato je bilo 

dogovorjeno, da se glede podpisa pogodbe skliče korespondenčna seja GO SŽPS. Predsednik 

SŽPS je v vabilu korespondenčne seje članom GO pojasnil, da je po njegovem mnenju podpis 

predmetne pogodbe doprinos k delovanju in krepitvi SŽPS v prihodnje, zato je predlagal, da GO 

glasuje za sprejetje predlaganega sklepa. 

 

Vsebinski predlog sklepa, o katerem je glasoval Glavni odbor, je bil tako naslednji: 

''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''. 
 

Rezultati glasovanja so razvidni iz spodnje tabele. 

 

Zap. Št. Ime in priimek OO Glasovanje 

1. Milorad ŠLJIVIĆ Predsednik SŽPS ZA 

2. Jože SKUBIC Sekretar SŽPS ZA 
3. Bojan DROLE Nova Gorica ZA 
4. Sakib GALIĆ Jesenice ZA 
5. Matjaž SKUTNIK Celje ZA 
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6. Boris KOLMAN Pragersko ZA 
7. Ivan POHAR PO Ljubljana ZA 
8. Damjan DRETAR PO Maribor ZA 
9. Dragan MALINOVIĆ PO Postojna ZA 

10. Miran PRNAVER Zidani Most ZA 
11. Andrej KARNIČNIK Maribor ZA 
12. Jure BUZAR Novo Mesto ZA 
13. Vera OPATIĆ Postojna PROTI 
14. Goran IŠPANOV Ljubljana ZA 
15. Dušan KOKOL Koper ZA 
16. Zoran SEREC Ljubljana Zalog ZA 

17. David MERC SUŽ ZA 

 

 

 

Iz tabele je razvidno, da so člani Glavnega odbora SŽPS na 8. korespondenčni seji GO SŽPS, ki so 

glasovali, sprejeli: 

 

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''. 

 

 

 

Zapisal: 

Jože Skubic                                                                                                     
Predsednik SŽPS 

Milorad Šljivić 
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