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Številka:     2 / 2016 
Datum:  08. 09. 2016                                                    
 

Z A P I S N I K 
 
2. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne       
02. 09. 2016 ob 9.00 uri, v Celju. 
 
Prisotni člani predsedstva SVSŽ: 
Miran TRANTURA, Igor RADAŠ, Roman ŽVEGLER, Pavle Anton PEŠEC in Edvard VEBER. 
 
Ostali prisotni: 
Marko DEŽELAK, Aleksander ŠMID, Miroslav BAŠEK, Davorin MEŠKO in Boštjan KORITNIK. 
 
Opravičeno odsotni: 
Aleš POLAJŽER in Vladimir BIZJAK. 
 
Lista prisotnih je priloga originala zapisnika. Sejo je vodil podpredsednik sindikata SVSŽ, 
Miran Trantura. Seja je bila sklepčna. 
 
Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red seje: 
 

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

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
 

Ad. 1 

 
Predsedujoči seje je predstavil vsebino zapisnika 1. seje predsedstva SVSŽ.  Ugotovljeno je 
bilo, da so bili vsi sklepi realizirani, razen sklepa 2.1, kjer se še vedno pričakuje odgovor 
poslovodstva SŽ-Infrastruktura, d.o.o., glede statusa delovišča MP Celje.  

 
Po pregledu zapisnika so člani predsedstva soglasno potrdili zapisnik  v predlagani obliki. 
 

Ad. 2 

 
Sekretar sindikata je predstavil skupno stanje članstva sindikata SVSŽ ter stanje članstva po 
posameznih območnih odborih. Predsednike območnih odborov se naproša, da aktivno 
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poskušajo pridobiti nove člane, tako s predstavitvijo prednosti članstva naproti nečlanom, 
kot tudi zaščite pri zagotavljanju pravic zaposlenih. 
  
Po sledenju izpiskov mesečnih članarin se opaža, da delavko Mileno Kovačevič brez njene 
vednosti  prepisujejo v drugi sindikat. Zato je potrebno z dopisom za obračunsko službo ŽIP, 
d.o.o. in novo vstopno izjavo, včlanitev v naš sindikat ponovno urediti. Dopis se podpiše tudi 
iz strani delavke. 
 
Prispele so tri vloge za dodelitev solidarnostne pomoči. Po pregledu prispelih vlog in 
dokumentacije so člani predsedstva sprejeli sklep: 
 

Sklep 1.2 
 

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

Edvardu Krambergerju in Draganu Pavloviču. 
 
Zaradi nekaterih posebnosti, katere so se opazile v priloženi dokumentaciji za pridobitev 
nepovratne pomoči, se je predlagala sprememba vsebine 3. člena Pravilnika o dodeljevanju 
solidarnostne pomoči članom SVSŽ. Člani predsedstva SVSŽ so soglasno sprejeli sklep: 
 

Sklep 2.2 
 

Solidarnostna pomoč članom - icam SVSŽ pripada v primeru neprekinjenega bolniškega 
staleža za polni delovni čas in sicer več kot 3 mesece, vključno s prekinitvami v trajanju 10 

dni ali manj, za isto bolezen ali poškodbo, kar se dokaže s kopijo bolniških listov ali 
potrdilom. 

 
Iz zadnje prispele pošte, katere pošiljatelj je bila Finančna uprava republike Slovenije (FURS), 
je bilo razvidno, da je potrebno urediti spremembo naslova SVSŽ in njenega zakonitega 
zastopnika. Poleg tega so nas iz FURS-a opozorili, da se pošta društvom in sindikatom več ne 
pošilja po standardni pošti temveč po internetni aplikaciji E-računi. Zato so člani predsedstva 
sprejeli dva sklepa: 
 

Sklep 3.2 
 

Skladno z določbami Statuta SVSŽ se na upravni enoti Celje uredi sprememba naslova 
sindikata SVSŽ in zakonitega zastopnika. 

 
Sklep 4.2 

 
Uredi se dostop do aplikacije E-računi, za poravnavanje obveznosti iz naslova FURS-a. 
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Še vedno prihaja do nepravilnosti pri napredovanju in zaposlovanju. Namesto, da bi delavci z 
večletno delovno dobo napredovali na višje delovno mesto, se z zunanjimi razpisi zaposlujejo 
novi delavci na delovna mesta, za katera nimajo delovnih izkušenj. 
 
V obdobju med obema sejama predsedstva SVSŽ se je reševala problematika zagotavljanja 
pogojev za opravljanje sindikalne dejavnosti sindikalnega zaupnika Boštjana Koritnika. O tem 
so bili obveščeni predstavniki delodajalca, kakor tudi delavski direktor družbe                          
SŽ-Infrastruktura, d.o.o. Dogovorjeno je, da se v prvi fazi na lokaciji ZIM Celje uredi čajna 
kuhinja. Sindikat pa bo glede čimprejšnje rešitve zagotavljanja sindikalne dejavnosti  našega 
sindikalnega zaupnika še naprej aktivno deloval. 
 
Prav tako se je reševala problematika zaščitnih sredstev za delovišče EI Celje in LV EI 
Maribor. 
 
Koordinator OO Pivka nas je opozoril na probleme in nepravilnosti pri napredovanju 
zaposlenih ter nejasnosti glede statusa DM nekaterih članov SVSŽ iz SVTK Pivka. Zaradi 
odprave nepravilnosti in ureditve razmer se pričakuje čimprejšnji sestanek predsednika SVSŽ 
z vodjem pisarne SVTK Postojna. 
 
V pisarni sindikata SVSŽ v Celju se je opravil pogovor z dvema članoma sindikata. Eden je 
zašel v večje finančne težave, kateremu so se predstavile možnosti pridobitve pomoči glede 
na vsebino veljavnih aktov sindikata SVSŽ, pri drugem članu pa se je, po njegovem mnenju,  
več mesecev nepravilno obračunaval osebni dohodek, zato je potrebno čim prej opraviti 
razgovor z delavko za kadre. 
 
Predsednik OO Maribor nam je predstavil vsebino zapisnika 2. seje območnega odbora 
Maribor, kjer so obravnavali: 

- problematiko službenih vozil; 
- problematiko prezaposlovanja delavcev iz ŽGP v SGD SŽ-Infrastruktura, d.o.o.; 
- predlog nabave osebne varovalne opreme za različna delovna mesta; 
- problem neprimerne osebne varovalne obleke (slaba kvaliteta, slaba zračnost OVO 

itd.); 
- problematiko opravljanja dežurstva v EE dejavnosti; 
- problematiko voznikov TMD v delovišču ZIM Maribor; 
- nekateri delavci niso opremljeni z vsemi vrstami ključev za telefonske omarice. 

 
Poleg zgornje problematike in predlogov se je predlagalo še sledeče: 

- opozori se naj na status delavcev v vzdrževanju proge, ki opravljajo dela IŽD, status le-
tega pa nimajo; 

- predlaga se opustitev pisnega vodenja dnevnika progovnega čuvaja, kjer so urejeni 
delovni pogoji (čuvaj tunelov, mostov itd) in je omogočeno stalno in zanesljivo 
registriranje pogovorov. V zvezi s predlogom je bilo podano mnenje, da je pisno 
vodenje dnevnika odvečno delo, ki vpliva na zmanjšanje obsega drugih opravil. 
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Predlog za spremembo Prometnega pravilnika se poda Odboru za spremljanje 
predpisov, kateri deluje v okviru Sveta delavcev družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.; 

- predlaga se izenačitev količnika DM progovnih čuvajev v SŽ-Infrastrukturi, d.o.o., z 
višino količnika DM progovnih čuvajev v SŽ-ŽGD, d.o.o.  

 
Na koncu točke je sekretar SVSŽ predstavil še aktualna dogajanja v Svetu delavcev družbe  
SŽ-Infrastruktura, d.o.o.   
 
20. 6. 2016 je potekala seja Odbora za spremljanje predpisov, katere se je udeležil član SVSŽ, 
Edvard Veber. Na seji je izpostavil sledečo problematiko in pobude: 

 spremembe predpisov ob uvedbi novih tehnologij (GSMR in ETSC); 

 nabava različne osebne varovale opreme, glede na specifiko delovnih mest; 

 predlog obnove ali izdelave novega Pravilnika o napredovanju. 
 
29. 6. 2016 je potekala 1. seja Odbora za spremljanje izrednih dogodkov in disciplinskih 
postopkov, katere se je udeležil tudi naš član Gorišek Boris. Na seji so se izpostavili prekrški 
kot so vinjenost na delovnem mestu, zamujanje na delo, malomarno izpolnjevanje delovnih 
obveznosti, ravnanja, ki so delavcu povzročila materialno ali moralno škodo, zloraba 
bolniškega staleža itd. V zadnjem času se opaža, da delavci različnih delovnih mest za podobni 
disciplinski prekršek niso enako kaznovani.   
 
Komisija za razlago KPDŽP je podala odgovor glede dodatnega dne oziroma dni letnega 
dopusta: 

 
Delavec pridobi glede na določbo 113. člena KPDŽP pravico do dodatnega dne oziroma dni 
letnega dopusta iz naslova delovne dobe že v trenutku, ko dopolni delovno dobo v trajanju 
števila let, ki je določeno kot časovni mejnik plus 1 dan, in ne šele, ko se leto izteče v celoti.  
 
Na 2. redni seji Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., ki  je potekala 27. 1. 2016, je naš član 
in izvoljeni član SD-I, Iztok Kovač izpostavil vprašanje, če se lahko dobijo podatki, katera 
delovna mesta so IŽD. Po preteku pol leta smo dobili nepopolni odgovor ter izpis iz KIS –a, v 
obliki tabele z nazivi izvršilnih delovnih mest. 
 
SŽ-Infrastruktura, d.o.o., je glede na zadnjo spremembo Zakona o železniškem prometu 
dobila nadzorni svet, katerega sestavljajo: 

- Darja Kocjan (predsednica) 
- Matej Čepeljnik (član) 
- Nikola Knežević (član) 

 
Prve seje Nadzornega sveta so že potekale, vsebine sej pa bodo predstavljene na seji Sveta 
delavcev SD-I, ki bo predvidoma v drugi polovici septembra. 
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Ad. 3 

 
Sindikat SŽPS je organiziral kolesarski izlet ter izlet z ladjo po Kvarnerju. Obeh izletov so se 
udeležili tudi naši člani.  
 
Srbski kolegi so organizirali športne igre ter mednarodni sestanek sindikatov, katerega se je 
udeležila delegacija sestavljena iz predstavnikov sindikatov SŽPS in SVSŽ. Naš sindikat je 
zastopal koordinator Aleksander Šmid. 
 
Zaradi uspešne organiziranosti izleta v Planico v mesecu marcu 2016, se izlet v naslednjem 
letu ponovi. Tako bodo imeli člani in članice sindikata ponovno možnost navijati za naše 
smučarske skakalce. Organizator izleta bo Davorin Meško. 
 
Območni odbor Celje je izrazil željo po izvedbi nogometnega turnirja. Turnir se bo izvedel v 
jesenskem času, pri organizaciji in izvedbi turnirja pa je potrebno upoštevati finančni plan 
2016. 
 
Na lokacije vzdrževanja, delovišča in v Pisarne SVTK se bo ponovno dostavljalo glasilo 
Prometnik v tiskani obliki v manjšem številu izvodov. V elektronski obliki se nahaja na 
internetni strani sindikata SVSŽ in SŽPS ter na Intranetu. 
 
Apartma sindikata v Zrečah je dobro zapolnjen, ostali so še nekateri termini v jesenskem 
času. Predsednik Odbora za letovanje je opozoril, da se termini za razne nagrade (nagrada za 
zaključek ŽRLD, srečelov družabnega srečanja Rogla …) podeljujejo izključno v okviru razpisa 
letovanja nezasedenih, prostih terminov. 
 
Predlogi za družabno srečanje 2017 in predlogi za novoletni program se pripravijo do 
naslednje seje predsedstva. Za novoletni program je zadolžen koordinator Aleksander Šmid, 
za obdaritev otrok do 10 let članov in članic SVSŽ je zadolžen koordinator Miroslav Bašek. 
 
V jesenskem času se pripravlja skupni sestanek predsednikov Območnih odborov sindikata 
SVSŽ in SŽPS. Ob tem je koordinator Aleksander Šmid izrazil željo, da pogajanja med sindikati 
v družbi o združevanju končno obrodijo sadove. Člani predsedstva so bili mnenja, da je 
potrebno v prihodnosti preučiti možnosti sodelovanja tudi z drugimi sindikati v družbi. 
 
Seja se je zaključila ob 12.35 uri.  
 
Zapisal: 
Edvard VEBER  Miran Trantura 
Sekretar SVSŽ  Podpredsednik SVSŽ 
 
 


