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Datum: 31. januar 2020 

 

Z A P I S N I K 
 

slavnostne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS ob 30. obletnici ustanovitve SŽPS, ki je potekala 

dne 22. 01. 2020 ob 10.00 uri v sejni dvorani City hotela v Ljubljani. 

 

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

Skutnik, Dušan Kokol, Jože Skubic, Vera Opatić, Boris Kolman, Sakib Galić, Bojan Gajšek, 

David Merc, Andrej Karničnik, Slavko Rokavec, Goran Išpanov, Jure Buzar, Zoran Serec, Ivan 

Pohar, Dragan Malinović in Miran Prnaver. 

Ostali prisotni: Boštjan Povše, Marija Pečjak in Robert L. Horvat. 

Opravičeno odsotna: Bojan Drole in Damjan Dretar. 

 

Sejo je vodil predsednik SŽPS Milorad Šljivić. Zapisnik je pisal Miran Prnaver. 

 

Uvodoma je predsedujoči pozdravil vse prisotne. Čestital je novoizvoljenemu predsedniku OO 

PO Postojna Draganu Malinoviću ter predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika 18. redne seje GO 

2. Poročilo predsednika 

3. Razno 

 

Besedo je predal sekretarju sindikata. Jože Skubic podal uvodne pozdravne besede ob 30-

letnici našega sindikata in povedal nekaj misli ob slavnostni seji. 

 

Matjaž Skutnik je bil mnenja, da je dnevni red današnje slavnostne seje neprimeren in da bi 

morala biti samo obeležitev jubileja sindikata. Pohvalil je zbornik, ki smo ga dobili na mizo, in 

se za veliko opravljeno delo zahvalil uredniškemu odbora in še posebej glavnemu uredniku. 

Predlagal je tudi, da bi bilo primerno, da na seji z minuto molka počastimo spomin na vse 

pokojne članice in člane. 

Miran Prnaver se je strinjal z Matjažem Skutnikom glede dnevnega reda. Po njegovem mnenju 

je danes zelo pomembna obletnica za sindikat in temu primerna bi morala biti tudi vsebina in 

vzdušje na seji. 

Predsednik sindikata je predlagal, da sejo razdelimo na dva dela: na slavnostni del in na delovni 

del. 

Boštjan Povše je dejal, da je veliko razmišljal o današnji seji in je mnenja, naj bo današnja res 

slavnostna seja, ker če odpremo vse aktualne probleme, ne bomo končali do predvidene ure. 

Bolje je, da v kratkem skličemo redno sejo in se o vsem v miru pogovorimo. Pozval je ostale 

člane GO, naj podajo mnenje, vendar ni bilo odziva. 

 

Jože Skubic je tako predlagal umik prve točke dnevnega reda (pregled zapisnika). Dosežen je 

bil dogovor, da bo naslednja redna seja 7. februarja. 

 

Sledila je zdravica ob jubileju in minuta molka za pokojne članice in člane sindikata. 
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V nadaljevanju seje je sledila razprava o organizaciji in izvedbi letošnjega srečanja članic ob 8. 

marcu. Matjaž Skutnik je članom GO predhodno posredoval program in finančno konstrukcijo 

srečanja, ki bo potekalo v soboto, 14. marca 2020. Predsednik sindikata je bil mnenja, da je 

predviden strošek srečanja visok, kar posledično pomeni visoko finančno obremenitev za 

glavno pisarno in da je tudi program časovno preobsežen, zato bi se morali pogovoriti v smeri, 

da pri financiranju stroška sodelujejo tudi območne organizacije, katerih članice se bodo 

udeležile predvidenega srečanja. Nekateri člani GO so bili tudi mnenja, da bi se bilo potrebno 

dogovoriti tudi o skupni maksimalni višini stroška organizacije, ki bi veljal tudi za v bodoče. 

Glede planiranih posameznih ogledov so bili nekateri mnenja, da je časovno morda res 

preobsežen, pa tudi višina nekaterih vstopnin, kot npr. ogled Steklarne Rogaška je zelo velik, 

drugače pa je predložen program in finančni strošek pripravljen zares dobro in velja zahvala 

Matjažu za opravljeno delo. 

 

Po končani razpravi in več variant predlaganih sklepov glede višine skupnega stroška kot 

financiranja oz. sofinanciranja OO, je bil na glasovanje dan naslednji sklep (Sprejet je bil s 14 

glasovi »za« in tremi vzdržanimi. Vzdržali so se Bojan Gajšek, Matjaž Skutnik in Miran 

Prnaver):    

 

Sklep št. 165/2020: 

Skupni strošek organizacije srečanja članic ob praznovanju 8. marca (vstopnine, 

pogostitev, prevozi, glasba, 1 moški predstavnik OO ter dva moška predstavnika 

organizatorja srečanja ….), se deli v razmerju 60/40, kar pomeni, da 60% stroškov 

pokrije glavna pisarna sindikata, 40% pa območne organizacije, katerih članice so se 

organiziranega srečanja tudi udeležile, ne glede na to, ali so bile na srečanju prisotne ves 

čas, ali pa samo le na večerji oz. obratno. Skupni pričakovani strošek se oceni na okvirnih 

60,00 EUR.  

 

Udeležbo članic – upokojenk v celoti plača OO. 

 

V nadaljevanju seje je predsednik povedal, da imamo dva nova OO, in sicer OO SUŽ in OO 

PO Postojna. 

 

Sestanek je bil v OO Koper, za katerega upa, da so uredili zadeve in težave, ki so se pojavile ob 

zadnjih volitvah. 

 

V pripravi so nove uniforme. 

 

Sindikat si zelo resno prizadeva, da se na glavnem križu ukine prodaja vozovnic s strani 

prometnikov. 

 

Ivan Pohar je postavil vprašanje glede odločb oz. izdaje Pogodb o zaposlitvi za progovne 

prometnike. Predsednik kot tudi delavski direktor sta v zvezi s tem pojasnila, da so tu še vedno 

pred leti podpisane oz. dogovorjene kvote (med ostalimi tudi za progovne prometnike), ki so 

manjše od dejanskih potreb.  
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Seja je bila končana ob 12.15 uri. 

 

 

 

Zapisal: Miran Prnaver, l.r.                                            Predsednik SŽPS: Milorad Šljivić 
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