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Številka:        3 / 2017 
Datum:  09. 10. 2017                                                    
 

Z A P I S N I K 
 
7. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne       
06. 10. 2017 ob 10⁰⁰ 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, BAŠEK Miroslav, Marko DEŽELAK in Aleksander ŠMID. 
 
Opravičeno odsoten: Aleš POLAJŽER 
 
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 6. seje predsedstva SVSŽ 
2. Pregled aktualnih dogodkov 
3. Problematika članstva 
4. Novoletni program 
5. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 1 

 
Predsedujoči je dal v razpravo zapisnik ter pregled realizacije sklepov 6. seje predsedstva 
SVSŽ, z dne 12. 06. 2017. 
 
Sklep št. 1.6 je realiziran (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 vsebino zgornjega sklepa ter podanim pozitivnim mnenjem skupine za sodelovanje 
s sindikati je dne, 10. 7. 2017 potekla korespondenčna seja skupščine, katera je sprejela 
sklep: 
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Sklep št. 1.1k 
 

Skupščina SVSŽ pooblašča predsednika SVSŽ, Bojana Gajška za podpis pogodbe o 
sodelovanju s SSSLO. 
 
Glede na sprejeti sklep skupščine je dne 11. 7. 2017 predsednik sindikata SVSŽ podpisal 
Pogodbo o sodelovanju s Sindikatom strojevodij Slovenije. Podpisana pogodba o sodelovanju 
omogoča skupni nastop pri reševanju problemov naših članov, reševanje kadrovske 
problematike, boljše sodelovanje s sindikati, ki že imajo podpisano pogodbo s Sindikatom 
strojevodij Slovenije itd. V pogodbi je prav tako določeno, da se ob obračunu članarine za 
člane Sindikata vzdrževalcev Slovenskih železnic mesečno na transakcijski račun Sindikata 
strojevodij Slovenije, odvaja 10% od članarine posameznega člana, ki se obračunava v višini 
1% od njegove mesečne bruto plače. 
 
Glede na navedeno se tako 1%  članarine bruto plače naših članov po novem nakazuje: 

 90% na transakcijski račun Sindikata vzdrževalcev Slovenskih železnic              

 10% na transakcijski račun Sindikata strojevodij Slovenije     
 
V  pogodbi je zapisano, da se teh 10% članarine uporablja v skladu s sklepi predsedstva SVSŽ 
in za potrebe SVSŽ. 
 
V pripravi je prav tako obnova Pogodbe o sodelovanju s Sindikatom železniškega prometa 
Slovenije. 
 
Sklep št. 2.6 je realiziran (Na podlagi 4. člena Pravilnika o dodeljevanju solidarnostne   

pomoči SVSŽ se članu sindikata Mirtu Francu dodeli nepovratna 
socialna pomoč v višini 300 EUR). 

 
Po pregledu zapisnika in realizacije sklepov 6. seje predsedstva SVSŽ so člani predsedstva 
soglasno potrdili zapisnik v predlagani obliki. 
 

Ad. 2 
 
Predsedstvo sindikata se je seznanilo z naslednjimi aktualnimi dogodki, kateri so se odvijali 
med obema sejama predsedstva SVSŽ: 
  
Na  26. seji Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb v sistemu slovenskih železniških družb 
je bilo predstavljeno letno poročilo skupine SŽ za leto 2016. Skupina SŽ je v letu 2016 
ustvarila poslovne prihodke v višini 501.923 tisoč EUR, celotni poslovni izid pa znaša 24.642 
tisoč EUR. Generalni direktor je poudaril, da so bile v letu 2016 sklenjene dolgoročne 
pogodbe za OGJS tako na potniškem kot na infrastrukturnem delu, leto pa se je ocenilo kot 
zelo uspešno leto. 
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Regres za letni dopust je bil izplačan konec meseca junija v višini 1.113 EUR bruto vsem 
zaposlenim enako, razen članom poslovodstev družb v skupini SŽ. 
 
Kakor v drugih družbah v skupini SŽ, d.o.o. je tudi stanje v družbi SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
glede zaposlenih izvršilnih železniških delavcev kritično. To stanje je nastalo predvsem zaradi 
upokojitev delavcev in vključevanja delavcev v Program reševanja presežnih delavcev, ter 
nezaposlovanja novih delavcev. Na sami seji se je celo predlagalo, da se preveri na katerih 
segmentih je pomanjkanje in na katerih morda celo presežek. 
 
Leon Didič je prisotne na seji prisotne seznanil, da je Odbor SD KPD za letovanje prejel 1100 
prijav za koriščenje počitniških kapacitet, od teh prijav je bilo potrjenih 726 za enote na 
Hrvaškem in 60 prijav za enote v Sloveniji. Razlog za velik interes za letovanje v počitniških 
kapacitetah SŽ je v nizki ceni in njihovi novi podobi po prenovi.  
 
Konec meseca junija so potekali pogovori glede ureditve odmora med delom ter izplačila 
jubilejne nagrade za delavce, ki dopolnijo 40 let delovne dobe v skupini SŽ, skupaj z 
beneficirano oziroma dodano delovno dobo. Aneks k dogovoru, ki ureja navedeno 
problematiko je bil podpisan v septembru. Zaposlenim, ki dopolnijo 40 let delovne dobe v 
skupini SŽ, se izplača enkratna poslovna stimulacija,  v višini povprečne plače v skupini SŽ v 
zadnjih treh mesecih. 
 
V nekaterih družbah v skupini SŽ, d.o.o. se ugotavlja, da je še vedno problem dobave osebnih 
varovalnih sredstev, ker ji delavci ne dobijo v dogovorjenem roku. V nekaterih primerih, pa 
celo dobijo delavci osebno varovalno opremo neuporabno. Za rešitev problema se je 
predlagalo, da se na letni ravni naredi seznam zaposlenih iz katerega bo razvidno v katerem 
mesecu določenemu delavcu kaj pripada. Poleg reševanja problematike nabave osebne 
varovalne opreme se za intervencijske skupine na terenu predlaga osebna varovalna oprema 
temnejše barve, saj se ta, ki se trenutno uporablja, hitro umaže. Silvo Berdajs je pojasnil, da 
na nivoju SD KPD deluje odbor za varnost in zdravje pri delu. Odbor je skupaj s službo za 
varstvo pri delu določil tehnične parametre za osebno varovalno opremo. Vprašanje je če so 
bili ti parametri pravilno določeni. Poudaril je, da je potrebno spremeniti Pravilnik o osebni 
varovalni opremi, ker ta določa rok uporabe eno leto ali do obrabe. Predlagal je, da se odbor 
zadolži, da pregleda tehnične parametre ter pravilnik z vidika roka uporabe. 
 
17. 7. 2017 je potekala 9. redna seja Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (SD-I). Zaradi 
odstopa Nikole Kneževića iz mesta predsednika SD-I ter mesta predstavnika delavcev v 
Nadzornem svetu družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., je bilo potrebno izvesti ponovne volitve. Za 
predsednika SD-I je bil iz strani reprezentativnih sindikatov predlagan in v SD-I izvoljen Gajšek 
Bojan, za njegovega namestnika pa Milorad Šljivić. Za predstavnika delavcev v Nadzorni svet SŽ-
Infrastruktura, d.o.o. je bil imenovan Silvo Berdajs. Zaradi odstopa Silve Kristan z vseh funkcij, ki 
jih je opravljala za SD-I in SD-KPD je bil za predsednika Odbora za spremljanje predpisov v SD-I ter 
člana Odbora za spremljanje predpisov v SD KPD, imenovan  Edvard Veber. 
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Miran Trantura je na seji SD-I izpostavil problematiko premeščanja 21 delavcev v SŽ-ŽIP, 
storitve, d.o.o. Pri tem je poudaril, da se ne strinja, da se z premeščanjem delavcev prenaša 
tudi osnovna dejavnost v omenjeno družbo (npr.: mazanje in čiščenje kretnic) ter, da se 
premeščeni delavci po letu dni vključijo v redni delovni proces družbe SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. 
Pri premeščanju delavcev med družbami naj imajo vsi delavci zagotovljen enak obseg pravic 
in obveznosti iz delovnega razmerja. Direktor družbe, Matjaž Kranjc je odgovoril, da se v SŽ-
ŽIP, storitve, d.o.o., ne prenaša osnovne dejavnosti temveč samo delen prenos dejavnosti 
pomožnih del pomožnih delavcev, kateri ostanejo na istih lokacijah vzdrževanja z istim 
pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja. Da so se ti prehodi izvedli čimbolj 
sporazumno, so bili na razgovorih prisotni tudi delavski direktor družbe in socialni partnerji. 
Naš sindikat sta pri razgovorih zastopala Koritnik Boštjan in Davorin Meško, prisoten pa je bil 
tudi naš predsednik sindikata Bojan Gajšek, kot predsednik SD-I. 
 
Na intranetu so bile dne 21. 7. 2017 objavljene informacije o pridobitvi podatkov o višini 
pokojnine in datumu izpolnitve pogojev za poklicno pokojnino. Podatke se lahko pridobi 
preko Vloge za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini (vlogo se pridobi tudi 
na spletni strani KAD). Ta se s prilogami pošlje na naslov Kapitalska družba, d.d., Dunajska 
cesta 119, 1000 Ljubljana. V primeru, da se delavec odloči za poklicno pokojnino se 
priporoča, da se mesec in pol prej na Kapitalsko družbo, d.d., pošlje Zahtevek za uveljavitev 
pravice do poklicne pokojnine in obrazec Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije. 
 
V skupini SŽ se je razpisalo več štipendij za srednješolski poklicni in strokovni izobraževalni 
program, ter izobraževalni program 1. oziroma 2. bolonjske stopnje in sicer za več smeri 
(strojništvo, elektrotehnika, promet in logistika, gradbeništvo, informatika ali računalništvo, 
ekonomija, računovodstvo, komerciala in druge smeri). Rok za oddajo vlog je 31. 10. 2017. 
Nepopolne vloge bodo zavrnjene. 
 
Interesne dejavnosti članov in članic sindikata SVSŽ: 
 
17. 6. 2017 je potekalo družabno srečanje v Kranjski Gori članov in članic našega sindikata, 
Sindikata vodenja prometa Slovenije in Sindikata uslužbencev železnic. Z nami so bili tudi 
gostje iz Poljske, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Udeleženci so si lahko pogledali 
Kranjsko Goro in skakalnice v Planici. Sama prireditev je potekala v dvorani Vitranc, kjer nas 
je zabaval ansambel Murni in Saša Lendero.  
 
26. 8. 2017 so se člani sindikata SVSŽ in SŽPS udeležili izleta z ladjo po Kvarnerju.   
 
8. 9. 2017 je Območni odbor Maribor priredil turnir v malem nogometu, na katerem so se 
pomerile ekipe iz raznih lokacij vzdrževanj. Zmagala je ekipa iz lokacije vzdrževanja Zgradb in 
mehanizacije Maribor. 
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Železniška ribiška liga druženja je imela 16. 9. 2017 zaključek 15. sezone. Na zaključku so se 
podelili pokali in nagrade za najboljše ribiče sezone. Ena od nagrad je bila tudi termin 
apartmaja v Zrečah. Miran Trantura je seznanil prisotne, da je bil naš sindikat na vseh tekmah 
promoviran z zastavo sindikata, za naslednjo sezono pa poziva vse zainteresirane člane, da se 
pridružijo Železniški ribiški ligi druženja. 

 
Ad. 3 

 
Pri premeščanju delovnih invalidov iz družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v družbo SŽ-ŽIP, 
storitve, d.o.o., so se opazile nekatere nepravilnosti, katere so bile sicer po opozorilu nanje 
odpravljene, vendar bo potrebno v prihodnje budno spremljati stanje naših premeščenih 
članov sindikata v družbi SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. Predvsem se opaža problem v sklenjenem 
dogovoru med družbama o prehodu delavcev, kjer je navedeno, da premeščeni delavci 
ostanejo 1 leto na istih lokacijah vzdrževanja z istim pravicami in obveznostmi iz delovnega 
razmerja. Vendar se po preteku tega obdobja ne razvidi njihova nadaljnja usoda. Predlaga se, 
da se časovno obdobje 1 leta črta iz dogovora, ter da ostanejo premeščeni delavci do 
upokojitve na svojih delovnih mestih, tako kot je bilo dogovorjeno na neformalnem sestanku 
predstavnikov sindikatov in poslovodstva. 
 
V primeru podpisovanja kakršnih koli dokumentov in pogodb, katerih vsebina je nejasna, naj 
se delavci najprej posvetujejo s predstavniki sindikata.  
 
Vodjem lokacij vzdrževanj gradbene dejavnosti je potrebno poslati dopis, da se tudi delovni 
invalidi, premeščeni v SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o., redno oskrbijo z napitki pozimi in poleti, 
osebnimi zaščitnimi sredstvi, praški itd. 
 
Problematika prerazporeditev je še vedno pereča tema, kljub raznim razgovorom s 
predstavniki delodajalca. Predvsem se razni pritiski na delavce izvajajo na terenu, po lokacijah 
gradbene dejavnosti. Glede na kolektivno pogodbo in dogovor se mora delavec s 
prerazporeditvijo pisno strinjati. Če se s predlagano prerazporeditvijo ne strinja, se lahko 
uvede nadurno delo, katero pa mora biti ustrezno ovrednoteno (1 : 1,65 za 1 uro 
opravljenega nadurnega dela). 
 
Glede problematike vožnje službenih vozil ponovno opozarjamo, da v primeru, ko delavec, 
kateri prevzame službeno vozilo ugotovi tehnične pomanjkljivosti vozila, to vozilo zavrne, 
pomanjkljivosti popiše ter o tem obvesti nadrejenega. Delavci se morajo zavedati, da z 
uporabo takšnega vozila ogrožajo svojo lastno varnost, varnost sopotnikov ter ostalih 
udeležencev v prometu.   
 
Zadnja praksa pa je celo pokazala, da če delavec povzroči prometno nesrečo ali poškoduje 
vozilo, ni kaznovan samo iz strani policije temveč tudi iz strani delodajalca, saj delodajalec v 
takem primeru uvede disciplinski postopek proti vozniku. 
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Iz terena so nas opozorili, da se izvajajo razna izobraževanja za težko gradbeno mehanizacijo. 
Od delodajalca pričakujemo, da se v prihodnje ta šolanja izvajajo korektno, na način, da 
predstavniki proizvajalca, delavcem na izobraževanju pokažejo tudi praktično uporabo takšnih 
strojev.  
  
V prihodnje se pričakuje uvedba nekaterih sprememb v Kolektivni pogodbi za dejavnost 
železniškega prometa, za kar se bo ustanovila skupina, katera bo sprejemala in preučevala 
razne predloge. Pri podajanju predlogov se mora aktivirat tudi naš sindikat, kateri predstavlja 
vzdrževalce gradbene dejavnosti, SVTK in elektro stroke. 
 
Da bi bili člani in članice našega sindikata še bolj informirani o aktualnih dogodkih in da bi 
lahko podali razne problematike, ki se pojavljajo na posameznih lokacija vzdrževanj, se 
predstavniki sindikata zavzemajo, da bi bili v prihodnje na terenu bolj prisotni.  

 
Ad. 4 

 
Člani predsedstva so se letos odločali med tremi ponudbami za novoletna darila. Izbrali so 
varianto praktičnih daril za vsakdanjo uporabo. Tudi letos se bodo obdarili otroci članov in 
članic sindikata, do 10 let starosti. Občni zbori se letos organizirajo podobno kot lansko leto, 
časovno in finančno, pri tem pa je potrebno upoštevati zadnji spisek članstva sindikata, v 
katerem so že navedeni novi člani sindikata. 
 

Ad. 5 
 

Za naslednje leto se predlaga samostojna organizacija športno družabnega srečanja prvo 
soboto v juniju. Prav tako se za naslednjo leto predlaga samostojna izvedba izleta z ladjo.  
 
Za izvedbo teh dejavnosti bo potrebno na naslednji skupščini sindikata preučiti vse morebitne 
stroške in jih vključiti v Finančni plan za leto 2018. 
 
Predlagala se je tudi izobraževalna ekskurzija na avstrijske ali nemške železnice, kjer bi se 
udeleženci ekskurzije seznanili z delom vzdrževalcev gradbene dejavnosti, SVTK naprav in EE 
dejavnosti. 
 
Širše članstvo je bilo obveščeno o novih terminih za koriščenje apartmaja v Zrečah. Na 
članstvo se obračamo z željo, da apartma v naslednji sezoni čimbolj zasedejo. 
 
Seja se je zaključila ob 13.15 uri.  
 
Zapisal: 
Edvard VEBER   Bojan GAJŠEK 
Sekretar SVSŽ  Predsednik SVSŽ 
 


