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Številka:     2 / 2016 
Datum:  15. 6. 2016                                                    
 

Z A P I S N I K 
 
1. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne      
10. 6. 2016 ob 9.00 uri, v Celju. 
 
Prisotni člani predsedstva SVSŽ: 
Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Aleš POLAJŽER, Vladimir BIZJAK,  Roman ŽVEGLER in Edvard 
VEBER. 
 
Ostali prisotni: 
Gregor KMETEC, Marko DEŽELAK, Aleksander ŠMID in Silvo KRIČEJ. 
 
Opravičeno odsotni: 
Igor RADAŠ in Pavle Anton PEŠEC. 
 
Lista prisotnih je priloga originala zapisnika. Sejo je vodil predsednik sindikata SVSŽ Gajšek 
Bojan. 
 
Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red seje: 
 

1. Pregled zapisnika 18. seje predsedstva SVSŽ 
2. Problematika članstva 
3. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

 
Ad. 1 

 
Pri pregledu vsebine zapisnika 18. seje predsedstva SVSŽ je predsedujoči pojasnil sledeče: 

- problematika obveščanja naših članov iz strani Pisarn je delno rešena, potrebno je 
urediti računalniški priključek za sindikalnega zaupnika SGD LV ZIM Celje, med tem ko 
se v SGD LV Dravograd delovišče Podvelka računalniški priključek že ureja, 

- dodatni delavec, kateri opravlja dela poklicno za SD-I za polovični delovni čas se bo 
poskušal realizirati v jesenskem času, 

- sklep 18.1 je bil realiziran; navezuje se na imenovanje Edvarda Vebra, kateri opravlja 
poklicno funkcijo za SD-I za polni delovni čas in Aleksandra Šmida, kateri opravlja 
poklicno funkcijo za SD-I za polovični delovni čas, ki je bilo realizirano na 3. redni seji 
SD-I, 
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- problematika zasedbe delovnih mest pisarne SVTK Postojna po odhodu zaposlenih v 
pokoj in PRPD, je bila predstavljena vodji službe g. Francu Klobučarju in je še v 
realizaciji, 

- glede izpostavljene problematike prezaposlovanja delavcev iz ŽGP v SGD SŽ-
Infrastruktura, d.o.o., je Miran Trantura dobil pojasnilo neposredno od vodje službe 
gradbene dejavnosti Simona Kovačiča. 

- po predlogu in pojasnilu predsednika OO Ljubljana se zadnja alineja zapisnika briše. 
 
Po pregledu zapisnika je predsedujoči pozval prisotne, da podajo pripombe na zapisnik. 
 
Pripomb ni bilo, zapisnik je bil sprejet v predlagani obliki. 
 

Ad. 2 

 
V nadaljevanju je bila predstavljena vsebina Dogovora o koriščenju odmora med delovnim 
času, kateri se predvsem navezuje na problematiko odmorov v Službi za vodenje prometa. 
Osnova tega Dogovora je v tem, da v kolikor si delavec zaradi okoliščin delovnih procesov ne 
more določiti izrabe odmora, se mu obračuna dodatek v višino 165% urne postavke osnovne 
plače. 
 
Med Poslovodstvom SŽ in predsednikom SD KPD so v preteklih dneh potekala pogajanja za 
znižanje amortizacije in drugih stroškov povezanih s poslovanjem počitniških kapacitet s 
katerimi upravlja SŽ ŽIP, d.o.o. Ker je bil dogovor dosežen, se je na  9. korespondenčni seji 
Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb sprejel sklep o znižanju cen v počitniških 
kapacitetah na Hrvaškem, v Sloveniji in v toplicah v povprečju za 20%. Novi cenik prične 
veljati s pričetkom sezone 2016, to je 15. 6. 2016. 
 
V zvezi s tem je bilo izpostavljeno vprašanje, kako je z letovalci, kateri so že vplačali 
koriščenje počitniških kapacitet ali le te odplačujejo obročno preko plačilnih nalogov; ali se 
jim cena prav tako ustrezno zmanjša.  
 
Prisotni so se seznanili s prispelimi vlogami za dodelitev nepovratnih sredstev po Pravilniku o 
dodeljevanju solidarnostne pomoči SVSŽ, ter sprejeli sklep: 
 

Sklep 1.1 
 

Dodeljuje se nepovratna pomoč zaradi bolniškega staleža v skladu s Pravilnikom o 
dodeljevanju solidarnostne pomoči SVSŽ sledečim članom sindikata: File Aleksandru, 

Gavrić Cvijeti, Zupanc Marku, Repovž Alešu, Sambolič Alešu, Ferk Antonu, Gostič Bojanu in 
Vuković Nediljku. 

 
Na poslovodstvu SŽ-Infrastruktura, d.o.o. in SD-I se je izpostavila problematika uporabe 
službenih  vozil  pri dežuranju, saj se morajo vozila po opravljeni intervenciji glede na vsebino  
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10. člena Priročnika o uporabi službenih vozil parkirati na določeno parkirno mesto v 
organizacijski enoti. Glede na izvajanje dežuranja bi bilo bolje, če bi vozilo ostalo delavcu do 
konca dežuranja. Dana je bila obljuba s strani direktorja, g. Matjaža Kranjca, da se bo to 
uredilo z dodatnimi, pisnimi navodili. 
 
Predsednik OO Maribor je predstavil vsebino obeh sej sindikalnih zaupnikov SVSŽ Maribor: 
22. 4. 2016 je potekala 1. seja območnega odbora Maribor. Na ta dan so potekale volitve za 
predsednika in podpredsednika OO Maribor ter za delegate skupščine sindikata SVSŽ. Poleg 
tega so obravnavali tudi sledeče: 

- kako dolgo traja imuniteta po prenehanju mandata oz. ob prenehanju članstva v 
sindikatu, 

- srečanje članov in članic treh sindikatov SVSŽ, SŽPS in SDŽDS na Rogli, 
- izvedba turnirja v malem nogometu na Teznem, 
- izvedba občnega zbora v mesecu decembru, 
- predlog za koordinatorja OO Maribor, 
- predlog obračunavanja vožnje službenega vozila po prevoženih kilometrih, 
- ureditev računalniškega priključka v SGD LV Dravograd delovišče Podvelka, 
- člani bi se radi seznanili s vsebino Pravilnika o napredovanju. 

 
9. 6. 2016 je potekala 2. seja območnega odbora Maribor (OO Maribor), katere sta se 
udeležila tudi predsednik in sekretar sindikata SVSŽ. Na vse zgoraj izpostavljene točke 1. seje 
območnega odbora je predsednik SVSŽ podal pojasnila, sekretar pa je na kratko predstavil 
vsebino Poslovnika o napredovanju, kateri je v veljavi na SŽ že od leta 1996 in od takrat še ni 
bil spremenjen. Na seji se je poleg ostalega izpostavila problematika potnih nalogov, 
varovanje delovnih skupin, neprimerna osebna varovalna obleka, problem dežurstev v EE 
dejavnosti in problematika voznikov TMD. Predsednik OO Maribor je prisotne seznanil, da se 
vsem tistim, kateri so  v osebnem stečaju članarina za sindikat ne odteguje. 
 
Območni odbor Maribor SVSŽ se je odzval na akcijo občinske Zveze prijateljev mladine 
Šentjur izbiranja potrebščin in igrač za predšolske otroke ter prispeval barvanke in barvice, 
ostala pisala ter pisarniški papir. 
 
Predsednik sindikata SVSŽ ni bil prisoten samo na sejah OO Maribor temveč je bil tudi na 
dolenjski progi, vabljen pa je v prihodnje še na goriško progo. 
 
Glede na to, da se iz strani sindikatov zbirajo predlogi glede kriterijev napredovanj delavcev 
na delovnem mestu, se vsem predsednikom OO po e-pošti pošlje Pravilnik o napredovanju, 
na katerega se podajo pripombe do 20. 6. 2016. 
 
Predsednik območnega odbora Ljubljana (OO Ljubljana) je opozoril, da se opravljene nadure 
ponekod še vedno obračunavajo po starem in ne 1,65 za opravljeno naduro. 
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Koordinator sindikata SVSŽ, Aleksander Šmid je prisotne seznanil, da bi se Navodilo o pogojih 
in načinu obračunavanja povračila za prevoz na delo in iz dela uveljavilo s 1. 1. 2017 v      
100% višini najcenejšega javnega prevoza, ter da je dogovorjeno, da se Dogovor o reševanju 
presežnih delavcev podaljša tudi v leto 2017, kjer pa bo datum upokojitve delavca določil 
delodajalec in ne več delavec sam. 
 
Glede na to, da se želi tesno sodelovanje med sindikati nadgraditi, je dogovorjeno, da bodo v 
bodoče po potrebi, v okviru regij (štajerske, ljubljanske in primorske regije), potekale 
koordinacije predsednikov OO, v obliki sestankov, na katere bodo vabljeni tudi naši 
predsedniki območnih odborov. Na sestankih se bo obravnavala skupna problematika, se 
poskušale oblikovati rešitve ter izmenjevale informacije, ne bodo pa se sprejemale 
zavezujoče odločitve. 
 
Prvi tovrstni sestanek je bil 6. 6. 2016. Na njem je bil prisoten predsednik območnega odbora 
OO Pivka. Izpostavil je sledeče: 

- predlog delodajalca za vključitev postaje Divača v daljinsko vodenje in posledično 
ukinitev delovnega mesta prometnika na postaji Divača je nespremenljiv, saj bo 
obremenitev progovnega prometnika prevelika, 

- pričakuje se problem pri koriščenju letnega dopusta zaradi pomanjkanja delavcev, saj 
določeno število delavcev ne bo uspelo izkoristiti niti lanskega dopusta, 

- na področju vzdrževanja se vključujejo nove naprave, ki jih je potrebno vzdrževati, 
delavcev pa primanjkuje, poleg tega se jih bo še nekaj upokojilo, 

- zaradi pomanjkanja progarjev v skupini delajo tudi delavci preko agencije, kar 
predstavlja problem zaradi neprestane menjave (najeti delavci ne poznajo delovnih 
procesov, prav tako ne razumejo slovenskega jezika), 

- sodelovanje vzdrževalcev TK pri reprodukciji posnetih pogovorov na registrofonu, 
- s terena je potrebno zbrati pripombe na osebno varovalno opremo (OVO). 

 
Pri slednji točki, je predsednik OO Maribor dodal, da za vsa delovna mesta zaščitna sredstva 
niso primerna. Vse pripombe glede zaščitnih sredstev bo zbiral predsednik OO Maribor, pri 
pripombah pa je potrebno navesti konkretne razloge neprimernosti zaščitnih sredstev. 
 
Na teren bodo v kratkem dostavljeni tudi testni primerki nove osebne varovalne opreme 
zaradi testiranja primernosti in sicer kompleti kratkih hlač ter majic s kratkimi rokavi. 
 
V zadnjem Obvestilu o Pooblastilih v SŽ-Infrastruktura, d.o.o. se opaža, da Enota za meritve 
in popravila Celje (MP Celje) ni več navedena kot delovišče. Glede tega so člani predsedstva 
sprejeli sklep: 
 

Sklep 2.1 
 

Od vodje Službe za EE in SVTK se pridobi  
pisno pojasnilo glede statusa delovišča MP Celje. 
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Ad. 3 

 
Zaradi okvare računalniške opreme v pisarni sindikata SVSŽ ni bilo dostopa do bančniškega 
poslovanja, poleg tega so bili delno uničeni tudi podatki. Člani predsedstva so zaradi tega 
sprejeli sklep: 
 

Sklep 3.1 
 

Potrdijo se izredni stroški popravila računalnika in tiskalnika. 
 
Zaradi varnejšega arhiviranja podatkov se je predlagal sledeči sklep: 
 

Sklep 4.1 
 

Nabavita se dva prenosna diska, ki jih uporabljata blagajnik in sekretar sindikata SVSŽ. 
 
V dogovoru z predsednikom Komisije za letovanje, Meško Davorinom se dodelita za nagrade 
dva termina koriščenja počitniške kapacitete sindikata SVSŽ v Zrečah in sicer: 

- za srečelov, kateri se bo izvedel na družabnem srečanju na Rogli 18. 6. 2016. Ta 
termin se bo razdelil na dva dela, tedenski in vikend paket, kar pomeni dve nagradi, 

- za nagrado ob zaključku Železniške ribiške lige druženja sindikatov SŽ (ŽRLD). 
 
Na seji se je podalo vprašanje, ali se predvidevajo napredovanja v SV in TK stroki, glede na 
to, da se na terenu uvajajo nove tehnologije kot so GSMr in ETSC. 
 
Delodajalca je ponovno potrebno opozoriti na iztrošenost nekaterih službenih vozil ter mu 
predlagati nabavo novih.  
 
Predsednik OO Ljubljana je opozoril na prerazporeditve na lokacijah vzdrževanja SV Pivka, 
Logatec in Divača.  
 
Seja se je zaključila ob 12.30 uri.  
 
 
Zapisal: 
Edvard VEBER  Bojan GAJŠEK 
Sekretar SVSŽ  Predsednik SVSŽ 
 
 


