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Številka:       1 / 2019 
Datum:  18. 06. 2019                                                  
 

Z A P I S N I K 
 
1. kolegija predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekal dne       
18. 06. 2019 ob 10⁰⁰ uri, v Celju. 
 
Prisotni člani predsedstva SVSŽ: 
Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Roman ŽVEGLER, Aleksander SKENDER, Aleš POLAJŽER, 
Vladimir BIZJAK in Edvard VEBER. 
 
Ostali prisotni: 
Boštjan KORITNIK, Miroslav BAŠEK, Marko DEŽELAK, Aleksander ŠMID in Silvo RIMC. 
 
Opravičeno odsoten: 
Gregor KMETEC. 
 
Lista prisotnih je priloga originala zapisnika. Kolegij je vodil predsednik sindikata SVSŽ, Gajšek 
Bojan. 
 
Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Pregled aktualnih dogodkov 
2. Razno 

 
Ad. 1 

 
Direktor SŽ-Infrastruktura, d.o.o. je na 16. redni seji SD-I predstavil aktivnosti, ki se odvijajo 
glede priprave plana kadrov. Poudaril je, da je potrebno strmeti k primernemu rezultatu 
konec leta, upoštevati uspešnost, povišanja plač in zagotoviti učinkovito opravljeno delo. Zato 
potekajo v skupini aktivnosti za optimizacijo števila zaposlenih in procesov dela. V skupini se 
je tako pristopilo k izdelavi plana kadrov za leta 2019, 2020 in 2021. 
  
Po osnutku plana kadrov za leto 2019 je ciljna številka delavcev v družbi SŽ-Infrastruktura, 
d.o.o., na koncu leta, 2117. Ta številka pomeni število potrebnih zaposlenih po posameznih 
profilih. Število zaposlenih v SŽ-Infrastruktura, d.o.o., pa je na dan 31.3.2019 znašalo 2188 
delavcev. 
 
V družbi SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je pristopilo k prenovi procesov dela, najprej za 
gradbeno dejavnost. V SVTK dejavnosti pa se predvideva še vzpostavljena delovišča ukiniti in 
tako vzpostaviti 10 nadzorništev za SV, 8 nadzorništev za TK, 1 nadzorništvo za EI in 1 
nadzorništvo za vzdrževanje ENP. Mesta nastopa dela bodo več ali manj ostala ista, prav tako 
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preseljevanj delavcev ne bo. Ostale aktivnosti bodo potekale sočasno (spremembe 
poslovnikov, stroškovna mesta, skladišča, ipd.). 
 
Vsi remonti potekajo po planu, razen remont vozlišča Pragersko. Ob takšnih razmerah bo 
mogoče zagotavljati čuvaje ob tem, da se bodo čuvaji razporejali v druge pisarne, kot se je to 
že dogajalo. V kolikor pa tega ne bo mogoče, pa se bodo tudi izvajalci morali prilagajati 
zmožnostim družbe. 
 
Izvedla se je realizacija pravnega in formalnega statusa Sindikata Slovenskih železnic (SSŽ), 
kot pravne osebe. Na kolegijih SSŽ so predsedniki sindikatov, ki izpostavljajo aktualne 
probleme, pridobivajo informacije in usklajujejo mnenja glede sindikalnih dejavnosti. 
Sodelovanje s SSŽ 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. 
 
Sistem GPS je bil uveden na podlagi sklepa poslovodstva SŽ, d.o.o. v vseh družbah v skupini 
SŽ. Zakoniti interes, ki ga družba zasleduje s sistemom GPS sledenja službenih cestnih vozilih, 
je spremljanje porabe goriva (racionalizacija in optimizacija stroškov), upravljanje voznega 
parka družbe (načrtovanje servisnih intervalov, registracije in tehničnega pregleda vozila), 
zaradi varnostnih razlogov (možnost protipravnega odvzema vozila, določitev lokacije v 
primeru prometne nesreče, varnost in zaščita opreme ter dokumentov delodajalca in 
denarja, ki se nahaja oziroma prenaša v vozilu). Z uvedbo GPS naprav se dosegajo zastavljeni 
cilji, saj se uporabniki službenih vozil obnašajo bolj racionalno in izvajajo le najnujnejše 
vožnje. 
 
Vsa službena vozila imajo zavarovanje sklenjeno za AO – obvezno zavarovanje in AO Plus - za 
zavarovanje voznika. Avtomobilski kasko z delnimi kombinacijami pa je sklenjen pri vozilih 
starih do 5 let z 2% odbitno franšizo. 
 
12. 6. 2019 je potekala 2. korespondenčna seja predsedstva SVSŽ na kateri se je sprejel sklep, 
da se predsedstvo strinja z vsebino Dogovora. Predsedniki sindikatov kakor tudi delavski 
direktorji družb so Dogovor podpisali, razen predsednik sindikata SŽPS in delavski direktor 
družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o. Podpisnik Dogovora je bil tudi predsednik našega sindikata, 
Gajšek Bojan. 
 
Z podpisi je Dogovor postal veljaven in s tem tudi naslednje določbe dogovora: 
 
Pri izračunu odpravnine delavcem, ki jim pripada odpravnina v višini 12 plač v skladu s tem 
dogovorom in dogovorom št.: 00403-63/2016-3 z dne 05.01.2017, se kot osnova upošteva tri 
najboljše zaporedne plače delavca v zadnjih 12 mesecih pred prenehanjem delovnega 
razmerja. 
 



 
 

Stran 3 od 4 
 

Vsem delavcem, na delovnih mestih in lokacijah, kjer je to možno z vidika procesov dela, ki 
imajo izpolnjene pogoje za starostno upokojitev se odpovejo sporazumi o nadaljevanju 
delovnega razmerja. Prednostno se odpovejo sporazumi z delavci, kateri imajo najdlje časa 
sklenjen sporazum. 

 
Izjemoma se delavcem na delovnih mestih in lokacijah, kjer je to možno z vidika procesov 
dela, ki imajo izpolnjene pogoje za poklicno upokojitev, odpovejo sporazumi o nadaljevanju 
delovnega razmerja z odpovednim rokom do izpolnitve starostnih pogojev za upokojitev. V 
tem primeru ima delavec pravico do izplačila odpravnine v višini, določeni v 2. členu tega 
dogovora. 
  
Z delavci, ki bodo v letu 2019 in  2020 izpolnili pogoje za starostno upokojitev, se sporazumi o 
nadaljevanju dela sklepajo le na deficitarnih DM in lokacijah. V primeru, da se delavcu ob 
izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev odpove pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, 
mu pripada odpravnina v višini, določeni v 2. členu tega dogovora. V primeru, da se delavcu 
ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev pogodba o zaposlitvi ne odpove in nadaljuje z 
delom, mu pripada ob dejanski upokojitvi odpravnina ob upokojitvi v skladu s 199. členom 
KPDŽP. 
 
Pridobili smo enotna stališča oziroma obvezne razlage Dogovora št. 00403-63/2016-3 z dne   
5. 1. 2017 in Dogovora št. 00403-1/2018-439 z dne 21. 12. 2018. Povzetek iz vsebine razlage: 
 
4. člen Dogovora št. 00403-63/2016-3 z dne 5. 1. 2017 – 12 bruto plač odpravnine 
 
Delavci, ki so v mesecu, ki izpolnjujejo pogoje upokojitve v bolniškem staležu in nimajo 
sklenjenega pisnega sporazuma o nadaljevanju dela, se jim pravica do odpravnine v višini 12 
bruto plač v času veljavnosti dogovora podaljša do zaključnega bolniškega staleža. 
 
S sprejetjem tega stališča se omogoča, da lahko delavci, ki so v dolgotrajnem bolniškem 
staležu, uresničujejo pravico iz dogovora do 12 bruto plač odpravnine brez poseganja v 
njihove pravice za čas bolniškega staleža. V primeru dolgotrajne bolniške se stroški 
nadomestila plače delavcem izplačujejo v breme zavoda, zato se s sprejetjem stališča stroški 
delodajalca ne spreminjajo. 
 
Ostala določila – izplačilo denarnega zneska za izjemni prispevek k poslovanju družbe 
 
Delavcem, ki bi v času vključitve v program reševanja presežnih delavcev, na način, da bodo 
do upokojitve na zavodu za zaposlovanje, dopolnili 40 let delovne dobe v skupini SŽ, skupaj z 
beneficirano oziroma dodano delovno dobo, se izplača znesek za izjemni prispevek k 
poslovanju družbe tako kot ostalim zaposlenim na podlagi Pravilnika o dodelitvi denarnega 
zneska ali druge oblike gmotne spodbude delavcu, k je s svojim delom izjemno prispeval k 
poslovanju družbe. 
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Noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 
ZPIZ-2F po novem davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo 
od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne 
všteva do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.  Sprejete 
spremembe za leto 2019 veljajo za vsa izplačila regresa za letni dopust. Zaposleni na SŽ 
prejmejo 28. 6. 2019 70 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 
 

Ad. 2 
  
Družabno srečanje, katero je potekalo v soboto, 15. 6. 2019 na snežnem stadionu pod 
Pohorjem je bilo po mnenju udeležencev zelo dobro pripravljeno, lokacija je bila dobro 
izbrana, program nastopajočih pester, jedače in pijače pa je bilo na pretek. Udeleženci so 
prizorišče družabnega srečanja zapustili polni pozitivnih občutkov. Zahvala  vsem, ki so 
sodelovali tako ali drugače pri organizaciji in izvedbi srečanja, tako ekipi SŽPS kot ekipi SVSŽ. 
 
Pod točko razno so se člani predsedstva dotaknili problematiko zunanjih razpisov za nova 
delovna mesta, saj je postopek tako dolg, da si v samem trajanju razpisnega postopka 
kandidati najdejo delo že pri drugemu delodajalcu.  Poleg tega je problem še v tem, da je 
potrebno novega delavca izšolati in pripraviti na samostojno delo, kar pa pri nekaterih 
delovnih mestih traja tudi več let. 
 
V najkrajšem možnem času je potrebno pridobiti spisek delavcev, kateri so se vključili v 
Program presežnih delavcev, da se bo lahko ugotovil primanjkljaj delavcev po posameznih 
delovnih mestih in delodajalca pozvalo, da razpiše ustrezne razpise za delovna mesta. 
 
Iz spiska delavcev, kateri se bodo vključili v program presežnih delavcev se bo razvidelo tudi, 
koliko naših članov se je v ta program vključilo, da bomo lahko pravočasno naročili plakete in 
slike. 
 
Mandat izvoljenim in poklicnim članom v Svetu delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se bo 
iztekel dne 15. 12. 2019. Volitve se bodo odvijale v jesenskem času, glede deleža SVSŽ v Svetu 
delavcev pa se bo dogovarjalo sprotno. Do naslednje seje predsedstva je potrebno pripraviti 
imena kandidatov za volitve. 
 
Kolegij predsedstva SVSŽ se je zaključil ob 13 uri.  
 
Zapisal: 
Edvard VEBER    Bojan GAJŠEK 
Sekretar SVSŽ  Predsednik SVSŽ 
   
 
 


