Številka: 1 / 2016
Datum: 7. 6. 2016

ZAPISNIK
1. seje skupščine Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne 9. 5.
2016 ob 10.00 uri, v Celju.
Prisotni člani skupščine SVSŽ:
Miran TRANTURA, Davorin MEŠKO, Ivan NOVAK, Igor RADAŠ, Gregor KMETEC, Pavle Anton
PEŠEC, Aleš POLAJŽER, Vladimir BIZJAK, Miroslav BAŠEK, Roman ŽVEGLER, Vlado SREŠ in
Boštjan KORITNIK.
Ostali prisotni:
Edvard VEBER, Zvonko DROBNAK, Marko DEŽELAK, Boris GORIŠEK, Bojan GAJŠEK, Aleksander
ŠMID in Silvo KRIČEJ.
Lista prisotnih je priloga originala zapisnika.
Z vabilom je bil predlagan in na seji dopolnjen naslednji dnevni red seje:
Volilni del seje
1. Poročilo volilne komisije o volitvah za člane skupščine SVSŽ in OO SVSŽ
2. Razrešitev stare skupščine in nastop nove skupščine sindikata SVSŽ
3. Predlog spremembe 13. člena Statuta SVSŽ
4. Volitve predsednika sindikata SVSŽ
5. Imenovanje podpredsednika sindikata SVSŽ
6. Imenovanje sekretarja SVSŽ
7. Imenovanje blagajnika SVSŽ
8. Imenovanje članov predsedstva sindikata SVSŽ
9. Volitve predsednika nadzornega odbora in imenovanje članov odbora
10. Imenovanje statutarne komisije
11. Imenovanje odbora za letovanje
12. Obravnava predloga OO Celje in OO Maribor za dodatnega delegata skupščine
SVSŽ
Redni del seje
1.
2.
3.
4.

Nagovor izvoljenega predsednika sindikata
Izvolitev delovnega predsedstva
Imenovanje verifikacijske komisije
Imenovanje overovateljev zapisnika
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5.
6.
7.
8.
9.

Sprejem poslovnika o delu skupščine
Pregled zapisnika 4. seje skupščine
Predlog plana dela in finančnega plana za leto 2016
Počitniška kapaciteta Zreče
Razno
a. Donacija za predšolske otroke Šentjur
b. Srečanje Rogla - prijave do 6. 6. 2016

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
VOLILNI DEL SEJE

Ad. 1
Prvi del seje skupščine je vodila volilna komisija v sestavi Edvard Veber (predsedujoči) ter
člana komisije Zvonko Drobnak in Igor Radaš.
Predsednik volilne komisije je podal poročilo o poteku volitev v organe sindikata SVSŽ.
Dne, 18. 3. 2016 je potekala 4. seja skupščine sindikata SVSŽ. Na seji skupščine se je
imenovala volilna komisija ter razglasile volitve v organe sindikata. Na dan razglasitve volilnih
postopkov je bilo SVSŽ včlanjeno 293 članov. Volilo je 92% članov sindikata SVSŽ.
Med 6. 4. 2016 in 8. 4. 2016 so potekale volitve sindikalnih predstavnikov lokacij vzdrževanj,
delovišč vzdrževanj in pisarne SVTK Celje in Postojna. Večjih posebnosti med volitvami ni
bilo, v LGD Maribor – delovišče ZIM Maribor je bilo potrebno izvesti drugi krog volitev.
12. 4. 2016 so bili razglašeni volilni rezultati novo izvoljenih sindikalnih predstavnikov s tem
je prejšnjim sindikalnim predstavnikom prenehal mandat.
Med 18. 4. 2016 in 22. 4. 2016 so sindikalni predstavniki posameznih Območnih odborov
SVSŽ izvedli volitve za predsednika OO (ponekod so imenovali tudi podpredsednika OO).
Poleg tega so izvolili delegate v skupščino SVSŽ v skladu z zadnjo spremembo 8. člena priloge
statuta.
Podrobni potek volitev je zajet v zapisniku 1. in 2. seje volilne komisije. Oba zapisnika sta
priloga tega zapisnika.

Ad. 2
Volilna komisija je z dnem 9. 5. 2016 razpustila staro sestavo skupščine SVSŽ ter imenovala s
sklepom novo sestavo skupščine:
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Sklep 1. VK SVSŽ
Skupščino SVSŽ za mandatno obdobje 2016 – 2020 sestavljajo sledeči delegati:
Miran TRANTURA, Davorin MEŠKO, Ivan NOVAK, Igor RADAŠ, Gregor KMETEC, Pavle Anton
PEŠEC, Aleš POLAJŽER, Vladimir BIZJAK, Miroslav BAŠEK. Roman ŽVEGLER, Vlado SREŠ in
Boštjan KORITNIK.

Ad. 3
Glede na to, da sestavlja SVSŽ šest območnih odborov, katere vodijo predsedniki, se je
predlagala sprememba 13. člena Statuta SVSŽ:
13. člen
Predsedstvo SVSŽ je organ sindikata med dvema skupščinama.
Predsedstvo sestavljajo predsedniki območnih odborov SVSŽ in sekretar SVSŽ.
Član predsedstva je po svoji funkciji tudi predsednik sindikata SVSŽ.
Vsi člani predsedstva imajo pravico odločanja.
Delegati skupščine SVSŽ so predlog spremembe soglasno sprejeli.

Ad. 4
Vzporedno volitvam sindikalnim predstavnikom lokacij vzdrževanj in delovišč je volilna
komisija izdala tudi kandidatno listo za predsednika SVSŽ. Kandidati so morali svoje
kandidature oddati volilni komisiji do 15. 4. 2016. Do navedenega datuma sta kandidaturo
poslala Aleksander Šmid ter Bojan Gajšek. Obe kandidaturi sta bili podpisani in dopolnjeni z
vizijo delovanja sindikata za naslednje štiriletno mandatno obdobje ter predstavljeni članstvu
sindikata SVSŽ. Volilna komisija je kandidata uvrstila na volilno kandidatno listo po
abecednem redu.
Na podlagi 20. člena Statuta SVSŽ ter 9. člena Poslovnika o volitvah so se izvedle volitve za
predsednika SVSŽ. Volitve so potekale tajno z glasovnicami. Volilo je 12 delegatov skupščine
SVSŽ.
Glede na volilni rezultat je volilna komisija sprejela sledeči sklep:
Sklep 2. VK SVSŽ
Volilna komisija razglaša, da je za predsednik sindikata SVSŽ za mandatno obdobje
2016 – 2020, izvoljen g. GAJŠEK Bojan.
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Ad. 5
Predsednik volilne komisije je predlagal, da se imenujeta dva podpredsednika SVSŽ in sicer
eden iz elektro dejavnosti in eden iz gradbene dejavnosti.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Po podanih predlogih ter strinjanjem predlaganih kandidatov za prevzem funkcije
podpredsednika SVSŽ se je sprejel sklep:
Sklep 3. VK SVSŽ
Za podpredsednika SVSŽ sta imenovana Miran TRANTURA in Silvo KRIČEJ.

Ad. 6
Na predlog predsednika SVSŽ in delegatov skupščine ter strinjanjem predlaganega kandidata
se je s sklepom imenoval sekretar SVSŽ:
Sklep 4. VK SVSŽ
Za sekretarja SVSŽ je imenovan Edvard VEBER.

Ad. 7
Delegati skupščine so podali predlog za blagajnika SVSŽ, kateri se je strinjal z nadaljevanjem
blagajniškega dela za sledeče mandatno obdobje. Sprejel se je sklep:
Sklep 5. VK SVSŽ
Blagajnik SVSŽ je Marko DEŽELAK.

Ad. 8
Predlagan je bil kandidat za predsednika Nadzornega odbora ter dva člana. Po strinjanju
predlaganih kandidatov se je sprejel sklep:
Sklep 6. VK SVSŽ
Za predsednik Nadzornega odbora SVSŽ je izvoljen Boris GORIŠEK, člana nadzornega
odbora sta Boštjan KORITNIK in Ivan NOVAK.
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Ad. 9
Glede na spremenjeno vsebino 13. člen Statuta SVSŽ so se imenovali člani predsedstva SVSŽ:
Sklep 7. VK SVSŽ
Člani predsedstva SVSŽ so Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Igor RADAŠ, Roman ŽVEGLER,
Pavle Anton PEŠEC, Aleš POLAJŽER, Vladimir BIZJAK ter Edvard VEBER.

Ad. 10
Glede na podane predloge kandidatov za predsednika ter člane Statutarne komisije SVSŽ in
njihovim strinjanjem se je sprejel sklep:
Sklep 8. VK SVSŽ
Za predsednik Statutarne komisije SVSŽ je imenovan Vlado SREŠ, člana komisije sta Edvard
VEBER in Miran TRANTURA.

Ad. 11
Glede na obseg dela z oddajanjem počitniške kapacitete Zreče se je predlagala sestava
komisije za letovanje. Po predlaganih kandidatih se je sprejel sklep:
Sklep 9. VK SVSŽ
V komisijo za letovanje SVSŽ se imenujejo Zvonko DROBNAK, Davorin MEŠKO in Aleksander
ŠMID.

Ad. 12
Zaradi prehoda LV ENP Zidani Most iz območnega odbora Zidani Most v območni odbor Celje
so sindikalni predstavniki območnega odbora Celje predlagali Silva Kričeja za dodatnega
delegata skupščine. Prav tako so 1. seji OO Maribor, sindikalni predstavniki predlagali za
dodatnega kandidata skupščine Mario Leskovarja, kateri bi predstavljal LV TKL Maribor. Glede
na to, da bi bil z imenovanjem obeh predlaganih dodatnih delegatov skupščine kršen Statut
sindikata SVSŽ, se je predlog zavrnil. So se pa prisotni strinjali, da se oba vabita na seje
predsedstva in na sejo skupščine sindikata SVSŽ, vendar nimata pravico glasovanja.
Predsednik SVSŽ, Bojan Gajšek je predlagal še dva kandidata za koordinatorja sindikata SVSŽ,
katera bosta opravljala dela za sindikat in vabljena na seje predsedstva in seje skupščine
SVSŽ. Sprejel se je sklep:
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Sklep 10. VK SVSŽ
Koordinatorja SVSŽ sta Aleksander ŠMID in Miroslav BAŠEK.
REDNI DEL SEJE

Ad. 1
V uvodni točki rednega dela 1. seje skupščine SVSŽ, je izvoljeni predsednik SVSŽ podal
delegatom krajši nagovor, njegovo predstavitev vizije delovanja sindikata v prihodnje, so
lahko člani sindikata med 15. 4. 2016 in 9. 5. 2016 prebrali na oglasni deski.

Ad. 2
Pod točko 2 rednega dela seje se je sestavilo delovno predsedstvo skupščine:
 Edvard Veber (predsedujoči delovnega predsedstva)
 Zvonko Drobnak (član delovnega predsedstva)
 Igor Radaš (član delovnega predsedstva)

Ad. 3
V verifikacijsko komisijo sta bila imenovana:
 Edvard Veber
 Miroslav Bašek
Na skupščini je bilo prisotnih vseh 12 delegatov. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je
skupščina sklepčna ter, da lahko sprejema sklepe.

Ad. 4
Za overovatelja zapisnika sta bila imenovana:
 Roman Žvegler
 Vlado Sreš
Za zapisnikarja seje je imenoval Edvard Veber.

Ad. 5
Delegatom skupščine se je predstavila vsebina poslovnika skupščine SVSŽ. Poslovnik je bil
soglasno sprejet.
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Ad. 6
Pri pregledu zapisnika 4. seje skupščine SVSŽ se je ugotovilo, da so bili vsi sklepi realizirani.
Zapisnik je bil sprejet v predlagani obliki.

Ad. 7
Delegatom skupščine SVSŽ je bil predstavljen Plan dela in Finančni plan za leto 2016. Sprejela
sta se dva sklepa:
Sklep 1.1
Sprejme se Plan dela in Finančni načrt za leto 2016.
ter sklep:
Sklep 2.1
Pooblaščeni člani SVSŽ za dostop do računov na Delavski hranilnici so Bojan GAJŠEK
(predsednik SVSŽ), Marko DEŽELAK (blagajnik SVSŽ) in Boris GORIŠEK (predsednik
Nadzornega odbora SVSŽ)

Ad. 8
Delegati skupščine SVSŽ so se dogovorili, da se za sezono 2016 – 2017 nabavijo dve sezonski
karti za vstop v savno in na bazen ter ena sezonska karta samo za vstop na bazen. V primeru
več letovalcev se iz blagajne SVSŽ izstavijo dodatne dnevne karte za bazen.
Poleg tega so delegati skupščine sprejeli še sklep:
Sklep 3.1
Komisija za letovanje izda razpis in terminski plan za počitniško kapaciteto Zreče.
Cena za letovanje ostane nespremenjena.

Ad. 9
Pod točko razno se je izpostavilo sledeče:
Glede na to, da potekajo aktivnosti glede združevanja sindikatov ter, da se predvideva v
jesenskem času ustanovitev zveze treh sindikatov SVSŽ, SŽPS in SDŽDS, deluje v ta namen še
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naprej komisija SŽI v sestavi Zvonko Drobnak, Davorin Meško, Miran Trantura, Aleksander
Šmid in Bojan Gajšek.
Na seji je bil podan predlog, da se preučijo možnosti sodelovanja tudi z drugimi sindikati v
SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
Občinska zveza prijateljev mladine Šentjur je povabila vse člane in članice Sindikata
železniškega prometa Slovenije in Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic, da se pridružijo
akciji zbiranja potrebščin in igrač za predšolske otroke. Da se ublaži materialno stisko, se v ta
namen zbirajo svinčniki, barvice, flomastri, voščenke, risalni bloki, pobarvanke ter nove ali
rabljene igrače. Zbrane donacije potrebščin in igrač se bodo izročili predšolskim otrokom iz
socialno ogroženih družin iz občine Šentjur pri Celju in okolice. Denarnih sredstev ne
sprejemajo. Delegati skupščine so se odločili, da se gre v akcijo zbiranja omenjenih
potrebščin in igrača. Predsednik območnih odborov akcijo zbiranja izvedejo do 10. 6. 2016.
Prijave za družabno srečanje na Rogli sprejemajo predsedniki območnih odborov do 6. 6.
2016. V primeru, da bo iz strani lokacije GD Rogatec več prijavljenih se bo organiziral posebni
prevoz. Udeleženci dobijo spominsko majico, katera je hkrati vstopnica za družabno
srečanje. Poleg majice vsak udeleženec dobi eno vstopnico za adrenalinsko sankališče
Zlodejevo.
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic je na seji skupščine določili sindikalne zaupnike, ki
uživajo varstvo v skladu z zakonom in določili 157. člena, prvega odstavka Kolektivne
pogodbe za dejavnost železniškega prometa s sklepom:
Sklep 4.1
Na podlagi prvega odstavka 157. člena kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega
prometa, sindikat SVSŽ določa sindikalne zaupnike, ki uživajo varstvo v skladu z zakonom in
sicer:
DEŽELAK Marko
blagajnik SVSŽ
POLAJŽER Aleš
predsedstvo SVSŽ
ŽVEGLER Roman
predsedstvo SVSŽ
KORITNIK Boštjan
sindikalni zaupnik SVSŽ
BAŠEK Miroslav
koordinator SVSŽ
Seja se je zaključila ob 12.10 uri.
Zabeležil:

Overovatelja zapisnika:
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