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Datum: 09. november 2022 

 

Z A P I S N I K 

 

8. redne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne, 14. 10. 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, 

Miran Prnaver, Antonio Barukčić, Goran Išpanov, Matjaž Skutnik, Iztok Šerbinek, Jure Buzar, 

Zoran Serec, Ivan Pohar, Vera Opatić, Dragan Malinović, Dušan Kokol, Tamara Ambrožič in 

Franc Kosi 

Ostali prisotni: Davor Lučić, Slavko Rokavec, Boštjan Koritnik  

Opravičeno odsotni: Boris Kolman, Primož Novak, Bojan Drole 

 

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 7. redne seje GO  

2. Poročilo predsednika SŽPS  

3. Poročilo predsednice NO SŽPS  

4. Razno  

 

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

 

Sklep št. 66/2022: 

Sprejme se predlagani dnevni red 8. redne seje GO. 

 

 

Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 7. redne seje GO 
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1. Sklep št. 59/2022:Sprejme se predlagani dnevni red 7. redne seje GO. Je realiziran. 

2. Sklep št. 60/2022:Sprejme se poročilo predsednika. Je realiziran. 

3. Sklep št. 61/2022:Sprejme se poročilo predsednika NO SŽPS. Je realiziran. 

4. Sklep 62/2022: GO SŽPS potrdi nakup novoletnega programa, ki obsega :  

- pohodne palice 

- kapa  

- steklenica za vodo 

-pisalni set  

 V fazi realizacije 

5. Sklep 63/2022: GO SŽPS se seznani z poročilom predsednika za letovanje. Je realiziran. 

 

 

6. Sklep 64/2022 GO SŽPS potrdi dvig cen v počitniških kapacitetah za 10€/dan, pri čemer so 

člani SŽPS upravičeni do popusta 5€/dan. V fazi realizacije. 

7. Sklep 65/2022 GO SŽPS se seznani z poročilom družabnega srečanja. Je realiziran. 

 

Na zapisnik 7. redne seje SŽPS ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 67/2022: 

Sprejme se zapisnik 7. redne seje SŽPS 

 

Ad 2) 

 

Poročilo predsednika 

 

Predsednik SŽPS Milorad Šljivić prisotne seznani z začetnim osnutkom dogovora, 

kateri bi uskladil dvig plače z inflacijo, nagrado za delovno uspešnost (božičnica), 

višino regresa v letu 2023, ter povišanje povračila za prehrano na delovnem mestu. 

Predsednik SŽPS pove, da je omenjeni dogovor še vedno v fazi usklajevanja, člane 

GO seznani, da osnutka dogovora fizično ne želi podati v pregled, namreč na terenu so 

začele krožiti različne dezinformacije vezane na sam dogovor, ter iz naslova tega ne 

želi, da prihaja do različnih interpretacij samega dogovora.  

Predsednik prisotne seznani, da ko bo dogovor dokončno usklajen bo sklicana 

korespondenčna seja SŽPS kjer bo končni osnutek dogovora  predstavljen članom GO. 

Predsednik SŽPS pove, da v kolikor bodo v dogovoru poleg uskladitve plače z 

inflacijo, vključili tudi nagrado za delovno uspešnost, regres v višini letošnjega, ter 

dvig povračila za prehrano na delovnem mestu, bo to za sindikalno stran več kot 

zadovoljiv dogovor. 

V nadaljnji razpravi je bilo izpostavljeno sledeče: 
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Ivan Pohar: vpraša, če je tema dogovora tudi višina nadomestila za prevoz na delo? 

Milorad Šljivić: odgovarja: višina nadomestila za prevoz na delo je zaenkrat v skladu 

z veljavnim pravilnikom in ni tema v omenjenem dogovoru. 

Goran Išpanov: pove, da glede na število tovora, padanje števila zaposlenih in  

rezultate poslovanja pričakuje, da tak dogovor za poslovodstvo ne bi smel predstavljat 

težav. 

Milorad Šljivić: pove, da se s tem strinja, ter, da so to argumenti katere sindikati 

uporabljajo v pogajanjih z poslovodstvom. 

Franc Kosi: Vpraša predsednika SŽPS, kako napreduje projekt prenove plačnega 

sistema? 

Milorad Šljivić: odgovarja, da sta v tem trenutku tako sindikalna stran kot 

poslovodstvo podjetja fokusirana na sklenitev omenjenega dogovora, kar se tiče 

prenove plačnega sistema, ter prenove KPDŽP, pa pričakuje morebitne premike po 

tem. 

 

Po končani razpravi je bil sprejet: 

 

Sklep št. 68/2022: 

Sprejme se poročilo predsednika. 

 

Ad 3) 

 

Poročilo predsednice NO SŽPS 

 

Predsednica NO SŽPS Tamara Ambrožič seznani GO, da je dne 05.10.2022 bila prva 

redna seja NO SŽPS v novi sestavi. Prisotne člane GO seznani, da je poslovanje 

sindikata v skladu z poslovnim načrtom, ter veljavnimi akti SŽPS. Prav tako pove, da 

je sodelovanje z novimi člani GO na zadovoljivem nivoju, ter, da pričakuje da bo NO 

tudi v prihodnje deloval dobro. 

 

Po končani razpravi je bil sprejet: 

 

Sklep št. 69/2022: 

Sprejme se poročilo predsednice NO SŽPS 
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Ad 4) 

 

 

Razno 

  

Predsednik SŽPS Milorad Šljivić pove, da je SŽPS v skladu z sklepom GO sponzor železniške 

ribiške lige v kateri tekmujejo tudi naši člani. Iz naslova tega predlaga članom GO SŽPS , da 

se dodeli en prost termin letovanja v počitniških kapacitetah SŽPS kot donacija za tekmovalce 

železniške ribiške lige.  

 

Po končani razpravi je bil sprejet sklep : 

70/2022 

GO SŽPS dodeljuje en prost termin v počitniških kapacitetah SŽPS kot donacijo 

za tekmovalce železniške ribiške lige. 

 

Predsednik SŽPS predlaga članom GO, da v sklopu novoletnega programa se v enakem 

številu kot prejšnje leto naročijo tudi stenski koledarji, planerji, ter rokovniki za člane GO.  

Po končani razpravi je bil sprejet sklep : 

 

71/2022 

GO SŽPS potrdi nakup : stenskih koledarjev, planerjev, ter rokovnikov za člane GO. 

 

Predsednik SŽPS Milorad Šljivić naproša prisotne člane GO, da preverijo podatke na novi 

spletni strani, ter vse morebitne popravke sporočijo v glavno pisarno. 

 

Matjaž Skutnik : pove, da vsi tisti zaposleni kateri so prejeli 12 odpravnin po »programu 

preseženih delavcev« bodo podjetje zapustili 31.12.2022 ali najkasneje do prevzema novih 

uniform, katere naj bi bile predane v uporabo meseca maja ali najkasneje junija 2023. Vezano 

za uniforme pove, da je izvajalec končno izbran, ter postopek zaključen.  

 

Miran Prnaver : apelira na člane GO, naj še enkrat preverijo naslove - lokacije za dostavo 

glasila » Prometnik«, ter spremembe sporočijo do izida nove številke, poleg tega še apelira na 

člane uredniškega odbora naj se poskusijo držati dogovorjenih rokov za oddajo člankov, ter 

fotografij. 

 

Jure Buzar: Obvesti prisotne člane GO SŽPS, da OO Novo Mesto tradicionalno organizira 

»martinovanje« v gostišču Pugelj. 

 

 

Druge razprave ni bilo. 
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Seja je bila končana ob 11.00 uri. 

 

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