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Številka:      3 / 2018 

Datum:   18. 4. 2018                                                    
 

Z A P I S N I K 
 
3. seje skupščine Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (v nadaljevanju SVSŽ), ki je 
potekala dne 18. 4. 2018 ob  10.00 uri, v Celju. 
 
Prisotni člani skupščine SVSŽ: 
Miran TRANTURA, Davorin MEŠKO, Ivan NOVAK, Gregor KMETEC, Rudolf BUNDERLA, Aleš 
POLAJŽER, Miroslav BAŠEK, Vladimir BIZJAK, Roman ŽVEGLER in Boštjan KORITNIK. 
 
Ostali prisotni: 
Edvard VEBER, Marko DEŽELAK, Bojan GAJŠEK, Aleksander ŠMID in Silvo KRIČEJ. 
 
Opravičeno odsotni član skupščine SVSŽ: 
Vlado SREŠ 
 
Lista prisotnih je priloga originala zapisnika.  
 
Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red seje: 
 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 
2. Imenovanje verifikacijske komisije 
3. Imenovanje overovateljev zapisnika 
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine 
5. Pregled zapisnika 2. seje skupščine 
6. Poročilo predsednika sindikata 
7. Finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in sprejem zaključnega računa za 

leto 2017 
8. Predlog plana dela in finančnega plana za leto 2018 
9. Prenova pogodbe o sodelovanju s sindikatom SŽPS 
10. Počitniška kapaciteta Zreče 
11. Problematika članstva 
12. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bi soglasno sprejet. 

 
Ad. 1 

 
Pod točko 1 dnevnega reda je predsednik sindikata predlagal sestavo delovnega predsedstva 
skupščine: 

 Edvard Veber (predsedujoči delovnega predsedstva) 
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 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. 
 
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je skupščina sklepčna ter, da lahko sprejema sklepe. 
 

Ad. 3 

 
Za overovatelja zapisnika sta bila imenovana: 

 Roman Žvegler 

 Trantura Miran 
 
Za zapisnikarja seje je bil imenovan Edvard Veber. 
 

Ad. 4 

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

Ad. 5 

 
Pri pregledu zapisnika 2. seje skupščine SVSŽ se je ugotovilo, da so bili vsi sklepi realizirani.  
 
Na zapisnik ni bilo pripomb! 
 
Člani skupščine so soglasno sprejeli sklep: 
 

Sklep 1.3 
 

Sprejme se zapisnik 2. seje skupščine SVSŽ  
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Ad. 6 

 
Predsednik sindikata, Bojan Gajšek je podal poročilo o dogajanju v obdobju med obema 
skupščinama. Iz vsebine predsednikovega poročila se izpostavljajo sledeče aktivnosti, katere 
so se dogajale med obema sejama: 

 podpisana je bila pogodba o sodelovanju s sindikatom SSSLO, 

 izvajale so se dejavnosti za prenovo pogodbe s sindikatom SŽPS, 

 dosežen je bil dogovor o izplačilu dodatkov za voznike TMD, čaka se še na realizacijo, 

 vsi delavci, ki se izobražujejo za druga delovna mesta, se jim čas izobraževanja šteje v 
delovni čas in je kot tak tudi plačan; v praksi je bila prej obravnava različna; 

 pridobilo se je pravno mnenje odvetniške pisarne Štelcer glede prerazporeditev, na 
osnovi katerega smo izpodbijali vsiljevanje prerazporeditev ur s strani delodajalca 
zaposlenim (pritiski so bili ustni, telefonsko), trenutno je situacija delno umirjena, 
člane pa sindikat sproti obvešča, da jim ni potrebno pristajati na prerazporeditve; 

 opozarjalo se je na neustrezna varovalna sredstva in na pomanjkljivo dobavo le-teh; 
dobava se je v nekaterih primerih uredila, se pa izvajajo še naprej aktivnosti za 
nabavo kvalitetnejših osebnih varovalnih sredstev; 

 poslovodstvo družbe se je opozorilo na problem lokacij za utirjenje dvopotnih vozil; 

 opozarjalo se je na neustrezno plačilo za voznike službenih osebnih in tovornih vozil, 
saj je kilometrina plačana simbolično; 

 uredil se je problem enostranskega odrejanja letnega dopusta s strani delodajalca; 

 pred uvedbo remontov na progi se je uspešno posredovalo v dogovorih glede plačila 
ur in kilometrin progovnim čuvajem; 

 zastopalo se je 5 članov v disciplinskih postopkih; 

 podpri so se predlogi za napredovanja; 

 sodelovalo se je pri aktivnostih za dvig božičnice in plače; 

 sodelovalo se je pri pobudi o meritvi hrupa na progovnih delovnih strojih (drezinah); 
zaradi ugotovljene prekoračitve dovoljenih mej hrupa, bodo delavci, ki delajo s temi 
stroji dobili selektivne dušilce zvoka, ki določene zvočne frekvence zadušijo, govor pa 
prepuščajo; 

 sindikat se je seznanil z vsebino novih zakonov in sicer Zakonu o železniškem prometu 
in Zakonu o varnosti v železniškem prometu; poleg tega se je seznanil še z vsebino 
nove evropske Uredbe o varovanju osebnih podatkov. 

 
Še vedno pa se izvajajo sledeče aktivnosti: 

 pravno pomoč zagotavljamo trenutno enemu članu sindikata; 

 sodelujemo pri testiranju vzorčnih zavetišč za progovne čuvaje na gradbiščih, 
sodelovalo se je tudi pri pobudi zanje; 

 članstvo se redno obvešča o vseh notranjih in zunanjih razpisih za delovna mesta v 
skupini SŽ; 

 aktivno se dajejo pobude poslovodstvu SŽ-Infrastruktura, d.o.o., direktno kot sindikat 
in posredno v okviru naših predstavnikov v Svetu delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o.; 
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 pričakujejo se dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa, v 
katero bi se naj vnesle nekatere določbe Dogovorov sklenjene med socialnimi 
partnerji in delodajalcem. 

 
Po razpravi so člani skupščine soglasno sprejeli sklep: 
 

Sklep 2.3 
 

Člani skupščine so se seznanili s poročilom predsednika sindikata SVSŽ, Bojana Gajška. 
 

Ad. 7 
 
Pod to točko dnevnega reda se je predstavilo finančno poročilo za leto 2017  in poročilo 
Nadzornega odbora. Nadzorni odbor je na 2. seji ugotovil, da je bilo v letu 2017 finančno 
poslovanje v sklad s finančnim planom, evidenca o poslovanju pa je bila vodena pregledno.  

 
Nadzorni odbor je predlagal, da se pri izvedbi Občnih zborov (novoletnih zaključkov), 
predsedniki Območnih odborov držijo finančne omejitve na prijavljenega člana. 
 
Po pregledu obeh poročil so člani skupščine soglasno sprejeli sledeča sklepa: 

 
Sklep 3.3 

 
Člani skupščine SVSŽ so se seznanili s Finančnim poročilom 2017 in poročilom Nadzornega 

odbora za leto 2017. 
 

Sklep 4.3 
 

Prekoračitve porabe glede na Finančno poročilo 2017 se s strani skupščine SVSŽ odobrijo 
za: 

 konto 401 – pisarniški material 
 konto 402 – novoletni program 

 konto 410 – stroški zaključkov 

 konto 412 – članarina sindikatu SŽPS 

 konto 415 – solidarnostna pomoč 

 konto 416 – stroški športnih srečanj 
 konto 419 – stroški promocije sindikata 

 
Ad. 8 

 
Pri pregledu Finančnega plana za leto 2017 ni bilo posebnih pripomb. Člani skupščine so 
soglasno sprejeli sklep: 
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Sklep 5.3 
 

Sprejme se Finančni plan za leto 2018. 

 
Ad. 9 

 
Člani skupščine so se seznanili z spremembami vsebine Pogodbe o medsebojnih razmerjih in 
konfederalno pridruženem članstvu, katera se bo v prihodnjih dneh podpisala med 
Sindikatom železniškega prometa Slovenije in Sindikatom vzdrževalcev slovenskih železnic. 
 
V pogodbi so tri poglavitne spremembe: 
 

6. člen 
 

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

7. člen 
 

Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic bo zagotovil, da se bo ob obračunu članarine 
za svoje člane letno, do konca tekočega leta, na transakcijski račun Sindikata 
železniškega prometa Slovenije Trg OF 7, Ljubljana številka XXXX-XXXXXXX nakazovala 
članarina v višini 2,5 odstotkov od članarine posameznega člana, ki se obračuna v 
višini 1% od njegove bruto plače. 
 
Sindikat železniškega prometa Slovenije bo zagotovil ločeno evidenco tako nakazane 
letne članarine Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic. 
 

8. člen 
 

Letna članarina Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic se koristi za potrebe: 

 koriščenja pravne pomoči 

 sejnin 

 nagrade za pisanje člankov 
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 v skladu s sklepi SVSŽ 
 
do višine vplačanega zneska članarine. 

 
Razlaga sprememb v členih: 
 
Glede na to, da ima naš sindikat že nekaj let po stari Pogodbi o sodelovanju med sindikatoma 
enega predstavnika v glavnem odboru in dva v skupščini Sindikat železniškega prometa 
Slovenije se je v 6. členu dodan drugi odstavek, kateri določa, da ima tudi Sindikat 
železniškega prometa Slovenije svoje predstavnike v skupščini in predsedstvu našega 
sindikata.  
 
Novost v 7. členu je za polovico zmanjšana letna članarina, katera se mora nakazati do konca 
leta na transakcijski račun Sindikat železniškega prometa Slovenije. Po stari pogodbi je ta 
znašala 5%. 
 
V 8. členu so navedbe v katere namene se letna članarina koristi. 
 
Predsedstvo Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic je sprejelo sklep, da se del 
neuporabljene letne članarine vrne v začetku meseca decembra nazaj na transakcijski račun 
našega sindikata. 
 
Po pregledu vseh sprememb v pogodbi, so člani skupščine sprejeli sklep: 
 

Sklep 5.3 
 

Skupščina SVSŽ sprejema spremembe vsebine Pogodbe o medsebojnih razmerjih in 
konfederalno pridruženem članstvu, katera se sklene med sindikatoma SVSŽ in SŽPS. 

 
Sklep 6.3 

 
Skupščina SVSŽ pooblašča predsednika Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic, Bojana 

Gajška, za podpis Pogodbe o medsebojnih razmerjih in konfederalno pridruženem članstvu, 
katera se sklene med sindikatoma SVSŽ in SŽPS. 

 

Ad. 10 
 
Člani skupščine so se seznanili z tehničnimi težavami  predsednika Komisije za letovanje. 
Zaradi tega se je predlagalo, da predsedstvo Komisije za letovanje prevzame Aleksander 
Šmid, dosedanji predsednik, pa še vedno ostane v Komisiji za letovanje kot član. 
 
Po krajši razpravi so člani skupščine sprejeli sklep: 
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Sklep 7.3 
 
Predsednik Komisije za letovanje je Aleksander Šmid, člana komisije pa sta Edvard Veber in 

Davorin Meško. 
 
V nadaljevanju te točke so se člani skupščine SVSŽ glede stanja počitniške kapacitete seznanili 
s sledečimi informacijami: 

 zaradi zamenjave vodstva v UNITUR d.o.o., so bila potrebna ponovna pogajanja glede 
cene vstopnic, katere zaenkrat ostajajo cenovno nespremenjene. Tudi za obdobje od 
1.6.2018 do 31.5.2019 se bodo nabavile štiri vstopnice in sicer dve prenosni vstopnici 
za termalne bazene v Termah Zreče in dve prenosni vstopnici za Savna vas; 

 glede na Pogodbo o izvajanju storitev sklenjeno z UNITUR, d.o.o., se poleg turistične 
takse zaračunajo še stroški v višini 5 EUR za odraslo osebo ter 3 EUR za otroke do 14 
let, na termin bivanja (neglede na dolžino trajanja termina). Članstvo se obvesti o 
novih dodatnih stroških ob prijavi in prevzemu ključev na recepciji hotela Terme 
Zreče. Poleg tega se te nove spremembe navedejo v razpisnih pogojih, prijavnici in 
napotnici; 

 na stanovanjskem bloku v katerem se nahaja naša počitniška enota se je izvedla nova 
energijska fasada, za katero zagotavljajo do 2/3 prihranka pri ogrevanju; 

 v počitniški enoti se mora zamenjati okvarjeni ventil; 
 za počitniško kapaciteto je potrebno nabaviti mikrovalovno pečico, predpražnik za čevlje, 

metlo in sesalnik; 

 zaradi slabe zasedenosti počitniške kapacitete v preteklem obdobju se v mesecu 
septembru pregleda zasedenost kapacitete ter poda finančno poročilo. V primeru 
slabih rezultatov finančnega poročila se bo potrebno odločiti o nadaljnji usodi 
počitniške kapacitete oz. podati konkretne rešitve za izboljšanja zasedenosti 
terminov. 

 
Na seji skupščine se je podal predlog, da se pridobijo ponudbe o koriščenju počitniških 
kapacitet Sindikata Strojevodij Slovenije. 
 

Ad. 11 

 
Pod točko problematika članstva je bilo izpostavljeno sledeče: 

 število članov sindikata ostaja nespremenjeno, v tem letu se pričakuje včlanitev novih 
članov; 

 po Kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa ima sindikat za opravljanje 
sindikalnih dejavnosti zagotovljeno eno uro letno na delavca podjetja, glede na 
zakonske določbe pa nam delodajalec zagotavlja še dvokratnik število ur glede na 
število članov v sindikatu; 

 izpostavila se je problematika delavcev, kateri so uspešno zaključili šolanje za 
progovnega čuvaja, novih pogodb o zaposlitvi pa še niso dobili. Sindikat si bo še 
naprej prizadeval, da se problematika reši; 
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 izpostavila se je problematika progarjev, kateri občasno delajo kot progovni čuvaji; 

 delavci, kateri so bili vključeni v program presežnih delavcev (čakanje), so še vedno na 
delovnih mestih, ker niso bila predvidena sredstva za izplačilo odpravnin; 

 predlaga se nabava zaščitne obleke za enkratno uporabo kadar delavci škropijo 
ambrozijo ter posebej zaščitna obleka za enkratno uporabo, ko delavci delajo z 
impregniranimi pragovi. Poleg tega se predlaga, da se na mestu kjer je bilo opravljeno 
škropljenje, ne izvajajo dela vsaj 24 ur; 

 vsi vozniki TMD, kateri uspešno zaključijo izpite, lahko vozijo le v prisotnosti 
mentorja, za samostojno delo pa morajo najprej pridobiti Dovoljenje za strojevodjo 
od Agencije za železniški promet. Po pridobljenem Dovoljenju se lahko od delodajalca 
pričakuje nova pogodba o zaposlitvi; 

 kjer se pojavljajo problemi dela preko rednega delovnega časa, katere nekatere vodje 
LV gradbene dejavnosti hočejo reševati z prerazporeditvami, lahko delavci 
prerazporeditve zavrnejo, v primeru potreb dela nad delovnim časom pa se mora 
uvesti nadurno delo. 

 

Ad. 12 

 
Priprave na družabno srečanje so v polnem teku. Za izdelavo avtobusni tras in naročilo 
avtobusov se je pooblastilo Aleksander Šmida, za nabavo majic in organizacijo izvedbo 
srečanja pa Davorin Meškota. 
 
Vabilo za srečanje z prijavnicami je že objavljen, predsednike Območnih odborov pa se 
naproša, da se prijave čimprej zberejo, najkasneje pa do 15. 5. 2018. 
 
Ob zaključku seje so se prisotni seznanili še z okvirnim planom izvedbe družabnega srečanja 
kakor tudi samim dnevnim redom. 
 
Seja se je zaključila ob 12.45 uri.  
 
 
Zabeležil:    Overovatelja zapisnika: 
 
Edvard VEBER    Roman ŽVEGLER       Miran TRANTURA
   
 
 


