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Številka:   1 / 2019 

Datum:  9. 4. 2019                                                    
 

Z A P I S N I K 
 
1. korespondenčne seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (v 
nadaljevanju SVSŽ), ki je potekala dne 9. 4. 2019 med 8 in 9 uro, telefonično. 
 
Člani predsedstva SVSŽ, ki so glasovali: 
Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Gregor KMETEC, Roman ŽVEGLER, Aleksander SKENDER, 
Aleš POLAJŽER, Vladimir BIZJAK in Edvard VEBER. 
 
Poslovnik o delu sveta SSŽ, Statut SSŽ, Pravilnik o financiranju SSŽ in preglednica glasovanja 
1. korespondenčne seje predsedstva SVSŽ so priloge originala zapisnika. 
 
Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red seje: 

1. Ureditev pravnega statusa SSŽ (Sindikati Slovenskih železnic) 
 

 
Ad. 1 

 

V skladu s predlogom, podanim na kolegiju SSŽ (Sindikati Slovenskih železnic), se pripravlja 
realizacija pravnega in formalnega statusa SSŽ, kot pravne osebe. Redno smo udeleženi na 
kolegijih SSŽ predsedniki sindikatov, ki izpostavljamo aktualne probleme, pridobivamo 
informacije in usklajujemo mnenja glede sindikalnih dejavnosti. 
 
Sindikati, ki bodo vključeni v SSŽ, bi naj izkazovali članstvo v navedenem združenju sindikatov 
s plačilom članarine. Predlog višine članarine je v znesku 0,23 evra po članu sindikata (23 
centov) mesečno.  
 
Članarina bo namenjena za izkazane obveznosti SSŽ, kot tudi za nagrajevanje dela 
koordinatorja SSŽ, ki bo stališča SSŽ predstavljal in zastopal v pogovorih in pogajanjih s 
poslovodstvom skupine Slovenskih železnic. 
 
Sodelovanje s Sindikati Slovenskih železnic pomeni za SVSŽ več prednosti oz. možnosti 
pridobivanja dodatnih informacij, vpliv na posameznih področjih, kjer sami nimamo 
možnosti sodelovanja, pa tudi sodelovanje pri odločanju o spremembah in dopolnitvah 
KPDŽP.  
 
Glede na navedeno so člani predsedstva soglasno sprejeli sklepe: 
 

Sklep 1.1kp 
Predsedstvo SVSŽ se strinja, da se Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic včlani v SSŽ. 
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Sklep 2.1kp 
Predsedstvo SVSŽ se strinja, da se članarina SSŽ, v navedeni višini 0,23 evrov po članu, odvaja 

iz deleža članarine, ki se v višini 10% plačuje po veljavni pogodbi SSSLO. 
 

Sklep 3.1kp 
Predsedstvo SVSŽ predlaga, da SVSŽ v organih SSŽ predstavlja predsednik SVSŽ ali njegov 

namestnik s pooblastilom predsedstva. 
 
 
Seja se je zaključila ob 8.45 uri.  
 
 
Zabeležil:                                                                      Predsednik SVSŽ: 
Edvard VEBER                                                                                                            Bojan GAJŠEK 
Sekretar SVSŽ                                                   
 


