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Številka:       3 / 2019 
Datum:  18. 10. 2019                                                  
 

Z A P I S N I K 
 
14. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne       
15. 10. 2019 ob 10⁰⁰ uri, v Celju. 
 
Prisotni člani predsedstva SVSŽ: 
Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Gregor KMETEC, Aleš POLAJŽER, Vladimir BIZJAK in Edvard 
VEBER. 
 
Ostali prisotni: 
Boštjan KORITNIK, Miroslav BAŠEK, Marko DEŽELAK, Iztok KOVAČ, Silvo RIMC, Dejan KUKOVIČ 
in Jože ZAFRAN. 
 
Opravičeno odsotni: 
Roman ŽVEGLER in Aleksander SKENDER. 
 
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 13. seje predsedstva SVSŽ 
2. Pregled aktualnih dogodkov 
3. Volitve v Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o. 
4. Novoletni program 
5. Počitniška kapaciteta Zreče 
6. Problematika članstva 
7. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 1 

 
Predsedujoči je dal v razpravo zapisnik 13. seje predsedstva SVSŽ, z dne 05. 09. 2019.  
 
Po pregledu zapisnika 13. seje predsedstva SVSŽ so člani predsedstva soglasno potrdili 
zapisnik v predlagani obliki. 
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Ad. 2 

Aktualna dogajanja v SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (v nadaljevanju SD-I) 
 
18. seja Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
 
Predsednik SD-I je sodelujoče seznanil, da so se na poslovodstvo naslovila vprašanja 
poklicnega člana SD-I Edvarda Vebra in člana SD-I Mirana Tranture, vprašanja so člani SD-I 
prejeli z gradivom. Direktor je podal usten odgovor. Po razpravi je bilo dogovorjeno, da bo 
poslovodstvo SD-I-ju čim prej posredovalo pisni odgovor.  
 
Vprašanja Veber Edvarda za poslovodstvo SŽ-I: 
V izjavi o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja za SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v 
preglednih listih nisem opazil naziva delovnega mesta ključavničar. 
 
Vprašanja in pobuda: 

 Ali se ta delovni profil v družbi SŽ-Infrastruktura, d.o.o., potrebuje? 

 Pod katerim nazivom DM se trenutno delavec - ključavničar nahaja, Obrtnik I, 
Vzdrževalec železniških naprav ali morda pod kakšnim drugim nazivom DM? 

 Predlagam uvedbo delovnega mest glede na specifiko delovnih opravil ključavničarja 
kot samostojno delovno mesto, npr., DM Ključavničar I. 

 
Odgovor direktorja družbe: 
Naziva delovnega mesta ključavničar ni več v naboru delovnih mest, zato so delavci, ki 
opravljajo ta dela razporejeni na delovno mesto vzdrževalec železniških naprav in tirnih vozil. 
Družba novega delovnega mesta ne more uvesti, saj je vezana na nabor delovnih mest v 
skupini. 
 
V zadnjih letih se izvajajo remonti na progah Slovenskih železnic. Zaradi lažjega 
sporazumevanja med prometnikom in progovni čuvaji se je uvedel tako imenovani Glavni 
progovni čuvaj. Ta iz strani prometnika ali progovnega prometnika pridobi stanje železniškega 
prometa ter naprej obvešča ostale progovne čuvaje, vodje delovnih skupin itd.  
 
Vprašanje in pobuda: 

 Koliko progovnih čuvajev, skupin lahko glavni čuvaj obvešča naenkrat? 

 Predlagam uvedbo delovnega mesta Glavni progovni čuvaj, npr. DM Progovni čuvaj II. 

Odgovor direktorja družbe: 
Število podrejenih čuvajev je okvirno definirano, se pa število podrejenih čuvajev dogovarja 
sproti glede na razmere na gradbišču ter pogoje dela. Centralni čuvaj prejema za to delo 
dodatek, zato ne vidi potrebe po uvedbi novega delovnega mesta. 
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Vprašanja Tranture Mirana za poslovodstvo SŽ-I: 

 V SGD Maribor še vedno nimamo urejeno komunikacijo z tedensko pripravljenostjo na 
domu (dežurni). Do sedaj se je dobivala telefonska kartica za 5 €, kar pa že dolgo ni 
primerno saj imajo delavci naročniška razmerja. V tem letu dežurni delavci niso dobili 
telefonskih kartic za zadnjih 6 mesecev. Komunikacijo dežurnih delavcev bi bilo 
potrebno ustrezno urediti po navedbi po  PRILOGI K POSLOVNIKU SLUŽBE ZA 
GRADBENO DEJAVNOST ZA PISARNO MARIBOR in po  KPDŽP 97. in 98. člen KPDŽP: 

V času »pripravljenosti na domu« mora biti delavec psihofizično sposoben za 
delo. Na vpoklic se mora takoj odzvati. Vsak delavec, ki je vključen v tedensko 
pripravljenost na domu mora imeti zagotovljen službeni mobilni telefon, na 
katerega mora biti stalno dosegljiv. 

 Delavci SGD Maribor sprašujejo zakaj se ne dobiva več pralni prašek saj ga še letos 
niso dobili. 

 Kaj se dogaja v SGD pisarni Maribor vodja službe in obračunska služba. Se morda 
ukinja pisarna Maribor? 

 
Odgovor direktorja družbe: 

 Problematika zagotovitve mobilnih telefonov je rešena, za te potrebe je naročenih 
sedem telefonov. 

 Pralni prašek še res za letošnje leto ni nabavljen (gradbena dejavnost ter EE in SVTK, 
delavci v vodenju prometa pa že lani niso prejeli), išče se optimalna rešitev. Dana je 
pobuda, da se izplača denarno nadomestilo, vendar odločitve delodajalca še ni. 

 Pisarna Maribor se ne ukinja, prišlo pa bo do določenih prerazporeditev del, tudi v 
podpornih funkcijah. 

 
Predsednik sindikata SVSŽ, Gajšek Bojan, je opozoril, da ni nikjer opredeljeno, kolikšno je 
število podrejenih čuvajev, ki jih lahko pokriva glavni čuvaj. Prihaja do tega, da se število 8, ki 
je bilo dogovorjeno kot maksimalno število, presega in prihaja tudi do 13 podrejenih čuvajev, 
kar pa po njegovem mnenju ni več obvladljivo. Direktor družbe, Kranjc je odgovoril, da je 
število podrejenih čuvajev okvirno definirano, se pa število podrejenih čuvajev dogovarja 
sproti glede na razmere na gradbišču ter pogoje dela. 
 
Zunanji razpisi za DM 
 
Objavil se je razpis za 11 progarjev v Službi za gradbeno dejavnost, SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati so dokončana osnovna šola in opravljen zdravniški 
pregled. Skoraj vsem kandidatom, kateri so bili sprejeti za progarje s starimi razpisi so se 
pogodbe za delovno razmerje podaljšale za 1 leto. 
 
Poleg tega razpisa sta bila v mesecu juliju razpisa še za DM sprevodnik in DM tehnik SV. 
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DOGAJANJA V SINDIKATU SVSŽ 
 
Pravno mnenje o razporeditvi delovnega časa 
 
Iz strani poslovodstva družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., so bili podani predlogi za spremembe 
mesečnih razporedov delovnega časa, za tiste delavce, kateri niso vključeni v turnus in kjer 
prihaja do nadurnega dela. Poslovodstvo se namreč nagiba k zmanjšanju nadurnega dela. 
 
V primeru uvedbe mesečnega prerazporeditve delovnega časa se opozarja na določila členov 
Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 in Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega 
prometa. 
 
Iz strani odvetniške pisarne ŠTELCER smo pridobili pravno mnenje o razporejanju delovnega 
časa pod vprašanjem »Ali sme delodajalec z mesečnim razporedom dela delavca, ki ne 
določa ure začetka in konca delovnega časa, spremeniti razporeditev delovnega časa, kot 
je določena s pogodbo o zaposlitvi in kolektivno pogodbo?« 
 
Izvleček iz pridobljenega pravnega mnenja: 
 
Z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), se razporeditev in pogoji za začasno 
prerazporeditev delovnega časa določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in 
kolektivno pogodbo. 
 
Skladno s predloženo in anominizirano kopijo pogodbe o zaposlitvi delavca je bilo 
predvideno, da polni delovni čas znaša 40ur na teden in da se dnevna razporeditev 
delovnega časa določa s splošnim aktom delodajalca oz. mesečnim ali letnim razporedom 
dela delavca. 
 
Četudi je pogodba o zaposlitvi predvidevala, da se razporeditev delovnega časa in delovne 
obveznosti opredeli s splošnim aktom delodajalca, velja izpostaviti, da je takšna ureditev 
neposredno v nasprotju z določili 148. člena zakona ZDR-1, saj ne upošteva, da mora biti 
razpored delovnega časa sporazumno dogovorjen oziroma usklajen. 
 
Zatorej predstavlja delodajalčevo enostransko poseganje v razpored delovnega časa z 
internim aktom nujno kršitev zakonske norme, ter posledično nedopusten poseg v pravice 
zaposlenih. 
 
Zaključek Železniške ribiške lige druženja (ŽRLD) 
 
Zaključek železniške ribiške lige druženja je bil dne, 5. 10. 2019 na ribnikih v Pragerskem. Iz 
strani predsednika ribiške lige je bila izražena želja, da sindikati podelijo proste termine za 
ribiče. Tako so bili na zaključek povabljeni predstavniki sindikatov, kateri so razdelili ribičem 
nagrade v obliki 7 dnevnih paketov v apartmaju v Zrečah, na Rogli in Moravskih toplicah. 



 
 

Stran 5 od 7 
 

 

Ad. 3 
Glede na to, da dosedanjim članom SD-I, poteče mandat z dnem 15. 12. 2019, se je na 18. 
redi seji potrdila volilna komisija za volitve v SD-I v sledeči sestavi: 
 
Albina Novak za predsednico 
Miran Prnaver za namestnika predsednika 
Edvard Veber za člana 
Jaka Golež za namestnika člana 
Rifet Hodžić za člana 
Zlatko Čančar za namestnika člana 
 
Predsednica volilne komisi je podala sledeči terminski plan volitev: 
04.10.2019 Javna objava razpisa volitev; 

25.10.2019 Izteče se rok za predložitev kandidatur za člane sveta delavcev (do 24:00, oz. 
poslano priporočeno po pošti do 24:00); 

29.10.20109 Volilna komisija pregleda prispele kandidature, preveri skladnost z zakonom in 
ali so bile vložene pravočasno. V primerih ugotovljenih pomanjkljivosti v 
predlogih kandidatov, pozove predlagatelje, da pomanjkljivosti v treh dneh 
odpravijo. (31. člen ZSDU); 

02.11.2019 Izteče se rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri vloženih kandidaturah; 

04.11.2019 Volilna komisija sprejme sklep o zakonitosti predlogov kandidatov za člane 
sveta delavcev in objavi kandidatno listo. Volilna komisija določi volišča, 
imenuje volilne odbore, objavi volilni imenik po voliščih in izda glasovnice. 
Hkrati obvesti volivce o dnevu volitev in o njihovem volišču. (v 14 dneh - ni 
točne časovne omejitve); 

21.11.2019 Volilni odbori prevzamejo na sedežu volilne komisije volilno gradivo (volilne 
skrinjice, imenike volivcev po voliščih in glasovnice); 

26.11.2019  do 28.11.2019 potekajo volitve (najmanj 15 dni pred iztekom mandata - 45.člen 
ZSDU); 

03.12.2019 Volilna komisija objavi rezultate volitev (5 dni po izvedbi volitev - 45.člen ZSDU); 
16.12.2019 Prva seja novoizvoljenega sveta delavcev. 

 
Kvota za kandidature za volitve članov v SD-I se določa glede na število članov v sindikatu. Na 
vsakega 103 člana sindikata pripada sindikatu en kandidat za volitve v SD-I. Tako se je 
našemu sindikatu dodelila možnost kandidiranja treh članov. 
 
Člani predsedstva so ocenili dosedanje delo članov SD-I, sindikata in sprejeli sklep: 
 

Sklep 1.14 
Kandidati za člane Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Sindikata vzdrževalcev 

slovenskih železnic so: Trantura Miran, Gajšek Bojan in Kovač Iztok. 
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Kandidati so podali pisno soglasje za kandidaturo in jo predali članu volilne komisije SD-I, 
Veber Edvardu.  V mobilna volišča – volilne odbore so bili predlagani še nekateri naši člani 
sindikata, od katerih pa je potrebno pridobiti še pisna soglasja. 
 

Ad. 4 
 

Občni zbori (zaključki) se letos organizirajo v okviru posameznih območnih odborov na 
željeni gostinski ali športni lokaciji, glede na finančni plan 2019, v višini 25 EUR po članu. 
Zaključki se lahko organizirajo tudi na več lokacijah, če je razlog krajevna oddaljenost članov 
sindikata, vendar ne več kot na dveh ali treh lokacijah v okviru enega območnega odbora. 
 
Za obdaritev članstva sta prispele dve ponudbi in sicer za lesene mesoreznice ter za 
nahrbtnike. Ponudnik nahrbtnikov nam je poslal slikovni material več vrst nahrbtnikov za 
vsakdanjo rabo. Člani predsedstva so sprejeli sledeči sklep: 
 

Sklep 2.14 
Za novoletno obdaritev članstva se bodo nabavili nahrbtniki in koledarji. 

 
Na nahrbtnikih bo natisnjen logotip sindikata. 
 
Tudi letos se bo obdarilo z novoletnimi darili, otroke članov do 10 let. Potrebno je popraviti 
in dopolniti spiske po območnih odborih ter jih posredovati sekretarju sindikata do 25. 10. 
2019! 
 

Ad. 5 
 

Razpis za letovanje v počitniški kapaciteti v Zrečah za leto 2020, je v pripravi. Razpis se bo 
naredil za celo leto, višina cene pa se bo določila z korespondenčno sejo predsedstva. 
 

Ad. 6 
 
O problematiki se je sproti razpravljalo že med predstavitvijo aktualnih dogodkov! 
 

Ad. 7 
 

Zaradi odhoda predsednika Območnega odbora Pivka v pokoj je bil povabljen na sejo 
predsedstva namestnik Območnega odbora Pivka, Zafran Jože. 
 
Člani predsedstva so sprejeli sklep: 
 

Sklep 3.14 
Do volitev v organe sindikata SVSŽ je nadomestni član predsedstva SVSŽ, iz Območnega 

odbora Pivka, Zafran Jože. 
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Za volitve v organe je potrebno sklicati korespondenčno sejo skupščine SVSŽ in imenovati 
člane v volilno komisijo. Sekretar je predlagal, da se v volilno komisijo imenuje po en član iz 
vsakega Območnega odbora. 
 
Izpostavljena je bila tudi problematika izračuna odpravnin za zaposlene, ki odhajajo na 
čakanje oz. v pokoj.  
 
Izračun odpravnine za zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje po PPRD se izvede glede na 
povprečje treh najboljših zaporednih osebnih dohodkov v zadnjih 12 mesecih.  
 
V izračunu ni zajeto plačilo za nadurno delo in nadomestilo za pripravljenost na delo, saj je 
na tem področju prihajalo do pogostih poskusov zlorab. 
 
Zaradi spremembe zakonodaje je obdavčitev zneska odpravnine manjša, zato so neto zneski 
izplačil zaposlenim večji. 
 
Za zaposlene, ki so ob nastopu pogojev v bolniškem staležu, se za izračun upošteva enak 
kriterij v obdobju 12 mesecev pred nastopom staleža, postopki pa se začnejo izvajati po 
zaključenem staležu.  
 
Vsem zaposlenim, ki v obdobju čakanja na zavodu dopolnijo 40 let delovne dobe in so 
delovno dobo oddelali v skupini SŽ, pripada tudi jubilejna nagrada za 40 let dela na SŽ. Prav 
tako jim pripada sorazmerni delež morebitne božičnice in regresa v primeru, da so na 
čakanje odšli med letom. 
 
Seja se je zaključila ob 12.45 uri.  
 
 
Zapisal: 
Edvard VEBER    Bojan GAJŠEK 
Sekretar SVSŽ  Predsednik SVSŽ 

 
 

   
 
 
 


