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Številka:     2 / 2017 
Datum:  29. 06. 2017                                                    
 

Z A P I S N I K 
 
6. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne       
12. 06. 2017 ob 10 uri, v Celju. 
 
Prisotni člani predsedstva SVSŽ: 
Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Gregor KMETEC, Roman ŽVEGLER, Vladimir BIZJAK in 
Edvard VEBER. 
 
Ostali prisotni: 
MEŠKO Davorin, KORITNIK Boštjan, Marko DEŽELAK in Aleksander ŠMID. 
 
Opravičeno odsotni: 
Aleš POLAJŽER in BAŠEK Miroslav 
 
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 5. seje predsedstva SVSŽ 
2. Pregled aktualnih dogodkov 
3. Problematika članstva 
4. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 1 

 
Predsedujoči je dal v razpravo zapisnik ter pregled realizacije sklepov 5. seje predsedstva 
SVSŽ, z dne 13. 02. 2017. 
 
Sklep št. 1.5 je realiziran       (Potrdi se Poslovnik o delu predsedstva v predlagani obliki) 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Po pregledu zapisnika in realizacije sklepov 5. seje predsedstva SVSŽ so člani predsedstva 
soglasno potrdili zapisnik v predlagani obliki. 
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Ad. 2 
 
Prisotni na seji so bili seznanjeni, da so v skupini SŽ prisotni zunanji presojevalci, ki delajo na 
posnetku delovnih procesov, kateri bo osnova za predloge na temo racionalizacije poslovanja. 
 
Iz strani odvetniške pisarne Štelcer / Berkovič smo pridobili pravno mnenje glede statusa 
izvršilnih železniških delavcev ter razporejanja delovnega časa. Odvetniška pisarna je podala 
sledeče zaključke: 
 
Zadevna ureditev, ko so delavci na določenih delovnih mestih zavezani opravljati vsa 
usposabljanja ter izobraževanja, izpite ter naloge IŽD, niso pa upravičeni do stimulacije za 
opravljanje navedenega dela, pri čemer Dogovor o izplačilu stimulacije za doseganje boljših 
poslovnih rezultatov SŽ in načinu uveljavitve eskalacije plač iz leta 2009 in 2010 ne vsebuje 
utemeljenih in  obrazloženih kriterijev za zadevno razlikovanje delovnih mest glede podelitve 
stimulacije, je diskriminatorna ter v nasprotju z 14. členom Ustave RS.  
 
Pravno mnenje glede razporeditve delovnega časa se nanaša na Kolektivno pogodbo za 
dejavnost železniškega prometa ( v nadaljevanju KPDŽP), kjer se izpostavlja vsebina 90. člena, 
kateri v petem odstavku navaja, da mora delodajalec v pisni obliki obvestiti delavce in od njih 
pridobiti pisno soglasje o začasni prerazporeditvi delovnega časa. V primeru, da se delavec 
negativno opredeli glede delodajalčeve začasne razporeditve delovnega časa, lahko 
delodajalec uvede nadurno delo, vendar pa mora v tem primeru upoštevati določila členov 
KPDŽP, katera so navedena v členu 100, 101, 102 in 103. Navedena dejstva so v veljavi za vsa 
delovna mesta v sistemu SŽ. 
 
Obe pravni mnenja odvetniške pisarne sta bili posredovani članstvu sindikata SVSŽ, 
sindikalnim zaupnikom SVSŽ, vodjem služb, vodjem lokacij vzdrževanja ter  predstavnikom 
delodajalca! 
 
Dne 25. 05. 2017 je potekala 7. redna seja Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (SD-I) na 
kateri so naši člani sindikata ter izvoljeni člani SD-I izpostavili sledečo problematiko: 
 
Bojan Gajšek je vprašal, kdaj se bo začelo izobraževanje 25 vzdrževalcev elektrotehnične 
smeri. Na to vprašanje je odgovoril direktor družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., da je termin 
izobraževanja teh delavcev predviden v sredini meseca julija 2017. 
 
Miran Trantura je ponovno izpostavil problematiko telefonskih kartic za dežurne delavce. 
Direktor je odgovoril, da je seznanjen s problemom in da bo rešitev možna po zamenjavi 
operaterja. 
 
V nadaljevanju seje je Bojan Gajšek izpostavil problematiko prerazporeditve delovnega časa v 
vzdrževanju in neustreznih zaščitnih sredstev. Direktor je odgovoril, da so bila navodila 
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posredovana na teren vsem delovodjem. O neustreznih zaščitnih sredstvih ni bil obveščen, o 
neustreznosti le teh pa je potrebno obvestiti tudi Komisijo za varnost in zdravje pri delu. 
 
Kot sindikat apeliramo na delavce, kateri opazijo kakršno koli nepravilnost na zaščitni osebni 
varovalni obleki (neustrezen material, neustrezna velikost obuval ali oblek), da o tem 
obvestijo nadrejene ter poskušajo v najhitrejšem možnem času neustrezno osebno varovalno 
obleko ali obuvalo zamenjati z drugo. 
 
V mesecu maju je potekala seja Odbora za spremljanje izrednih dogodkov in disciplinskih 
postopkov SD-I, na katerem so bili prisotni seznanjeni s Predlogom spremembe 4. člena 
Pravilnika o odgovornosti delavcev za kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega 
razmerja (Pravilnik 621), kateri bi se naj po novem glasil: 
 
Postopek za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je po 2. alineji prvega odstavka 110. člena  
ZDR-1 mogoče uvesti samo po naslednjih pogojih; 

- če je bila povzročena smrt ali huda telesna poškodba ene ali več oseb, ogrožena 
človeška življenja ali če je bila povzročena materialna škoda, ki presega 5000 EUR ali 

- če je bil ogrožen ali bistveno moten delovni proces ali kako drugače bistveno oteženo 
poslovanje in tega ni bilo preprečiti z organizacijskimi ukrepi. 

 
Sprememba 4. člena je razvidna v dveh točkah in sicer: 

- višina materialne škode, ki mora biti povzročena kot pogoj za izredno odpoved se 
zniža s 25.000 EUR na 5000 EUR; 

- za izredno odpoved zadostuje, da je izpolnjen le en pogoj od dveh sedaj določenih 
pogojev in ne več oba. 

 
SD-I je na svoji redni seji potrdil sklep Odbora z vsebino sklepa: 
 
SD-I se je seznanil s Predlogom spremembe 4. člena Pravilnika o odgovornosti delavcev za 
kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (Pravilnik 621) in na njega 

daje negativno mnenje. 
 
K temu negativnemu mnenju se pridružuje tudi Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic. 
 
Dne 06. 06. 2017 je potekala seja Skupine za sodelovanje z drugimi sindikati. Na tej seji so se 
prisotni seznanili s ponudbo o sodelovanju s strani Sindikata strojevodij, kateri ponuja 
predvsem pomoč pri reševanju problematike kakor tudi dostop do informacij. 
 
Člani predsedstva kakor tudi člani Komisije za sodelovanja s sindikati so mnenja, da so 
postopki prepočasni in da je potrebno nemudoma pristopiti, ki hitrejšemu dogovarjanju o 
sodelovanju s sindikati. Glede na zaključke Komisije za sodelovanje s Sindikati ter mnenja 
članov predsedstva se je izoblikoval ter sprejel sklep: 
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Sklep 1.6 
Predsedstvo SVSŽ pooblašča predsednika sindikata SVSŽ in Komisijo za sodelovanje s 

sindikati, katera deluje v okviru SVSŽ za izvedbo vseh potrebnih postopkov do podpisa 
pogodb s sindikati. 

 
Glede na zgoraj sprejeti sklep izvede predsednik sindikata in omenjena skupina razgovore s 
sindikati, kateri so nam ponudili sodelovanje, kakor tudi obnoviti obstoječo pogodbo s 
Sindikatom železniškega prometa Slovenije. Rezultati pogovorov s sindikati se predstavijo 
skupščini SVSŽ, katera sprejme v obliki sklepa dokončno odločitev.  
 

Ad. 3 
 

Pod 3. točko dnevnega reda se je ponovno izpostavila problematika neustreznih zaščitnih 
sredstev ter pomanjkanje delavcev v vzdrževanju, v EE in SVTK in tudi v gradbeni dejavnosti. 
 
Član sindikata iz gradbene dejavnosti iz Celja, je zaprosil sindikat za izredno socialno pomoč. 
K temu ga je privedla izredna socialna stiska, katera je nastala zaradi daljše bolniške 
odsotnosti ter bolezni in smrti v družini. Člani predsedstva so soglasno sprejeli sklep: 
 

Sklep 2.6 
Na podlagi 4. člena Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči SVSŽ se članu sindikata 

Mirtu Francu dodeli nepovratna socialna pomoč v višini 300 EUR. 

 
Ad. 4 

 
Majice za družabno srečanje so prispele na naslove predsednikov Območnih odborov SVSŽ. 
Te služijo kot vstopnice za družabno srečanje, katero se letos izvaja v Kranjski Gori. 
Prijavljenih je okoli 90 članov našega sindikata iz različnih krajev Slovenije. Le ti koristijo do 
prizorišča srečanja in nazaj avtobusni prevoz po izdelanem voznem redu. Nekateri člani pa 
bodo uporabili tudi osebna prevozna sredstva. Od predstavnikov sindikata, kateri se bodo 
udeležili srečanja, se pričakuje, da preverijo prisotnost prijavljenih članov na avtobusih ob 
odhodu iz prizorišča ter, da poskrbijo za njihovo varnost. 
 
Seja se je zaključila ob 12.30 uri.  
 
Zapisal: 
Edvard VEBER   Bojan GAJŠEK 
Sekretar SVSŽ  Predsednik SVSŽ 

 
 


