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Številka:        5 / 2018 
Datum:  09. 10. 2018                                                    
 

Z A P I S N I K 
 
11. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne       
20. 09. 2018 ob 10⁰⁰ uri, v Celju. 
 
Prisotni člani predsedstva SVSŽ: 
Bojan GAJŠEK, Roman ŽVEGLER, Vladimir BIZJAK in Gregor Kmetec. 
 
Ostali prisotni: 
Marko DEŽELAK, Aleksander ŠMID in Milorad ŠLJIVIĆ. 
 
Opravičeno odsotni: Aleš POLAJŽER, Miran TRANTURA, Edvard VEBER, Boštjan KORITNIK in 
Miroslav BAŠEK. 
 
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 10. seje predsedstva SVSŽ 
2. Pregled aktualnih dogodkov 
3. Poročilo o zasedenosti počitniške kapacitete Zreče 
4. Predlogi za novoletno darilo 
5. Problematika članstva 
6. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 1 

Predsedujoči je dal v razpravo zapisnik ter pregled realizacije sklepov 10. seje predsedstva 
SVSŽ, z dne 28. 06. 2018. 
 
Sklep št. 1.10 je v realizaciji (Predsedstvo potrjuje nabavo majic z znakom sindikata.). 
 
Sklep št. 2.10 je v realizaciji (Člani ekipe iz Lokacije vzdrževanja GD Murska Sobota, katera je    

skrbela za pripravo prizorišča in hrane, se nagradijo v višini ene 
dnevnice.) 
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Po pregledu zapisnika in realizacije sklepov 10. 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: 
  

- Komisija za dopolnitev navodila za ravnanje z impregniranimi pragovi, v sestavi Edvard 

Veber, Izidor Sotlar in Bajec,  je v času od prejšnje seje pregledala več lokacij, kjer se 

skladiščijo pragovi in ugotovila določene pomanjkljivosti. V pripravi so predlogi za 

dopolnitev navodila in predlogi za dodatne varnostne ukrepe ob ravnanju s pragovi, s 

poudarkom na doslednem upoštevanju varnostnih ukrepov in uporabi varovalnih 

sredstev pri delu s pragovi. 

- Opravljen je bil delni izbor progarjev iz razpisane kvote 60 razpisanih delovnih mest. 

- Potekal je sestanek s poslovodstvom SŽ-Infrastruktura na temo točke Ad.4 10. Seje 

predsedstva v sestavi Berdajs, Gajšek, Koritnik, Trantura, Meško, direktor Matjaž 

Kranjc, pomočnik dir. Zvone Ribič. Ugotavljamo, da se sindikat srečuje z reševanjem 

problemov, ki so v pristojnosti vodstvenih delavcev, predvsem glede organizacije dela 

in manjka delovnih sredstev. 

- Opravljen je bil sestanek z g. Rajačičem glede nabave, naročanja in kvalitete zaščitnih 

sredstev v sestavi Meško, Trantura, Koritnik, del sestanka Gajšek, referentka nabavne 

službe. 

Ugotavljamo, da so sama varovalna sredstva predpisana z varnostno oceno DM, 
njihova barvna sestava pa s splošnimi varnostnimi predpisi. Prisotni so se seznanili 
tudi z načinom in postopki naročanja in dobave. 

- Spremembe navodila o nagradah 603 in sicer je dodana alineja za pomoč pri 

odkrivanju storilcev tatvin železniškega premoženja in blaga na prevozu 

- Razpis za štipendije je bil kot gradivo na poslovodstvu SŽ potrjen. 

- Aktualne so bile zahteve prometnikov p. Celje po dodatku za povečan obseg dela. 

Posledično je bil uveden občasen nadzor s snemanjem delovnih procesov in 

preverjanje resničnosti podatkov o povečanem obsegu del. Prav tako je bilo ukinjeno 

DM prometnik TP Čret. 

- Predviden je javni razpis za izbiro izvajalca, ki bi pripravil predloge nove 

sistematizacije, vrednotenja DM in prenove plačnega sistema. 

- Odpadel je izlet z ladjo zaradi vremena in posledično v naslednjem terminu 

premajhnega števila prijavljenih. Organizira se izlet v Prekmurje v oktobru. 

- Odpadel je nogometni turnir, v organizaciji OO Maribor zaradi premalo prijavljenih 

ekip. 

- Reševali smo problematiko članic iz sekretariata (Špiler Nada, Alja Pavničar….) 
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- Reševali smo problematiko delovnih pogojev za čuvaje, ki delajo na projektu 

nadgradnje proge na odsekih Rimske Toplice – Celje in pa Maribor- Šentilj 

- Prav tako smo reševali oz. še rešujemo problematiko zvez in dobave GSM-R aparatov 

na teren, predvsem za področje Maribora. Celje je pokrito. 

- Reševal se je priklop kontejnerjev glavnih čuvajev na električno omrežje. Bili so 

napajani z agregati, ki so hrupni, imajo veliko porabo in so obenem tarča tatov. 

- Zastopali smo člana SVSŽ v disciplinskem postopku, ki je bil nato ustavljen zaradi 

proceduralnih napak. 

Ad. 3 
Poročilo o aktualni zasedenosti in stanju počitniške kapacitete Zreče je podal Aleksander 
Šmid: 
 
Zasedenost kapacitete je v zadnjem obdobju nad dolgoletnim povprečjem. Pripraviti je 
potrebno razpis za letovanje v naslednjem obdobju. Prav tako bo potrebno preveriti finančno 
vzdržnost poslovanja in  razmisliti o morebitnem dvigu cen.  

 
Ad. 4 

Člani predsedstva so pregledali prispele vzorce za novoletna darila in izbrali varianto, ki je 
bila najbolj praktična za vsakodnevno uporabo, to je denarnico in pas. Nabavi se tudi 
ustrezno število slikovnih koledarjev, kot tudi trodelni koledarji za delovne enote. 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 
Vladimir Bizjak je opozoril na povečan obseg dela zaradi uvedbe GSM-R sistema, 
premajhnega števila zaposlenih, visoke povprečne starostne strukture zaposlenih in slabe 
dostopnosti samih baznih postaj.  
Na omenjeno problematiko smo že opozarjali in bomo tudi v bodoče. 
 
Pojavljajo se primeri, da delavci pred upokojitvijo izstopajo iz sindikata v strahu, da se jim bo 
članarina odtegnila v sorazmerju z zneskom odpravnine. V praksi se članarina sindikatu 
odteguje le v višini 1% OD. Pozivamo člane pred upokojitvijo, naj ne nasedajo raznim 
govoricam. Vse informacije dobijo pri članih predsedstva. 
 
Seja se je zaključila ob 13.15 uri.  
 
Zapisal: 
Bojan GAJŠEK   Bojan GAJŠEK 
  Predsednik SVSŽ 
 


