Naš znak: 40/17

U Zagrebu, 8. veljače 2017.
SINDIKALNIM POVJERENICIMA
ČLANOVIMA SINDIKATA

PREDMET:

Prijevoz članova Sindikata željeznicom uz popust
- obavijest

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
zaključio je danas, kao posljedicu pokrenutog postupka pred Sudom časti
Hrvatske gospodarske komore, Nagodbu s tvrtkom HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,
temeljem koje članovi Sindikata ponovno ostvaruju popust za prijevoz
željeznicom, u iznosu od 15 posto.
Sukladno zaključenoj Nagodbi, HŽ se obvezuje da će na redovitim linijama
javnog prijevoza, vlakovima predviđenima voznim redom, obavljati prijevoz
članova Sindikata koji se za svoje putovanje koriste željezničkim prijevozom do
najbližeg željezničkog kolodvora do mjesta rada i natrag.
Naplata 30-dnevnih karata po ovoj Nagodbi obavljat će se prema cijenama
koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte uz odobravanje 15 posto popusta
temeljem iskaznice K-19, a karte će se ispostavljati isključivo kao dvosmjerne.
S time u svezi Sindikat se obvezao da će HŽ-u u svrhu ispostavljanja
karata dostaviti popis članova kojima je potrebno ispostaviti karte na njihov
zahtjev na blagajni HŽ-a, koji sadrži ime i prezime, relaciju putovanja i broj
članske iskaznice, temeljem kojeg popisa će HŽ Sindikatu dostaviti popis
blagajni na kojima će se članovima Sindikata ispostavljati karte uz popust
od 15 posto.
Nagodbom je razdoblje u kojem članovi Sindikata mogu ostvariti popust
za putovanje željeznicom utvrđeno od 1. ožujka 2017 do 31. srpnja 2018. godine.
Stoga je potrebno članove Sindikata koji na posao i s posla putuju
željeznicom obavijestiti o ovoj mogućnosti te Sindikatu dostaviti popis članova
s podacima o imenu i prezimenu, relaciji putovanja i broju članske
iskaznice, kako bi objedinjeni popis mogli dostaviti HŽ-u, radi omogućavanja
ispostave odnosno kupovine povoljnijih karata, te kako bi HŽ Sindikatu mogao
dostaviti popis blagajni na kojima će se moći kupiti karte uz popust od 15
posto. Obrazac u koji treba upisati navedene podatke nalazi se u privitku.
S poštovanjem,
GLAVNI TAJNIK
Siniša Kuhar
U privitku:
Obrazac, Nagodba

Popis članova Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH
kojima treba ispostaviti prijevozne karte uz odobravanje 15 posto popusta
temeljem Nagodbe HŽPP d.o.o. i Sindikata od 8. veljače 2017. godine
R.br.
Ime i prezime
Relacija putovanja
Br. članske iskaznice

