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Številka:       2 / 2018 
Datum:  30. 03. 2018                                                   
 

Z A P I S N I K 
 
9. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne       
21. 03. 2018 ob 10⁰⁰ uri, v Celju. 
 
Prisotni člani predsedstva SVSŽ: 
Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Gregor KMETEC, Roman ŽVEGLER, Vladimir BIZJAK in 
Edvard VEBER. 
 
Ostali prisotni: 
Boštjan KORITNIK, Miroslav BAŠEK, Aleksander Šmid in Marko DEŽELAK. 
 
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 8. seje predsedstva SVSŽ 
2. Pregled aktualnih dogodkov 
3. Organizacija športno družabnega srečanja 2018 
4. Počitniška kapaciteta Zreče 
5. Problematika članstva 
6. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
 

Ad. 1 
 
Predsedujoči je dal v razpravo zapisnik 8. seje predsedstva SVSŽ, z dne 18. 1. 2018.  
 
Sklep št. 1.8 je realiziran      (Potrdi se Pravilnik o varovanju osebnih podatkov članstva SVSŽ) 

 
Po pregledu zapisnika 8. seje predsedstva SVSŽ so člani predsedstva soglasno potrdili 
zapisnik v predlagani obliki. 
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Ad. 2 
 
V začetku februarja smo zaposleni na SŽ prejeli dve obvestili »Povzetek obračuna dohodkov 
izplačanih v letu 2017«, za kateri smo dobili pojasnilo, da se upošteva seštevek vseh vrst 
dohodkov v obeh povzetkih.  
Dva izpisa sta bila pripravljena zaradi uvedbe sistema SAP v obračunu plač v nekaterih 
družbah v skupini SŽ in je tako en povzetek narejen za obdobje, ko je bila plača obračunana v 
predhodnem sistemu za obračun plač in drugi povzetek za obdobje, ko je bila plača 
obračunana v sistemu SAP. 
 
Svet delavcev kapitalsko povezanih družb Slovenskih železnic, d.o.o., (SD KPD) je v 
ponedeljek, 5. 3. 2018, na predlog posameznih svetov delavcev in sedmih reprezentativnih 
sindikatov izglasoval nezaupnico delavskemu direktorju SŽ, d.o.o., Albertu Pavliču. Ob tem je 
bil izglasovan sklep, da se Nadzornemu svetu Slovenskih železnic, d.o.o. predlaga njegova 
razrešitev s funkcije delavskega direktorja oz. člana poslovodstva SŽ, d.o.o.  
Prav tako je večina svetov delavcev izrekla polno zaupnico predsedniku SD KPD, Silvu 
Berdajsu. 
 
Predstavniki zaposlenih na SŽ, kakor tudi generalni direktor, Dušan Mes, so pozvali vse 
zaposlene, da se vzdržijo vseh ravnanj, ki netijo konflikt med zaposlenimi na SŽ in bojkotirajo 
protestne akcije, ki so izključno posledica izglasovanja nezaupnice bivšemu delavskemu 
direktorju. 
 
V skladu s sklepom o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev delavskega direktorja 
Slovenskih železnic, d.o.o. z dne 5.3.2018 je do izteka roka za vložitev kandidatur, 22 članov 
SD KPD in 7 reprezentativnih sindikatov v skupini SŽ, vložilo kandidaturo Nine Avbelj Lekić za 
delavsko direktorico.  Kandidatka se je s kandidaturo strinjala. Drugih kandidatur ni bilo. 
 
Na SŽ ŽIP,d.o.o. so pripravili pregled počitniških enot Slovenskih železnic, kjer lahko zaposleni 
na SŽ preživijo svoj dopust – v gorah, toplicah ali na morju, v terminih od 15.6.2018 do 
15.9.2018. Letovanje v enotah, ki so na razpolago v terminih do 15.6.2018 (razen termina 
prvomajskih praznikov) in terminih od 15.9.2018 do 15.12.2018, se lahko rezervira 
neodvisno od razpisa za poletje 2018.   
Razpis za železničarje je objavljen tudi na Intranetu SŽ, kjer so pod zavihkom Prosti čas, 
Letovanje, Počitniške enote ŽIP, na razpolago prijavnice. Izvod razpisa je poslan tudi vsem 
družbam v skupini SŽ.  
Priloga razpisa je Cenik letovanj v sezoni in izven sezone za enote v Sloveniji ter na Hrvaškem 
in Prijavnica za letovanje. 
 
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., je dne 14.3.2018 obvestil SD KPD, da je odpoklical 
Mirana Tranturo kot predstavnika Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o. v SD KPD, za 
novega predstavnika Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o. pa je imenoval Boruta Juga. 
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Ad. 3 
 
Priprave na organizacijo športno družabnega srečanja na Otoku ljubezni v vasi Ižakovci, so v 
polnem teku. Srečanje se bo izvedlo prvo soboto v mesecu juniju. Udeleženci srečanja si bodo 
lahko po želji ogledali mlina na Muri, organizirana pa bo vožnja čez reko Muro s splavom. 
Drugi del srečanja se bodo odvijale razne družabne igre (vlečenje vrvi, odbojka …) in družabni 
del s glasbo.  
Prevoz bo organiziran z avtobusi iz različnih koncev Slovenije (Primorske, Koroške in 
Štajerske).  
Vabilo in prijavnice se bodo pripravile do 15. 4. 2018, prijave pa bodo predsedniki območnih 
odborov SVSŽ pobirali do 15. 5. 2018.  
Vstopnice za športno družabno srečanje bodo majice, katere se bodo delile na mestu 
srečanja.  
 

Ad. 4 
 
Zasedenost v počitniški kapaciteti v Zrečah je bila v lanskem letu slaba. Vzroki so predvsem v 
konkurenčnih cenah ponudnika SŽ ŽIP, storitve, d.o.o. Zato bo potrebno glede same usode 
počitniške kapacitete temeljito razmisliti in odločitev sprejeti ob zaključku naslednjega 
razpisnega obdobja. 
Prisotni na seji predsedstva so se seznanili s odstopom predsednika Komisije za dodeljevanje  
terminov počitniške kapacitete, Davorin Meškota. Na mesto predsednika je bil predlagan 
Aleksander Šmid, za člana pa Edvard Veber in Davorin Meško. Novo sestavo komisije mora 
potrditi še skupščina sindikata na svoji sledeči redni seji. 
Razpis za termine v počitniški kapaciteti Zreče za sezono maj – november 2018 bo objavljen 
do konca meseca marca, v razpisu pa bodo že navedeni kontaktni podatki novega 
predsednika Komisije. 
Za počitniško kapaciteto v Zrečah je potrebno nabaviti mikrovalovno pečico, predpražnik za 
čevlje, metlo in sesalnik. Potrebno pa je pritrditi luč na balkonu, katera je bila odstranjena 
zaradi izvedbe nove fasade na stanovanjskem bloku v katerem se počitniška kapaciteta 
sindikata nahaja. 

 

Ad. 5 
 
Sindikat vzdrževalcev Slovenskih železnic zastopa delavce različnih delovnih profilov 
(vzdrževalce SV in TK, vzdrževalce EI in EE ter vzdrževalce v gradbeni dejavnosti). Vsi ti delovni 
profili so že bili predstavljeni v obliki člankov v glasilu Prometnik,  a je problematika le teh za 
druge sindikate še vedno velika neznanka. Zato je potrebno v prihodnosti sindikatom s 
katerim sodelujemo, delavskemu direktorju kakor tudi Svetu delavcev SŽ-Infrastruktura, 
d.o.o., nastale problematike posameznih delovnih profilov natančno predstaviti. 
 
Še vedno po večini lokacijah vzdrževanja primanjkuje delavcev na kar se predstavnike 
delodajalca opozarja na sestankih, preko sej Sveta delavcev in delavskega direktorja družbe. 
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Posluha ni, razne drage analize, katere izvajajo zunanji izvajalci pa prikazujejo na SŽ celo viške 
na nekaterih delovnih področjih. Zato naš sindikat kot tudi ostale sindikate na SŽ v 
prihodnosti čaka še veliko dela in vlaganja truda, da se na področju zaposlovanja novih 
delavcev premaknemo iz mrtve točke. 
 
V lokaciji vzdrževanja SV Celje se je uvedlo izmensko delo (turnus) v katerega je vključena 
večina delavcev omenjene lokacije vzdrževanja. Kakšno učinke bo uvedba izmenskega dela 
prinesla bo pokazala prihodnost, vsekakor pa uvajanja nekaterih novosti na lokacijah 
vzdrževanj, kjer je povprečna starost delavcev 50 let ali več, včasih niso dobrodošle. 
Predvsem kadar gre za združevanja lokacij vzdrževanja. 
 
Zaradi zadnjih dogajanj na sindikalnem področju na SŽ so marsikatere aktivnosti glede 
reševanja problematike napredovanj, odredb o drugem delu, uvedba dodatkov za voznike 
TMD, ustavljene. Kako dolgo bo nastalo stanje trajalo se še ne ve, upamo pa da bodo razmere 
v kratkem uredile. 
 
Po lokacijah gradbene dejavnosti so bili razposlani osnutki Navodila za varno delo z lesenimi 
pragovi. Problematiko ravnanja z impregniranimi pragovi, ki so impregnirani s kreozoltnim 
oljem in, da so delavci, ki z njimi rokujejo neustrezno zaščiteni in močno izpostavljeni 
nevarnostim okužb in zastrupitvam, je predstavil že Roman Jakopič na zadnji seji Sveta 
delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
Glede na vsebino pripravljenega Navodila, se očita, da je delo s impregniranimi pragovi iz 
varnostnega vidika praktično nemogoče. Zaradi tega se pričakujejo vsebinski popravki tega 
Navodila, katerega bo Odbor za predpise Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., obravnaval 
na svoji sledeči redni seji. Predlogi in pripombe na Navodilo za varno ravnanje z lesenimi 
pragovi se bodo iz strani našega sindikata poskušali pridobiti neposredno od samih vodij 
lokacij vzdrževanj gradbene dejavnosti v sledečih dneh. Na seji predsedstva se je iz strani 
predstavnikov gradbene dejavnosti že  predlagalo, da se impregnirani pragovi ne bi vgrajevali 
ob visokih temperaturah. 
 
Na seji predsedstva se je opozorilo tudi na škropljenje ambrozije. Predlagalo se je, da bi 
progovni delavci vzdrževalna dela na progi upravljali 24 ur po škropljenju, v skladu z 
veljavnimi navodili. Na ta način bi se izognili morebitnim nepotrebnim zdravstvenim 
zapletom (zastrupitvi, kožni izpuščaji …). 
 

Ad. 6 
 

Člani predsedstva so bili po elektronski pošti seznanjeni z vsebino Finančnega poročila za 
leto 2017 in Finančnim planom 2018. Pripombe na poročilo in plan se posreduje predsedniku 
ali sekretarju sindikata SVSŽ, najkasneje do 15. 4. 2018. 
 
OO Celje je podal pobudo, da se del sindikalne članarine odvaja za posamezne območne 
odbore, kateri ta del članarine namenijo za izvedbo raznih izletov in športnih dejavnosti. Na 
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sami seji predsedstva se je predlagalo, da se sindikalni zaupniki posameznih območnih 
odborov  do te pobude opredelijo na svojih rednih sejah območnih odborov. V primeru, da 
pobudo podprejo se morajo dogovoriti kakšne izlete ali športne dejavnosti bi skozi leto 
organizirali in kolikšno višino sredstev bi za to potrebovali. 
 
Železniška ribiška liga druženja je obvestila vse sindikate Slovenskih železnic in območne 
odbore, ki bodo sodelovali v ribiški ligi druženja, da vplačajo letno članarino, ki znaša 120€ za 
leto 2018. Nakazilo se vplača na račun ribiške lige druženja, najkasneje do 30. 3. 2018.  
Namen vplačila članarine je, da se omogoči tekmovanje članom sindikatov in nakup letnih 
ribiških kart. Ribiške karte bodo lahko koristili vsi sindikati, ki sodelujejo v ribiški ligi ter 
njihovi člani. V ta namen se bo opravil nakup ribiških letnih dovolilnic (dve karti RD Rače, dve 
karti RD Ptuj ter dve karti RD Slovenska Bistrica). 
 
Ker tudi nekateri naši člani sindikata sodelujejo v tej ribiški ligi so člani predsedstva sprejeli 
sklep: 
 

Sklep 1.9 
Predsedstvo potrjuje stroške letne članarine za Železniško ribiško ligo združenja v višini 

120 EUR. 
 
Člani predsedstva so se na kratko seznanili z vsebino Pogodbe o medsebojnih razmerjih in 
konfederalno pridruženem članstvu Sindikatu železniškega prometa Slovenije. V Pogodbi se 
navaja letna članarina, katero naš sindikat nakaže enkrat letno na tekoči račun Sindikata 
železniškega prometa Slovenije. 
 
Nakazana letna članarina se koristi za potrebe:  

 koriščenja pravne pomoči, 

 sejnin, 

 nagrade za pisanje člankov, 

 v skladu s sklepi SVSŽ. 
 
Sindikat železniškega prometa Slovenije bo zagotovil ločeno evidenco tako nakazane letne 
članarine Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic. V primeru, da ne bo porabljen celotni 
znesek letne članarine so člani predsedstva sprejeli sklep: 
 

Sklep 2.9 
Neporabljen del letne članarine, katero Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic nakaže na 

tekoči račun Sindikata železniškega prometa Slovenije, se ob koncu leta nakaže nazaj na 
tekoči račun Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic. 

 
Novost v Pogodbi je vsebina šestega člena, kateri navaja: 
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Sindikat železniškega prometa Slovenije bo zagotovil enemu predstavniku Sindikata 
vzdrževalcev slovenskih železnic polnopravno članstvo v glavnem odboru sindikata in 
dveh predstavnikov v skupščini sindikata.  
 
Prav tako bo Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic zagotovil enemu predstavniku 
Sindikata železniškega prometa Slovenije polnopravno članstvo v predsedstvu 
sindikata in dveh predstavnikov v skupščini sindikata. 

 
Na podlagi prejšnji dveh odstavkov lahko sindikata dajeta pobude in predloge za 
obravnavo na skupščini oziroma glavnem odboru oz. predsedstvu v pisni in ustni obliki, 
da jih ta lahko posreduje ustreznemu organu in se uvrstijo na dnevni red. 
 

Glede na predzadnji sestavek šestega člena Pogodbe se je na seji predsedstva podal predlog, 
da ima Sindikat železniškega prometa Slovenije v skupščini našega sindikata le enega 
predstavnika. Predlog je bil podan zaradi tega, ker sestavlja skupščino našega sindikata 2/3 
manj delegatov kakor skupščino Sindikata železniškega prometa Slovenije. 
 
V zapisniku 7. seje predsedstva SVSŽ se je pojasnila nov delitev članarine članov našega 
sindikata glede na Pogodbo o sodelovanju z Sindikatom Strojevodij Slovenije in sicer tako, da 
se 1% članarine bruto plače člana sindikata nakazuje: 

 90% na transakcijski račun Sindikata vzdrževalcev Slovenskih železnic              

 10% na transakcijski račun Sindikata strojevodij Slovenije     
 

V pogodbi je tudi zapisano, da se teh 10% članarine uporablja v skladu s sklepi predsedstva 
SVSŽ in za potrebe SVSŽ. Glede na zgornje navedbe se je tako na 9. seji predsedstva SVSŽ 
sprejel sklep: 
 

Sklep 3.9 
Članarina, katera se nakazuje v 10% deležu od 1% članarine bruto plače naših članov 

sindikata na transakcijski račun Sindikata strojevodij Slovenije se na začetku decembra v 
celoti vrne (nakaže) na transakcijski račun Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic. 

 
Vrnjena članarina se bo uporabila za izvedbo Občnih zborov Območnih odborov, kateri se 
izvedejo v mesecu decembru. 
 
Seja se je zaključila ob 13.15 uri.  
 
Zapisal: 
Edvard VEBER   Bojan GAJŠEK 
Sekretar SVSŽ  Predsednik SVSŽ 
 
 
 


