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Številka:     1 / 2017 
Datum:  17. 02. 2017                                                    
 

Z A P I S N I K 
 
5. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne       
13. 02. 2017 ob 10 uri, v Celju. 
 
Prisotni člani predsedstva SVSŽ: 
Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Gregor KMETEC, Roman ŽVEGLER, Aleš POLAJŽER, Vladimir 
BIZJAK in Edvard VEBER. 
 
Ostali prisotni: 
Miroslav BAŠEK, Marko DEŽELAK in Aleksander ŠMID. 
 
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 4. seje predsedstva SVSŽ 
2. Predstavitev vsebine Poslovnika o delu predsedstva SVSŽ 
3. Pregled aktualnih dogodkov 
4. Problematika članstva 
5. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 1 

 
Predsedujoči je dal v razpravo zapisnik ter pregled realizacije sklepov 4. seje predsedstva 
SVSŽ, z dne 30. 11. 2016. 
 
Sklep št. 1.4 je realiziran       (Potrditev novega člana predsedstva SVSŽ, Gregorja Kmetca) 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Po pregledu zapisnika in realizacije sklepov 4. seje predsedstva SVSŽ so člani predsedstva 
soglasno potrdili zapisnik v predlagani obliki. 
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Ad. 2 
 

Glede na vsebino 14. člena Statuta SVSŽ, kjer je določeno, da se delo predsedstva sindikata 
natančneje opredeli v Poslovniku o delu predsedstva, je sekretar SVSŽ pripravil osnutek 
vsebine poslovnika, katerega so člani predsedstva pregledali in soglasno potrdili s sklepom: 
 

Sklep 5.1 
Potrdi se Poslovnik o delu predsedstva v predlagani obliki. 

 

Ad. 3 

 
V nadaljevanju seje so se člani predsedstva seznanili z aktualnimi dogodki med obema 
sejama predsedstva. 
 
Dogajanje v sindikatu: 
 
V mesecu decembru 2016 so potekali Občni zbori Območnih odborov SVSŽ. Udeležba je bila 
nad pričakovanji, zborov pa so se udeležili tudi predstavniki sindikata. Vsi zapisniki Občnih 
zborov do sedaj še niso prispeli, zato se naproša vse predsednike OO, da jih čimprej dostavijo 
in priložijo seznam udeležencev. 
 
Dne 07. 02. 2017 je potekala 2. seja OO Pragersko na Kidričevem. Na seji so se prisotni 
seznanili o izvolitvi Boštjana Bogša za novega sindikalnega zaupnika LV GD Pragersko namesto 
Igorja Radaša, kateri je izstopil iz sindikata. Ker je bil Radaš tudi delegat skupščine so na seji 
OO Pragersko izvolili tudi novega delegata, Rudolfa Bunderla. V nadaljevanju so se delegati 
območnega odbora seznanili z vsebino Poslovnega načrta in aktualnimi dogodki. Izpostavila 
se je sledeča problematika: 

- LV GD Pragersko opozarja na zaviranje napredovanj delavcev, za kar je predsednik 
sindikata Bojan Gajšek podal informacijo in obljubo direktorja SŽ-Infrastruktura, 
d.o.o., da bodo dana soglasja k napredovanju; 

- člani OO še naprej opozarjajo o problematiki zunanjih izvajalcev, predvsem o 
nepoučenosti varnega opravljanja del in tudi neupoštevanja predpisov o opravljanju 
varnega dela na železniški progi. 
 

Predsednik OO Pragersko je v zaključku seje podal pobudo o dopolnitvi kontaktnih podatkov 
naših članov (telefonske številke, elektronski naslovi ….). 
 
Igor Radaš je bil tudi član volilne komisije, zato je potrebno po njegovem izstopu iz sindikata 
na seji skupščine določiti novega člana volilne komisije. 
 
Ker so se nekateri člani SVSŽ do konca leta 2016 vključili v program presežnih delavcev, drugi 
pa so odšli v pokoj, je nastala manjša vrzel, katera se je sicer zapolnila z novimi člani vendar je 
potrebno kljub temu povečati aktivnosti za povečanje članstva. S tem so se strinjali tudi člani 
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predsedstva, predsednik OO Maribor pa je podal v razmislek še reševanje problematike 
članov in članic sindikata v prihodnje. 
 
V zvezi s tem in dvigom števila članov je predsednik sindikata seznanil prisotne s planom 
svojih obiskov na terenu. 
 
Zaradi nenehnih vdorov na naši internetni strani se je podalo povpraševanje za izdelavo nove 
internetne strani z boljšo internetno zaščito, uporabniku (našim članom) prijaznim izgledom 
in možnostjo enostavnega dostopa do aktov, zapisnikov in slikovnega gradiva sindikata. Glede 
na predračun, katerega je izpostavil izdelovalec internetne strani BRAGI, vizualne 
komunikacije, se je predlagalo, da se pridobi še kakšna dodatna ponudba od drugega 
izvajalca. Tako smo dobili iz strani novega ponudnika boljšo ponudbo, katero je predsedstvo 
tudi potrdilo, za potek izdelave internetne strani pa pooblastilo sekretarja sindikata. 
 
Na naslovu apartmaja, katerega lastnik je naš sindikat, se prodaja solastniško stanovanje, 
sredstva od prodaje pa se bodo namenila za nekatera obnovitvena dela na stanovanjskem 
bloku. Glede tega smo dobili v pogled osnutek kupoprodajne pogodbe. 
 
Na upravni enoti Celje se je v mesecu decembru 2016 uredila sprememba naslova sindikata 
in sindikalnega zastopnika, poleg tega so se omenjene spremembe poslale v vednost tudi 
Delavski hranilnici, AJPES-u in FURS-u. 
 
Dne 1. 12. 2016 je potekal 2. sestanek članov SŽPS in SVSŽ v Postojni na katerem so poudarili, 
da je regijsko povezovanje zelo pomembno, saj ima vsaka regija svoje specifične probleme, ki 
se jih lahko na tak način lažje rešuje.  
 
V januarju 2017 se je sestala Komisija SVSŽ, katera je pregledala in podala predloge 
dopolnitev vsebin Pogodbe o medsebojnem sodelovanju, katero imamo trenutno sklenjeno s 
Sindikatom železniškega prometa Slovenije.  
 
Na seji skupščine sindikata je potrebno urediti problematiko OO Zidani Most, kjer je ostal le 
še en član sindikata. 
 
Dogajanja v Svetu delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o. in Svetu delavcev kapitalsko povezanih 
družb v sistemu slovenskih železniških družb ( v nadaljevanju SD KPD): 
 
Dne, 30. 1. 2017 je potekala 1. izredna seja Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o. na kateri 
se je obravnavalo sledeče: 
 
Direktor SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Matjaž Kranjc je podal obrazložitev predloga Poslovnega 
načrta družbe. Po predstavitvi Poslovnega načrta je bilo podanih kar nekaj negativnih kritik, 
predvsem na račun preslabega zaposlovanja na terenu, na proizvodnih DM in IŽD, 
zaposlovanja premajhnega števila ljudi, zapostavljanja stranskih prog pri investicijskih 
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vlaganjih, neizvajanja nujnih investicij tudi na glavnem prometnem koridorju, nekatere 
lokacije vzdrževanja so prazne, ker ni več v njih zaposlenih … 
 
Na seji se je ostro obsodila aktivnost nekaterih sindikatov, kateri pozivajo Delavskega 
direktorja SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Matjaža Skutnika k odstopu iz funkcije. Delo Delavskega 
direktorja Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o. podpira, ter mu je na sami seji podal 
zaupnico v obliki sklepa.  
 
Izvoljeni člani SŽ – Infrastruktura, d.o.o., so na seji z večino glasov sprejeli sklep s katerim ne 
podpirajo kandidaturo Alberta Pavliča za Delavskega direktorja SŽ, d.o.o. En glas je bi vzdržan. 
 
Ker so se nekateri delavci na SŽ začeli zavedati, da je dejansko koriščenje odmora med delom 
nujno potreben element delovnega dne, saj je koriščenje odmora namenjeno obnovitvi 
delavčevih psihofizičnih sposobnosti v času delovne obveznosti in je eden od ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, posledično pa tudi varnosti v železniškem prometu, 
so v mesecu januarju možnost koriščenja odmora tudi začeli izvajati v praksi, zaradi česar so 
nastale ogromne zamude v železniškem prometu. Zaradi tega je bil pozvan Delavski direktor 
SŽ-Infrastruktura, d.o.o., k odstopu iz funkcije, delavci kateri so koristili odmor med delom 
predlagani za disciplinski postopek, Dogovor o božičnici in ostali bonitetah pa je bil iz strani 
poslovodstva SŽ preklican. 
 
Kljub zapletom se je v mesecu januarju letošnjega leta podpisal Dogovor po katerem se je 
izvedlo izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ter dvig osnovne plače za 3%. Po Dogovoru 
pa se bo v tekočem letu in letu 2018 izvedlo še sledeče: 

- zaradi odprave strukturnih neskladij in nadaljevanja pospešenega upokojevanja 
ter zmanjševanja števila zaposlenih na socialno vzdržen način se vsem delavcem, 
ki bodo v letu 2017 izpolnili pogoje za upokojitev, izplača odpravnina v višini 12 
povprečnih plač v RS, ali 12 povprečnih plač v koncernu SŽ oziroma v višini 12 plač 
delavca (kar je za delavca ugodneje). Kot osnova za izračun 12 plač delavca se 
upošteva najboljša plača delavca, ki vključuje največ 20 ur nadurnega dela, ki jo je 
prejel v obdobju 12 mesecev pred upokojitvijo (realizacija v letu 2017 in 2018); 

- če na željo poslovodstev družb v SŽ, delavci, ki izpolnjujejo pogoja za poklicno in 
starostno upokojitev, nadaljujejo s svojim delom, se jim za čas tega dela, osnovna 
bruto plača poveča za 10%; 

- v primeru znižanja prispevne stopnje obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja v RS, se poveča prispevek delodajalca za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje; 

- podpisniki Dogovora soglašajo, da se s 1. 1. 2017 uveljavi novo Navodilo o pogojih 
in načinu obračunavanja povračila za prevoz na delo in iz dela (Navodilo 637), ki 
vsebuje določbo, da lahko delavec v primeru, ko je upravičen do povračila stroškov 
za prevoz na delo in z dela z vlakom, odloči, da uveljavlja denarno povračilo za 
prevoz na delo in iz dela (v tem primeru pripada mesečno povračilo v višini 90% 
stroška vozovnice, ki bi mu jo zagotavljal delodajalec za prevoz z vlakom); 
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- dvig izplačila stimulacije za doseganje boljših poslovnih rezultatov SŽ. 
 
Dne 31. 1. 2017 so potekale na 24. seji SD KPD, volitve za Delavskega direktorja SŽ d.o.o. . 
Predsedujoči je prisotne seznanil, da delavskemu direktorju Slovenskih železnic, d. o. o., 
Albertu Pavliču mandat izteče 14. februarja 2017, zato je skladno z določili 69. člena 
Poslovnika SD KPD in v skladu 9. členom Dogovora o ustanovitvi SD KPD in sporazuma o 
njegovih pristojnostih ter Dogovora o sodelovanju delavcev pri upravljanju 17. januarja 2017 
izdal sklep o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev delavskega direktorja Slovenskih 
železnic, d. o. o.. Pravico predlagati kandidata za delavskega direktorja so imeli sveti 
delavcev, ki so ustanovitelji sveta delavcev kapitalsko povezanih družb v koncernu slovenskih 
železniških družb, ali najmanj trije člani sveta delavcev kapitalsko povezanih družb. Rok za 
vložitev kandidatur se je iztekel 26.1.2017. V razpisanem roku so sveti delavcev SŽ, d.o.o., SŽ 
Tovorni promet, SŽ Potniški promet, SŽ VIT, SŽ Prometni institut Ljubljana, SŽ ŽGP Ljubljana, 
SŽ ŽIP in Fersped vložili kandidaturo Alberta Pavliča za delavskega direktorja Slovenskih 
železnic, d.o.o.. 
 
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., ni podal svojega kandidata. 
 
Z 22 glasovi ZA in 5 glasovi PROTI se je za sledeče štiriletno mandatno obdobje imenovalo 
Alberta Pavliča.  

 
Dne 16. 2. 2017 je potekala 25. seja SD KPD na kateri se je izpostavilo sledeče:  

- Robert Medved je opozoril, da se vodstvo SD SŽ – Infrastruktura, d.o.o., zavestno 
obnaša ignorantsko, s tem ko krši določila tako ZSDU, kot tudi Poslovnika SD SŽ – 
Infrastruktura, d.o.o.  Dejstvo je, da se seje SD SŽ – Infrastruktura, d.o.o., sklicujejo v 
tajnosti in reprezentativni sindikati, ki delujejo v okviru Skupine SŽ oziroma v okviru 
odvisne družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., niso vabljeni na seje, ne prejemajo vabil 
niti gradiv in to kljub temu, da jih osebno večkrat pozivajo.  

- Predsedujoči Silvo Berdajs je predlagal, da SD KPD sprejme sklep, s katerim poziva 
poslovodstvo, da posreduje gibanje števila zaposlenih po posameznih DM in strukturi 
teh DM od leta 2009 do leta 2016 po posameznih družbah in skupaj za skupino SŽ. 

 

Ad. 4 
 

Problematika OO Maribor: 
- ponovno se  opozarja na problematiko zaščitnih sredstev. Predvsem je problem o 

neprimernih zaščitnih sredstvih (npr. premajhne številke čevljev) ter o dolgi nabavni 
dobi; 

- ponovno se opozarja tudi na problematiko LV EI Maribor, kjer je problem predvsem v 
dežurstvu zaradi malega števila delavcev; 

- zavarovanje starejših vozil, ŽIP vozila nimajo urejeno zavarovanja AO+; 
- opozarja se, da v nekatera motorna vozila za posebne namene uhajajo izpušni plini. 
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Problematika se izpostavi poslovodstvu družbe v obliki pisnih pobud članov SD-I. 
 
Problematika OO Celje: 

- Problematika dežurstva v LV SV Celje, predlaga se uvedba turnusa. V zvezi s tem se bo 
pripravil dopis za Pisarno SVTK Celje ter vodjo službe za EE in SVTK. 

 
Problematika OO Pivka: 

- Pri napotitvi delavca na zdravniški pregled, le ta ni dobil službene karte za potovanje z 
vlakom, stroškov lastnega prevoza pa ni dobil povrnjenih. Apelira se na predstavnike 
delodajalca, da se v takih primerih delavcu vroči vozovnica za vožnjo z vlakom. 

 
Ad. 5 

 
V soboto, 11. 3. 2017 se bo izvedlo srečanje članic SŽPS in SVSŽ ob dnevu žena pod obronkih 
Pohorja. Vabilo je že na oglasnih deskah, prijave za srečanje pa se zbirajo pri predsednikih OO 
do 3. 3. 2017. 
 
Kakor že dve sezone zapored se tudi letos pripravlja skupno srečanje, katero se bo odvijalo v 
mesecu juniju v Kranjski Gori. 
Iz OO Maribor je prišla pobuda, da letos izvede sindikat SVSŽ družabno srečanje samo za 
svoje člane in članice, kar pa pomeni tudi večji strošek izvedbe srečanja. Poleg tega je 
potrebno za izvedbo srečanja sestaviti organizacijsko skupino, katera bo poskrbela za urejen 
prevoz prijavljenih članov do kraja srečanja in iz njega, pogostitev na kraju srečanja, ogled 
kakšne znamenitosti, športni del, družabni del z glasbeno skupino ter vsekakor tudi za 
varnost na samem srečanju in varno vrnitev v domači kraj. Do naslednje seje predsedstva se 
za takšno varianto pričakujejo konkretni predlogi za izvedbo. 
 
Izpostavila se je pobuda, da se na novo ovrednoti in definira Dodatek za višino. V javnem 
sektorju je ta dodatek definiran na sledeči način: 

- delo na višini od 2 do 4m:  20% urne postavke osnovne plače; 
- delo na višini od 4m do 20m:   30% urne postavke osnovne plače; 
- delo na višini nad 20m:  50% urne postavke osnovne plače. 

 
Predsednik OO Maribor je podal pobudo za simbolično nagrajevanje predstavnikov sindikata 
za svoje delo. Pobuda se bo predstavila na seji skupščine na kateri se bo o njej tudi 
razpravljalo. 
 
Seja se je zaključila ob 12.15 uri.  
 
Zapisal: 
Edvard VEBER   Bojan GAJŠEK 
Sekretar SVSŽ  Predsednik SVSŽ 
 


