Številka:
4 / 2018
Datum: 16. 07. 2018

ZAPISNIK
10. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne
28. 06. 2018 ob 10⁰⁰ uri, v Celju.
Prisotni člani predsedstva SVSŽ:
Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Gregor KMETEC, Roman ŽVEGLER, Aleš POLAJŽER, in
Edvard VEBER.
Ostali prisotni:
Boštjan KORITNIK, Miroslav BAŠEK, Marko DEŽELAK in Milorad ŠLJIVIĆ.
Opravičeno odsotni:
Vladimir BIZJAK in Aleksander ŠMID
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.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 9. seje predsedstva SVSŽ
Pregled aktualnih dogodkov
Počitniška kapaciteta Zreče
Problematika članstva
Razno

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad. 1
Predsedujoči je dal v razpravo zapisnik 9. seje predsedstva SVSŽ, z dne 21. 3. 2018.
Sklep št. 1.9 je realiziran

(Predsedstvo potrjuje stroške letne članarine za Železniško
ribiško ligo druženja v višini 120 EUR)

Sklep št. 2.9 je v realizaciji

(Neporabljen del letne članarine, katero SVSŽ nakaže na
tekoči račun sindikata SŽPS, se ob koncu leta nakaže nazaj na
tekoči račun SVSŽ)
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Sklep št. 3.9 je v realizaciji

(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 SVSŽ)

Po pregledu zapisnika 9. seje predsedstva SVSŽ so člani predsedstva soglasno potrdili
zapisnik v predlagani obliki.

Ad. 2
Aktualna dogajanja v skupini SŽ
Svet delavcev kapitalsko povezanih družb kot večina ostalih svetov delavcev odvisnih družb,
je na podlagi ocene dosedanjega dela Silva Berdajsa in na podlagi pojasnila okoliščin
spornega razgovora z Antonom Škrajnarjem, zavrnil ponujeni odstopa Silva Berdajsa in
izrekel popolno podporo pri njegovem nadaljnjem delovanju. Kljub popolni podpori, je Silvo
Berdajs kasneje odstopil kot član Nadzornega sveta SŽ, d.o.o. Dne 23.4.2018 je bil tako za
člana Nadzornega sveta SŽ, d.o.o. izvoljen Zlatko Ratej.
19. 6. 2018 je Silvo Berdajs na seji SD KPD prisotne seznanil s sklepoma Sveta delavcev SŽ
Tovorni promet, d.o.o. in Sveta delavcev Fersped, da se znova vključujejo v SD KPD in da so
imenovali svoje predstavnike v SD KPD.
V povezavi s stavkovnimi aktivnostmi Sindikata železničarjev Slovenije se je generalni
direktor zahvalil članom svetov delavcev in sindikatom za konstruktivnost in naklonjenost
dialogu v podjetju. Ob tem je prisotne seznanil, da je stavkovni odbor SŽS stavko zamrznil za
nedoločen čas.
Predsednik sindikata je prisotne na seji predsedstva seznanil s spremembami in dopolnitvami
KPDŽP, ki so bile podpisane 12. 6. 2018, vključno s Pravilnikom o posebnih dodatkih za
posebne zahteve DM ter Pravilnikom o dodelitvi denarnega zneska ali druge oblike gmotne
spodbude delavcu, ki je s svojim delom izjemno prispeval k poslovanju družbe.
Z dogovorjenimi spremembami in dopolnitvami KPDŽP je:
 ustvarjena podlaga za izplačilo gmotne spodbude delavcu, ki je dopolnil 40 let
delovne dobe v skupini SŽ (skupaj z beneficirano in dodano dobo). V skladu s
posebnim pravilnikom, ki je tudi podpisan, bo vsem, ki so do uveljavitve tega
pravilnika izpolnili omenjeni kriterij, 15.9.2018 izplačan znesek v višini povprečne
plače v skupini SŽ za pretekle mesece.
 delavcem, ki so se zaradi poškodbe pri delu ali zdravstvenih posledic zaradi udeležbe
v izrednem dogodku invalidsko upokojili in jim višina njihove invalidske pokojnine,
vključno z zavarovalno rento, ne zagotavlja višine plače, kot če bi delali, je
zagotovljeno plačilo razlike med prej omenjenima prejemkoma in plačo, ki bi jo
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prejemali v kolikor bi delali. Omenjeno razliko se delavcem izplačuje do izpolnitve
pogojev za starostno upokojitev.
 spremenjena določba, ki je odstavljenemu delavskemu direktorju SŽ Albertu Pavliču
zagotavljala višino plače, kot jo je prejemal v času njegove funkcije.
S sprejemom Pravilnika o posebnih dodatkih za posebne zahteve delovnega mesta (bivša
Priloga 5 h KPDŽP), ki velja od 1.6.2018, je tako uveljavljen:
 dogovor o poenotenju dodatkov za spenjanje in razpenjanje vozil (lokomotiv,
garnitur, motornih vozil za posebne namene),
 dogovor o izplačilu dodatkov za opravljanje zavornih preizkusov,
 dogovor o izplačilu dodatka za nameščanja ambulantnih ključavnic,
 navedeni dodatki se bodo poenoteno izplačevali vsem zaposlenim, ki opravljajo to
delo v primeru, da ni delavca, ki je za to zadolžen (tudi za premikače, vlakovodje,
sprevodnike, vodje vlakov ... ).
 dogovor o izplačilu dodatka za ohranitev licence za opravljanje dela po predpisih tujih
železniških uprav ali strokovnega izpita,
 dogovor o izplačilu dodatka za čas zasedbe vlečnega vozila, ko strojevodja upravlja
dve ali več spetih lokomotiv oziroma motornih garnitur,
 dogovor o izplačilu dodatka za čas zasedbe vlečnega vozila, ko en delavec upravlja
dve ali več spetih garnitur,
 dogovor o izplačilu dodatka za spenjanje visokonapetostnega kabla.
Aktualno Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Na 12. seji SD-I je SVŽI izpostavil problematiko dela z lesenimi pragovi, ki so impregnirani s
kreozotnim oljem, delavci pa z njimi rokujejo nezaščiteni in so tako močno izpostavljeni
nevarnostim okužb in zastrupitvam. Sindikat SVSŽ je zbral pripombe na Navodilo za varno
delo z lesenimi pragovi, kakor tudi pripombe na samo delo s pragovi, ki so impregnirani s
kreozotnim oljem. Pripombe je Odbor za spremljanje predpisov SD-I pregledal in podal
mnenje, da se takšnih pragov iz katerih izteka olje ne nabavlja, da ji proizvajalec prej
primerno posuši, tisti pragovi, ki pa so že nabavljeni se pred vgradnjo sušijo na primernih
deponijah.
V zvezi dopolnitvijo Navodila se je ustanovila komisija, katero sestavlja en član iz SD-I,
varnostni inženir in predstavnik gradbene dejavnosti. Prvi sestanek komisije je predviden za
2. 7. 2018.
20. 06. 2018 je bil objavljen zunanji razpis za 60 progarjev. Pogoji katere morajo kandidati
izpolnjevati so zaključena osnovnošolska izobrazba in izpolnjeni zdravstveni pogoji skladno s
predpisi.

Stran 3 od 5

Aktualna dogajanja v sindikatu SVSŽ
2. 6. 2018 je potekalo družabno srečanje članov sindikata v Ižakovcih ob reki Muri. Udeležba
je bila solidna, kakor vsako leto, udeleženci pa so si lahko ogledali mlin na Muri in se popeljali
s splavom. Družabni del pa so popestrile razne družabne igre in glasbeni duo.
Finančno poročilo skupnega stroška srečanja bo pripravljeno do sledeče seje predsedstva
sindikata.

Ad. 3
Počitniška kapaciteta Zreče je zasedena do sredine avgusta. Proste kapacitete se objavijo v
naslednji številki glasila Prometnik, kar je z odgovornim urednikom glasila že dogovorjeno.
V najkrajšem možnem času je potrebno nabaviti mikrovalovno pečico.

Ad. 4
Na temo reševanja problematike v gradbeni dejavnosti je potekal 27. 6. 2018 sestanek z g.
Berdajsom. Naslednji sestanek na to temo bo s predstavniki poslovodstva SŽ-Infrastruktura,
d.o.o. v naslednjih dneh. Vsebina problematike zajema sledeče točke:
 razporeditev delovnega časa,
 uvajanje progovnega čuvaja oz. delovalca s čuvajskim izpitom skladno s predpisi,
 odrejanje, izravnava, koriščenje in plačilo nadurnega dela,
 obračun dodatkov,
 delo preko 12 ur, trajanje izmene, počitek,
 uporaba osebnih vozil v službene namene,
 evidentiranje delovnega časa z režijskega potovanja.
Glede na to, da se je s 1.6.2018 sprejel Pravilnik o posebnih dodatkih za posebne zahteve
delovnega mesta s katerim so se uvedli novi dodatki, se opozarja članstvo, da so pozorni na
izplačilo le teh na izplačilni dan osebnega dohodka. Dodatki se izplačajo tistim, kateri nimajo
v svojem opisu del navedenih del, katere navaja vsebina pravilnika.
Koordinator OO Pivka še vedno opozarja, da se nekatera napredovanja naših članov
omenjenega območnega odbora niso realizirala.
Ker se tudi letos pričakujejo vroči poletni dnevi, je potrebno urediti nabavo hladnih napitkov
po terenu.
Na zadnji redni seji SD-I je bila izpostavljena problematika zaščitnih sredstev v EE Maribor,
katera pa žal ni osamljen primer. Problem je predvsem v prepočasni nabavi zaščitnih
sredstev ter pa o neprimernih velikostih zaščitnih sredstev. Ugotavlja se, da vsi dobavitelji
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zaščitnih sredstev nimajo istih konfekcijskih številk. Glede reševanja same problematike
zaščitnih sredstev se bodo v prihodnjih dneh predstavniki gradbene dejavnosti našega
sindikata sestali s g. Rajačičem (glavnim varnostnim inženirjem).
Število članov v sindikatu ostaja isto, kolikor je vpisov v sindikat skozi celotno leto se nam
zmanjša število članov predvsem zaradi odhodov v pokoj, saj je starostna struktura članov že
zelo visoka. Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic bo po poletnih dopustih začel z
intenzivno akcijo pridobivanja novih članov.

Ad. 5
Predlagala se je nabava majic z znakom sindikata. Pri tem je potrebno pridobiti več
ponudnikov. Člani predsedstva so sprejeli sklep:
Sklep 1.10
Predsedstvo potrjuje nabavo majic z znakom sindikata.
Majice se nabavijo v skladu Finančnega plana za leto 2018 (stroški promocije sindikata).
Predsednik sindikata je predlagal, da se ekipa iz Lokacije vzdrževanja GD Murska Sobota,
katera je skrbela za pripravo prizorišča in hrane, nagradi. Predsedstvo je sprejelo sklep:
Sklep 2.10
Člani ekipe iz Lokacije vzdrževanja GD Murska Sobota, katera je skrbela za pripravo
prizorišča in hrane, se nagradijo v višini ene dnevnice.
Člani predsedstva so se seznanili s predlogom za novoletno darilo. V naslednjih dneh je
potrebno preučiti morebitno cenejšo varianto.
Seja se je zaključila ob 11.45 uri.
Zapisal:
Edvard VEBER
Sekretar SVSŽ

Bojan GAJŠEK
Predsednik SVSŽ
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