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Številka:     3 / 2016 
Datum:  31. 10. 2016                                                    
 

Z A P I S N I K 
 
3. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne       
28. 10. 2016 ob 9.00 uri, v Celju. 
 
Prisotni člani predsedstva SVSŽ: 
Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Igor RADAŠ, Pavle Anton PEŠEC, Vladimir BIZJAK in Edvard 
VEBER. 
 
Ostali prisotni: 
Marko DEŽELAK, Aleksander ŠMID in Miroslav BAŠEK. 
 
Opravičeno odsotni: 
Aleš POLAJŽER in Roman ŽVEGLER. 
 
Lista prisotnih je priloga originala zapisnika. Sejo je vodil predsednik sindikata SVSŽ, Gajšek 
Bojan. Seja je bila sklepčna. 
 
Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red seje: 
 

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

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
 

Ad. 1 

 
Predsedujoči seje je predstavil vsebino zapisnika 2. seje predsedstva SVSŽ ter pregled 
realizacije sklepov od katerih sta bila sklep 1.2 in sklep 2.2 realizirana. Da se lahko realizirata 
še sklep 3.2 in sklep 4.2 so člani predsedstva sprejeli ugotovitveni sklep: 
 

Sklep 1.3 
 

Novi naslov Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic je Krekov trg 1, 3000 Celje. Naslov 
se navede v Statutu sindikata SVSŽ. 

 
Po pregledu zapisnika in realizacije sklepov 2. seje predsedstva SVSŽ so člani predsedstva 
soglasno potrdili zapisnik v predlagani obliki. 



 
 

Stran 2 od 5 
 

Ad. 2 

 
Predsedstvo sindikata se je z članom Pavlovič Draganom sestalo dvakrat in sicer 29. 9. 2016 
in 27. 10. 2016. Sestanka se je udeležila tudi poklicna članica Sveta delavcev                            
SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Silva Kristan.  
 
Internetna stran je bila za nekaj dni onemogočena zaradi vdorov, trenutno je problem rešen z 
obnovljeno internetno zaščito vendar se kljub temu za Finančni plan 2017 predlaga odobritev 
sredstev za posodobitev na novejšo verzijo. 
 
Sindikat železniškega prometa Slovenije, Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije in 
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic je na Nadzorni svet SŽ-Infrastruktura, d.o.o., naslovil 
dopis glede pomanjkanja delavcev v SŽ-Infrastruktura, d.o.o. V prihodnje naj takšna 
opozarjanja zajemajo vsa delovna mesta gradbene in elektro dejavnosti ter vodenja prometa. 

 
Davorin Meško je sporočil, da se delavcem, ki so bili od 01.06. 2016  premeščeni  v ŽIP  ne 
obračunava terenski dodatek. To so predvsem tisti delavce, ki opravljajo 4 urno delo. Po 
kolektivni pogodbi (KPDŽP) dnevni znesek povračila stroškov za delo na terenu od 4 do 8 ur 
znaša 16% cele dnevnice. Prav tako je potrebno spoštovati Pogodbo o prehodu delavcev 
med  družbama, kjer je v 3. členu navedeno: 
 
Pogodbeni stranki izrecno ugotavljata, da je prevzemnik zavezan prevzetim delavcem 
zagotavljati pravice in obveznosti v skladu s KPDŽP, ki je veljavna kolektivna pogodba za 
prenosnika in prevzemnika v zvezi z zagotavljanjem pogodbenih in drugih pravic in da ne bo z 
nobenim dejanjem kršil njihovih pravic, ki jim pripadajo skladno z ZDR-1 in KPDŽP ob 
prevzemu. 
 
V nadaljevanju je sekretar sindikata predstavil sledeče: 
 
OO Maribor je 9. 9. 2016 priredil turnir v malem nogometu. Turnirja so se udeležile tudi 
ekipe iz OO Celje in OO Pragersko. 
 
Iz strani OO Celje sindikata SŽPS smo dobili dve ponudbe za izlet in sicer več dnevni izlet po 
Beogradu ter večdnevni izlet po Baltskih državah. Plačilni pogoji za oba sindikata so isti. 
Zainteresirani se za izlet prijavijo do predpisanih rokov v Info centru na potniški postaji Celje 
ter tam do odhoda poravnajo vse obveznosti. Dobili pa smo tudi ponudbo za bazene Terme 
Olimja in Terme Zreče, katera pa se je že iztekla. 
 
20. 9. 2016  je potekala 4. redna seja Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., kjer so se iz 
strani naših članov izpostavila sledeča vprašanja: 
 
Miran Trantura je vprašal, zakaj se za 21 delavcev, ki so bili premeščeni v ŽIP, pri osebnem 
dohodku ne odvaja zneska za skupinsko nezgodno zavarovanje. 
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Iztok Kovač je izpostavil, da je na njegovo vprašanje, kdo je v družbi izvršilni železniški delavec 
dobil nepopoln odgovor. Poleg tega je vprašal, kakšno je stanje obeh detektorjev vročih osi 
na primorski progi, saj sta že dalj časa v okvari zaradi udara strele. Direktor družbe je 
odgovoril, da bo preveril kako daleč je trenutno zahtevek na zavarovalnici, saj je bila 
povzročena velika škoda na elektronskih komponentah. Vsekakor pa je potrebno oba 
detektorja v čim krajšem času usposobiti za normalno obratovanje. 
 
Dobili smo ustni odgovor na sami seji ter kasneje tudi pisni odgovor na vprašanje Bojana 
Gajška glede statusa enote za meritve in popravila relejnih skupin. Reorganizacija podjetja 
SŽ-Infrastruktura je bila izvedena v letu 2012. Skladno z zastavljeno novo organizacijo so bile 
združene številne organizacijske enote, ki so opravljale enako ali sorodno dejavnost znotraj 
krovnih delovnih področij. Tako je bilo Nadzorništvo MP Celje ukinjeno v postopku 
reorganizacije podjetja in v sklopu Lokacije vzdrževanja SV Celje izvaja popravila SV naprav in 
kalibriranje elektronskih instrumentov. Obseg del in nalog MP Celje, v sklopu Lokacije 
vzdrževanja SV Celje, ostaja v nespremenjenem obsegu. 
 
V okviru Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., delujejo odbori med katerimi je tudi Odbor 
za spremljanje predpisov. Ta je imel 13. 10. 2016 sejo, katere se je udeležil Edvard Veber. 
Poleg ostalega so se obravnavale tudi dve tematike, ki so povezane z vzdrževanjem v 
gradbeni dejavnosti: 

 vodenje dnevnika progovnega čuvaja v primeru, ko se pogovori snemajo, kjer odbor 
delodajalca poziva, da ob vklopu novega sistema GSMR način dokaznega 
sporazumevanja preuči in progovnemu čuvaju prepiše ustreznejši način 
sporazumevanja, predvsem v neugodnih vremenskih razmerah, 

 zavarovanje delovnih skupin s prenosnim progovnim opozorilnikom, kjer je odbor 
mnenja, da je potrebno način zavarovanja malih delovnih skupin in skupin, ki 
opravljajo manjša dela na stranskih tirih poenotiti, saj zahteva postavitev prenosnih 
progovnih opozorilnikov več časa kot sama izvedba dela. Predlaga se dopolnitev in 
prilagoditev Navodila za varovanje malih skupin ETD tudi za mazalce kretnic in 
podobnih malih skupin. 

 
19. 10. 2016 se je sestala skupina za določitev kriterijev za napredovanje na delovnem 
mestu. Vse člane sindikata SVSŽ se naproša, da podajo predloge za določitev kriterijev, kateri 
bi omogočili napredovanje iz obstoječega količnika delavca na višji količnik ter morebitno 
možnost preskoka za več količnikov. 
 
11. 10. 2016 je potekala 23. seja Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb v sistemu SŽ     
(SD – KPD), na kateri se je izpostavilo sledeče: 
 
V medijih so se pojavile neresnične anonimke o izvajanju programa reševanja presežnih 
delavcev 2016, kar postavlja pod vprašanje program v letu 2017 ter koriščenje bonitet le tega 
za 350 zaposlenih, kateri bodo izpolnili enega izmed pogojev za vključitev v program 
reševanja presežnih delavcev. 
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Sindikat vzdrževalcev železniške infrastrukture je podal stališče glede  organizacije srečanja 
vseh železničarjev z družinskimi člani, kjer so zahtevali, da se namesto za srečanje, sredstva 
namenijo za vzdrževanje javne železniške infrastrukture. Tako se je organiziralo samo srečanje 
na Jančah, naročilo jaken za zaposlene pa je obstalo pri generalnem direktorju in tudi če bi to 
naročilo bilo odobreno bi jih zaradi dolgotrajnega razpisa in izbora dobavitelja to leto težko 
dobili na delovna mesta. 
 
Na seji so se podale ostre kritike glede ponovnega izvajanja aktivnosti posameznikov glede 
ločitve SŽ-Infrastrukture, d.o.o., od skupine SŽ. 
 
Rezultati, ki jih je skupina SŽ dosegla med letom 2009 in 2015 kažejo na izjemni poslovni 
uspeh. Vsekakor pa so k tem uspehu pripomorali vsi zaposleni na železnici zato je potrebno v 
tem trenutku pričeti z aktivnostmi za dvig izhodiščne plače, za izplačilo božičnice in s 
formalno ureditvijo odpravnin ob upokojitvi. 
 
Po predstavitvi aktualnih dogajanj so člani predsedstva izpostavili še sledečo problematiko 
terena: 
 
Napredovanja na različnih DM v vzdrževanju v Območnem odboru Pivka že dolgo niso bila 
realizirana. K temu mnenju so se pridružili tudi člani predsedstva iz drugih območnih 
odborov sindikata. Problem je nastal predvsem zaradi tega, da vsa odobrena napredovanja iz 
strani poslovodstva družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., počakajo na mizi generalnega 
direktorja, kateri jih odobri po daljšem pretečenem času ali pa jih sploh ne.  

 
Izpostavilo se je pomanjkanje delavcev za RO varjenje (ročno obločno varjenje), kateri bodo v 
prihodnje ostali samo še trije.  
 
Uvedba ETSC in GSMr bo močno povečala obseg vzdrževalnih del v delovišču SV Sevnica, 
kakor tudi LV Zidani Most. Predsednik OO Zidani Most je opozoril na pomanjkanje delavcev 
ob uvedbi novih tehnologij ter izrazil željo po novih zaposlitvah. K temu se je pridružil tudi 
predsednik OO Pivka, saj se bo na primorskem območju sanacija telekomunikacijskega kabla 
izvajala z obstoječim številom TK delavcev, katerih je že tako malo.  
 
Opozorilo se je tudi na rekonstrukcijo proge Zidani Most – Laško, kjer je potrebno pravi čas 
opozoriti na pravično izplačilo potnih stroškov.  
 
V zvezi z reševanjem vse izpostavljene problematike je potrebno od poslovodstva družbe 
pridobiti odgovor s konkretnimi rešitvami. Prav tako je potrebno pridobiti odgovor, kdaj dobi 
delavec Odredbo o opravljanju drugega dela v primeru nadomeščanja nadrejenega delavca. 
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Ad. 3 

 
Predsednik sindikata je opozoril, da se seje Območnih odborov ne izvajajo, le izjemoma v 
Območnem odboru Maribor. Zato se apelira na vse predsednike OO, da v prihodnje redno 
izvajajo seje ter s tem informirajo sindikalne zaupnike o dogajanju v sindikatu. 
 
V mesecu decembru se bodo izvedli Občni zbori po posameznih Območnih odborih. Pri tem 
je potrebno upoštevati Finančni plan za leto 2016. Novoletni program je za letos že določen 
zato se predlog, ki ga je posredoval Danijel Pirih upošteva za naslednjo leto.  
 
Predsedniki OO so predali spisek cca 70 otrok naših članov, kateri bodo deležni novoletnega 
obdarovanja. 
 
Člani predsedstva so se seznanili s programom izvedbe srečanja zaposlenih Pisarne SVTK 
Postojna, kateri se bo izvedel v kratkem ter odobrili sredstva v višini 10 EUR po udeleženem 
članu sindikata SVSŽ. 
 
Glede na to, da so bili člani predsedstva na prejšnji seji mnenja, da je potrebno v prihodnosti 
preučiti možnosti sodelovanja tudi z drugimi sindikati, se v kratkem pričakuje spoznavni 
sestanek z enim izmed sindikatov v družbi. 
 
Seja se je zaključila ob 11.00 uri.  
 
Zapisal: 
Edvard VEBER  Bojan GAJŠEK 
Sekretar SVSŽ  Predsednik SVSŽ 
 
 


