Številka: 2 / 2017
Datum: 22. 5. 2017

ZAPISNIK
2. seje skupščine Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (v nadaljevanju SVSŽ), ki je
potekala dne 20. 4. 2017 ob 10.00 uri, v Celju.
Prisotni člani skupščine SVSŽ:
Miran TRANTURA, Davorin MEŠKO, Ivan NOVAK, Gregor KMETEC, Rudolf BUNDERLA, Aleš
POLAJŽER, 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.
Opravičeno odsotni član skupščine SVSŽ:
Vladimir BIZJAK.
Lista prisotnih je priloga originala zapisnika.
Z vabilom je bil predlagan in na seji dopolnjen naslednji dnevni red seje:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev delovnega predsedstva
Imenovanje verifikacijske komisije
Imenovanje overovateljev zapisnika
Imenovanje novega člana skupščine (delegat OO Pragersko) in novega člana
volilne komisije SVSŽ
5. Sprejem poslovnika o delu skupščine
6. Pregled zapisnika 1. seje skupščine
7. Poročilo predsednika sindikata
8. Finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in sprejem zaključnega računa za
leto 2016
9. Predlog plana dela in finančnega plana za leto 2017
10. Počitniška kapaciteta Zreče
11. Problematika članstva
12. Razno
Predlagani dnevni red je bil iz strani predsednika OO Maribor dopolnjen z dodatno točko:
10. Sodelovanje s sindikati
Ostale točke dnevnega reda so se primerno preštevilčile.
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Dopolnjeni dnevni red so člani skupščine soglasno sprejeli.

Ad. 1
Pod točko 1 dnevnega reda je predsednik sindikata predlagal sestavo delovnega predsedstva
skupščine:
 Edvard Veber (predsedujoči delovnega predsedstva)
 Gregor Kmetec (član delovnega predsedstva)
 Boštjan Koritnik (član delovnega predsedstva)
Delovno predsedstvo je bilo soglasno potrjeno!

Ad. 2
V verifikacijsko komisijo sta bila imenovana:
 Edvard Veber
 Miroslav Bašek
Na skupščini je bilo prisotnih 10 delegatov, 1 delegat je bil opravičeno odstoten zaradi
bolniškega staleža.
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je skupščina sklepčna ter, da lahko sprejema sklepe.

Ad. 3
Za overovatelja zapisnika sta bila imenovana:
 Roman Žvegler
 Vlado Sreš
Za zapisnikarja seje je imenoval Edvard Veber.

Ad. 4
Zaradi izstopa Radaš Igorja iz sindikata, kateri je bil predsednik OO Pragersko, član skupščine
SVSŽ in član volilne komisij SVSŽ je bilo potrebno imenovati nadomestne člane, ki bodo
opravljali dela na navedenih mestih. Tako je bil na mesto OO Pragersko izvoljen Gregor
Kmetec, za novega člana skupščine pa je bil na 2. seji OO Pragersko izvoljen Rudolf Bunderla,
katerega so člani skupščine pod to točko dnevnega reda tudi potrdili.
Volilna komisija SVSŽ se je dopolnila z novim članom tako, da jo sestavlja:
 Edvard Veber (predsednik volilne komisije)
 Zvonko Drobnak (član)
Stran 2 od 9

 Boštjan Bogša (član)

Ad. 5
Članom skupščine se je predstavila vsebina poslovnika skupščine SVSŽ.
Poslovnik je bil soglasno sprejet.
S sprejetjem poslovnika je lahko skupščina pričela z delom.

Ad. 6
Pri pregledu zapisnika 1. seje skupščine SVSŽ se je ugotovilo, da so bili vsi sklepi realizirani.
Na zapisnik ni bilo pripomb!
Člani skupščine so soglasno sprejeli sklep:
Sklep 1.2
Sprejme se zapisnik 1. seje skupščine SVSŽ

Ad. 7
Predsednik sindikata, Bojan Gajšek je podal poročilo o dogajanju v obdobju med obema
skupščinama.
9. 3. 2017 je bil izveden razpis za vključitev v brezplačno teoretično strokovno usposabljanje
za:
 tehnika vzdrževanja v železniški operativi SV (več izvajalcev),
 tehnika vzdrževanja v železniški operativi TK (več izvajalcev),
 vzdrževalca vozne mreže (več izvajalcev),
 vzdrževalca v dejavnosti elektro-instalacij (1 izvajalec).
Zaradi prepočasnega postopka se izobraževanje še ni pričelo.
Iz poročila se izpostavljajo še sledeči dogodki:
Na prvi seji predsedstva SVSŽ, dne 10. 6. 2016 se je predstavila vsebina Dogovora o
koriščenju odmora med delovnim časom. V mesecu januarju 2017 so vsebino Dogovora
nekateri delavci na SŽ začeli izvajati tudi v praksi, kar je v železniškem prometu povzročilo
velike zamude. Poslovodstva družb v koncernu Slovenskih železniških družb (KSŽD), Svet
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delavcev KPD in reprezentativni sindikati, so 5. 1. 2017 podpisali Dogovor, v katerem so se v
2. odstavku 8. člena podpisanega Dogovora poslovodstva KSDŽ zavezala, da bodo do
01.05.2017 zagotovile pravico do odmora v skladu z veljavno zakonodajo. Ker se zakonodajo
poskuša iz strani delodajalca spremeniti, do izvajanja Dogovora še ni prišlo.
Novih zaposlitev v letu 2017 po Poslovnem načrtu ni predvidenih, zunanji razpisi pa ne
zadovoljujejo vseh potreb terena. V prihodnje bo sindikat še naprej opozarjal na
pomanjkanje delavcev v lokacijah vzdrževanj v Pisarnah EE in SVTK ter gradbene dejavnosti,
čeprav bi se moral delodajalec sam zavedati problematike pomanjkanja vzdrževalcev na
terenu.
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
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 družbe, g. Matjaža Kranjca, da se bo
to uredilo z dodatnimi pisnimi navodili.
Na 2. seji območnega odbora Maribor je bilo opozorjeno, da Pravilnik o napredovanju na
delovnem mestu iz leta 1996 ni več primeren. 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. Pobuda za izdelavo novega Pravilnika o
napredovanju pa je bil podana tudi na Odboru za spremljanje predpisov, kateri deluje v
okviru Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d. o. o.
Delodajalec je bi opozorjen tudi na nabavljena zaščitna sredstva, katera so neprimerna
(velikost čevljev, poliester), predolge nabavne roke le teh ter za nabavo primernih zaščitnih
sredstev za specifična delovna mesta (npr.: varilce). Za slednje je bil v mesecu marcu 2017
sestanek z varnostnim inženirjem g. Rajačičem, kateremu se je problematika osebne
varovalne opreme za varilce tudi predstavila.
Na drugi seji predsedstva SVSŽ se je sprejel sklep o spremembi Pravilnika o dodeljevanju
solidarnostne pomoči SVSŽ. 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.
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. Poleg tega se je zaradi spremembe naslova sindikata,
spremenil tudi žig.
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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%.
S 1. 1. 2017 se je uveljavilo 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).
V nadaljevanju je predsednik sindikata izpostavil problematiko prerazporeditev delovnega
časa. Člani skupščine so opozorili na nekatera dejstva, ki so navedena v kolektivni pogodbi za
dejavnost železniškega prometa (v nadaljevanje KPDŽP):
 sindikati podpirajo letni razpored delovnega časa, delodajalec pa zagovarja predvsem
mesečni razpored delovnega časa (po 85. členu kolektivne pogodbe KPDŽP je
delodajalec dolžan vsem delavcem, zaposlenim v družbi vnaprej določiti najmanj
mesečni oziroma letni razpored delovnega časa z začetkom in koncem izmene),
 glede na 4. odstavek 90. člena KPDŽP mora delodajalec v pisni obliki obvestiti delavce
in od njih pridobiti pisno soglasje o začasni prerazporeditvi,
 po 94. členu KPDŽP je delodajalec z razporeditvijo delovnega časa delavcu dolžan
zagotoviti dnevni počitek med dvema izmenoma, ki mora trajati najmanj dvakrat
toliko ur, kot je trajala predhodna izmena, najmanj pa 12 ur, kar velja za izvršilne
železniške delavce.
Člani skupščine, zaposleni v Službi gradbene dejavnosti so opozorili na problem zagotavljanja
počitkov zaradi prevelikega obsega dela. Predvsem se pojavlja problem pri progovnih
čuvajih, kateri morajo zaradi dela zunanji izvajalcev večkrat delati preko svojega rednega
delovnega časa.
Po razpravi so člani skupščine soglasno sprejeli sklep:
Sklep 2.2
Člani skupščine so se seznanili s poročilom predsednika sindikata SVSŽ o dogajanjih v
obdobju med obema skupščinama SVSŽ.

Ad. 8
Pod to točko dnevnega reda se je predstavilo finančno poročilo za leto 2016 in poročilo
Nadzornega odbora. Nadzorni odbor je na 1. seji ugotovil, da je bilo v letu 2016 finančno
poslovanje v sklad s finančnim planom, evidenca o poslovanju pa je vodena pregledno.
Za sledečo sejo skupščine SVSŽ se Finančno poročilo za Železniško ribiško ligo druženja izdela
ločeno od Finančnega poročila SVSŽ.
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Po pregledu obeh poročil so člani skupščine soglasno sprejeli sledeča sklepa:
Sklep 3.2
Člani skupščine SVSŽ so se seznanili s finančnim poročilom in poročilom Nadzornega
odbora za leto 2016.
Sklep 4.2
Prekoračitve porabe glede na Finančni plan 2016 se s strani skupščine SVSŽ odobrijo za:
 konto 401 – pisarniški material,
 konto 415 – solidarnostna pomoč,
 konto 420 – stroški za upokojence sindikata,
 konto 427 – stroški predsedstva.
Prekoračitve so nastale zaradi stroškov popravila računalnika in tiskalnika, več prispelih vlog v
primeru tri ali več mesečnega bolniškega staleža, slike in plakete za člane, kateri so se
upokojili ali odšli na čakanje ter stroškov seje razširjenega predsedstva, katere se je udeležil
tudi delavski direktor SŽ, d.o.o.

Ad. 9
Pri pregledu Finančnega plana za leto 2017 se je predlagalo zmanjšanje stroškov članarine za
druge sindikate, predvsem zaradi zmanjšanja članstva. Predlaga pa se tudi poročilo porabe
teh stroškov iz strani Sindikata železniškega prometa Slovenije.
Planiran presežek v letu 2017 se vloži v Rezervni sklad.
Predlog izplačila sejnin iz OO Maribor je bil iz strani večine članov skupščine zavrnjen.
Po predstavitvi in pregledu Finančnega plana za leto 2017 so člani skupščine sprejeli sklep:
Sklep 5.2
Sprejme se Finančni plan za leto 2017.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI!

Ad. 10
Glede na možnost sodelovanja je predsednik seznanil člane skupščine, da je trenutno v
veljavi še pogodba o sodelovanju med SVSŽ in SŽPS. V zadnjem letu so potekali pogovori o
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sodelovanju tudi z drugimi sindikati, tako s SŽS kot tudi s Sindikatom strojevodij, ki so s
članstvom prisotni v SŽ Infrastruktura, d.o.o. V okviru teh dejavnosti je bil na 4. sejo
predsedstva SVSŽ povabljen delavski direktor SŽ, d.o.o. Albert Pavlič, kateri je članom
predsedstva SVSŽ je predstavil zgodovino, sestavo, delovanje in dosežke Sindikata SŽS.
Predsednik sindikata je poudaril, da je situacija na področju sodelovanja relativno negotova,
saj v več sindikatih potekajo volitve in s tem menjave v vodstvenih organih. To za nas pomeni
tudi določene spremembe v stališčih, ki se nanašajo na dolgoročne usmeritve v delovanju
teh sindikatov, zato morajo biti naši nadaljnji koraki in posledične odločitve o sodelovanju
zelo premišljene in podkrepljene s pozitivnimi primeri sodelovanja med sindikati.
Vsekakor Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic pušča odprte možnosti za sodelovanje z
drugimi sindikati v družbi v prihodnosti.
Skupina SVSŽ, zadolžena za sodelovanje s sindikati v družbi v kratkem pregledala in podala
predloge na čistopis Dogovora o sodelovanju s sindikati, katerega je pripravil Boris Gorišek.
Predloge in pripombe na čistopis Dogovora sprejema predsednik sindikata do sredine maja
2017. Dopolnjena in popravljena vsebina Dogovora se predstavi sindikatu s katerim trenutno
sodelujemo, obenem pa se vsebina Dogovora uporablja kot osnovni kriterij sodelovanja s
sindikati in se kot tak lahko predstavi tudi drugim, za sodelovanje zainteresiranim
sindikatom, kateri imajo večino članov v družbi SŽ-Infrastruktura, d.o.o..

Ad. 11
Iz zapisnika 1. seje Nadzornega odbora SVSŽ je razvidno, da je potrebno pridobiti poročilo o
zasedenosti kapacitete (prijavnice in poraba dodatnih kart). Aleksander Šmid je predlagal
izdelavo tabele v Excelovi obliki, iz katere bi bilo razvidno število prijavljenih in znesek.
Kopije prijavnic za apartma Zreče, katere izpolnijo letovalci ob prijavi se pošiljajo tudi v arhiv
SVSŽ, blagajniku sindikata.
Delegati skupščine SVSŽ so se dogovorili, da se za sezono 2017 – 2018 nabavijo dve sezonski
karti za vstop v savno in na bazen ter dve sezonski karti samo za vstop na bazen .
Za nagrade se lahko podeljujejo le nezasedeni termini letovanja v apartmaju.
V nadaljevanju je predsednik sindikata seznanil člane skupščine, da ima stanovanjski blok v
katerem je naš apartma novega upravljavca, UPRASTAN. Poleg tega je seznanil člane z
dopisom iz strani Občine, v katerem se navaja, da je potrebno podati seznam letovalcev
zaradi plačila turistične takse. Na dopis je že odgovoril, v njem pa je navedel, da naši letovalci
plačujejo turistično takso na recepciji Term Zreče.
Po razpravi so člani skupščine sprejeli sklep:
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Sklep 6.2
Skupščina SVSŽ sprejme Razpisne pogoje za počitniško kapaciteto v Zrečah za sezono 2017.
Glede, na to, da je termin izvedbe sej skupščine sindikata pozen, so člani skupščine sprejeli še
sledeči sklep:
Sklep 7.2
Zaradi poznega termina seje skupščine SVSŽ, o Razpisnih pogojih za počitniško kapaciteto v
Zrečah odloča predsedstvo SVSŽ skupaj s komisijo za letovanje.

Ad. 12
Pod točko problematika članstva je bilo izpostavljeno sledeče:
V Območnem odboru Zidani Most je ostal le še en član. Do sledeče seje skupščine SVSŽ se
status OO Zidani Most ne spreminja, v tem času pa se bo poskusilo pridobiti nove člane.
Predsednik OO Celje je predlagal, da se delijo finance SVSŽ tudi na posamezne Območne
odbore. Predlog se preuči do sledeče seje skupščine SVSŽ.
Predsednik OO Maribor je predlagal, da se zapisniki sej Območnih odborov pošiljajo vsem
predsednik Območnih odborov. V nadalje se zapisniki sej Območnih odborov pošljejo
sekretarju sindikata, kateri razpošlje zapisnike predsedstvu SVSŽ.
Predsednik sindikata je seznanil člane skupščine, da se bo predstavila problematika Izvršilnih
železniških delavcev odvetniški pisarni Štelcer ter pridobilo pravno mnenje o statusu
Izvršilnih železniških delavcev.

Ad. 13
Za letošnje Družabno srečanje sta bila dva predloga. Prvi predlog je podal OO Maribor, in
sicer Otok ljubezni na reki Muri pri kraju Ižakovci, drugi predlog pa je bil ponujen iz strani
Sindikata železniškega prometa Slovenije v Kranjski Gori.
Člani skupščine so z večino sprejeli sklep:
Sklep 8. 2
Družabno srečanje 2017 se izvede skupaj s Sindikatom železniškega prometa Slovenije.
Družabno srečanje se bo izvedlo dne, 17. 6. 2017. Vabilo z dnevnim redom srečanja in
razporedi avtobusov bodo na oglasnih deskah.
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Iz strani OO Maribor je prišla tudi pobuda o enodnevnem izletu z muzejskim vlakom po dolini
Soče. Predlagalo se je, da stroške avtobusnega prevoza krije sindikat, stroške muzejskega
vlaka pa udeleženci izleta. Hrana in pijača bi bila iz nahrbtnika. Za poizvedbo o zanimanju za
izlet ter za izvedbo izleta poskrbi predlagatelj.
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic je na 1. seji skupščine določili sindikalne zaupnike, ki
uživajo varstvo v skladu z zakonom in določili 157. člena, prvega odstavka Kolektivne
pogodbe za dejavnost železniškega prometa. Na 2. seji skupščine se je imenoval še dodatni
sindikalni zaupnik Davorin Meško.
Člani skupščine so sprejeli sklep:
Sklep 9. 2
Na podlagi prvega odstavka 157. člena kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega
prometa, sindikat SVSŽ določa dodatnega sindikalnega zaupnika, ki uživa varstvo v skladu z
zakonom in sicer:
Davorin MEŠKO
Sindikalni zaupnik SVSŽ

Seja se je zaključila ob 15.15 uri.

Zabeležil:

Overovatelja zapisnika:
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