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Številka:       1 / 2020 
Datum:  03. 02. 2020                                                  
 

Z A P I S N I K 
 
16. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ), ki je potekala dne       
28. 1. 2020 ob 10⁰⁰ uri, na Teharju pri Celju. 
 
Prisotni člani predsedstva SVSŽ: 
Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Gregor KMETEC, Aleš POLAJŽER, Roman ŽVEGLER, 
Aleksander SKENDER, Jože ZAFRAN in Edvard VEBER. 
 
Ostali prisotni: 
Aleksander ŠMID, Miroslav BAŠEK, Marko DEŽELAK, Silvo RIMC in Matjaž SKUTNIK. 
 
Opravičeno odsotni: 
Boštjan KORITNIK. 
 
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 14. in 15. seje predsedstva SVSŽ 
2. Pregled aktualnih dogodkov 
3. Počitniška kapaciteta Zreče 
4. Predlog skupščini SVSŽ za razpis volitev SVSŽ 
5. Predlog skupščini SVSŽ za spremembo vsebine pogodbe o sodelovanju s SŽPS 
6. Problematika članstva 
7. Razno 
 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
 

Ad. 1 
 
Predsedujoči je dal v razpravo zapisnik 14. in 15. seje predsedstva SVSŽ.  
 
Po pregledu obeh zapisnikov so člani predsedstva soglasno potrdili zapisnik 14. in 15. seje 
predsedstva v predlagani obliki. 
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Ad. 2 
 
Na zadnji seji Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb (SD KPD) je bil za namestnika 
predsednika SD KPD imenovan Gajšek Bojan, v odbora za predpise pa Edvard Veber. 
 
Na naslednji redni seji Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (SD - I), se bodo imenovali člani 
v odbore.  Iz strani sindikata SVSŽ se predlagajo v odbore SD - I sledeči člani: 

 Odbor SD - I za spremljanje predpisov – Edvard Veber in Jaka Golež; 

 Odbor SD - I za spremljanje izrednih dogodkov in disciplinskih postopkov – Gorišek 
Boris; 

 Odbor SD - I za varnost in zdravje pri delu ter izboljšanje delovnih pogojev – Trantura 
Miran, Kukovič Dejan in Kovač Iztok. 

 
Zaradi priprave čistopisa Izjave o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja za družbo SŽ – 
Infrastruktura, d.o.o., so se ponovno posredovali predlogi in pripombe iz strani socialnih 
partnerjev, pripravljalcu dokumenta. Iz strani našega sindikata jih je posredoval predsednik 
sindikata Gajšek Bojan, dodali pa so se še predlogi, kateri so bili podani na obeh kolegijih 
Odbora za spremljanje predpisov.  
 
Potekal je sestanek predsednikov sindikatov na temo spremembe vsebine Kolektivne 
pogodbe za dejavnost železniškega prometa. Med podpisniki nove kolektivne pogodbe bi bil 
tudi naš sindikat.  
 
Trenutno so pri predlogih spremembe kolektivne pogodbe dva sporna člena. In sicer 90. člen, 
v katerem bi se črtalo, da potrebuje delodajalec soglasje delavca za začasno prerazporeditev 
delovnega časa in 106. člen v katerem se doda novi stavek “Delodajalec lahko, ko je to 
potrebno zaradi tehnološkega procesa dela, določi odmor med delovnim časom v enem ali v 
več delih, pri čemer en del ne sme biti krajši od 15 minut”.  
 
Kljub temu, da je bil sindikat pripravljen prevzeti skrništvo nad vagoni na Teznem, se 
skrbništvo ni uspešno realiziralo. 
 

Sklep 1.16 
Predsedstvo sindikata SVSŽ se je seznanilo z aktualnimi dogodki. 

 

 
Ad. 3 

 
Predsednik odbora za letovanje, Šmid Aleksander je podal stanje zasedenosti terminov v 
preteklem letu, kateri so bili po večini dobro zasedeni. V apartmaju so se izvedla manjša 
vzdrževalna dela, na stanovanskem bloku pa je bila izvedena energetska sanacija fasade. 
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Podražitev koriščenja apartmaja ni vplivala na delitev terminov za obdobje januar 2020 – 
april 2020, saj so skoraj vsi termini že zasedeni. 
 
Po podani informaciji glede stanja apartmaja v Zrečah so člani predsedstva sprejeli sklep: 
 

Sklep 2.16 
Seznanili smo se s poročilom predsednika za letovanje. 

 

Ad. 4 
 

Glede na to, da dosedanjim sindikalnim zaupnikom po lokacijah vzdrževanja in deloviščih, 
predsednikom območnih odborov in predsedniku sindikata, poteče mandat, je potrebno v 
mesecu marcu izvesti volitve v organe sindikata SVSŽ. Sekretar sindikata, Edvard Veber je 
predstavil okvirni plan poteka volitev od 13. 3. 2020 do 20. 4. 2020. Plan je potrebno do 
razglasitev volitev na skupščini še dodelati. 
 
Člani predsedstva so sprejeli sklep: 
 

Sklep 3.16 
Predsedstvo sindikata SVSŽ predlaga skupščini SVSŽ, razpis volitev v organe SVSŽ. 

 
Poleg tega se predlaga skupščini še sestava volilne komisije v kateri bi bila Veber in Šmid ter 
predsednik posameznega Območnega odbora. Predlaga se tudi spremembo 11. člena statuta 
SVSŽ, da ima vsak Območni odbor z manj kot 30 člani po dva člana skupščine, ostali pa na 
vsakih 30 članov, po 1 člana v skupščini.  
 

Ad. 5 
 

Po Pogodbi o medsebojnih razmerjih in konfederalno pridruženem članstvu med Sindikatom 
železniškega prometa Slovenije in Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic, oba sindikata v 
predsedstvu in skupščini zagotovita enako število delegatov. Ti so lahko dosedaj imeli volilno 
pravico, skupščini sindikata pa se predlaga, da se v pogodbi navede, da o sklepih na sejah 
skupščine in sejah glavnih odborov oz. predsedstev, delegati obeh sindikatov ne glasujejo. 
 

Glede na gorne navedbe so člani predsedstva sprejeli sklep: 
 

Sklep 4.16 
Predsedstvo sindikata SVSŽ predlaga skupščini SVSŽ, spremembo Pogodbe o medsebojnih 

razmerjih in konfederalno pridruženem članstvu med Sindikatom železniškega prometa 
Slovenije in Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic. Delegati obeh sindikatov o  podanih 

sklepih na sejah glavnih odborov, predsedstev in skupščin, ne glasujejo. 
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Ad. 6 
 
Problematika članov sindikata iz LV vozne mreže Zidani Most se še rešuje, v kratkem se 
pričakuje sestanek s g. Trojerjem. Nekaj izpostavljene problematike pa je že bilo uspešno 
rešene.  
 
Glede na to, da je delo pisarne GD Maribor prevzel  g. Sobčič, se z njim pričakuje sestanek z 
delavcev GD Maribor in predstavniki sindikata SVSŽ. 
 
Ponovno se je pojavila problematika prehoda delavcev v ŽIP, delavcem se ne izplačujejo 
redno dodatki (terenski dodatek, prevozni stroški) in nadomestila iz SPIZ-a se ne izplačujejo v 
enakem procentu. Preden se začne reševati poblematika je potrebno pridobiti ustrezno 
dokumentacijo. 
 
Status LV SV Pragersko še vedno ni urejen. Predvsem sprememba delovnega časa. Sindikat 
podpira uvedbo turnusa in zakonsko urejene počitke vendar se tu pojavi problem  
nezadostnega števila zaposlenih. 
 
Po navedbi koordinatorja OO Pivka, je združitev SV delavnic prav zaradi premalega števila 
zaposlenih in razgibanega terena, praktično nemogoča.  
 
Izobraževanje novincev v SV službi se je zaustavilo, zaradi prezasedenosti izobraževalnega 
centra v Ljubljani. 
 
Še vedno stojijo napredovanja na delovnih mestih v SV Pivka. Predlaga se, da se nekateri 
predlogi za napredovanja obnovijo, žal pa se celo dogaja, da nekateri dobijo nove pogodbe o 
zaposlitvi, ko že zapustijo sistem SŽ.  Politika napredovanja v tem trenutku je takšna, da je 
potrebno najprej rešiti tiste delavce, ki so na odredbah o drugem delu. V SŽ-Infrstruktura, 
d.o.o., je takšnih odredb 900. Sindikati zagovarjajo, da se te odredbe zamenjajo z pogodbami 
o zaposlitvah.  
 
Pri problematiki napredovanja pa se pojavi še dodatni problem in sicer tudi, če poslovodstvo 
SŽ-Infrstruktura, d.o.o., napredovanja potrdi, le ta ta obstojijo na holdingu SŽ, tudi po več let. 
 
Na seji predsedstva je predsednik OO Pragersko izpostavil slabo stane dovozne ceste do 
delovišča SV Ptuj. Dogovorjeno je bilo, da se slike dejanskega stanja ceste pošljejo 
delavskemu direktorju, Matjažu Skutniku. 
 
Podala se je pobuda iz strani OO Celje, da se za zapornico za parkirni prostor pri LV SV Celje 
nabavijo daljinci, ker odpiranje zapornice z mobilnim telefonom za nekatere uporabnike 
parkirnega prostora, ni praktično. 
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Delavski direktor, Matjaž Skutnik je podal informacijo o zunanjih razpisih za progarje in SV 
tehnike. Poleg tega je podal tudi informacijo o nabavi novih progovnih vozil. 
 

Ad. 7 
 

Organizacija družabnega srečanja se izvede za leto 2020, 1 soboto v juniju (6. 6. 2020), v 
lastni režiji. Tokrat je organizacija srečanja zaupana članom Območnega odbora Pivka. 
Okvirni plan srečanja se predstavi na seji skupščine SVSŽ, katera bo predvidoma v mesecu 
marcu. 
 
Seja se je zaključila ob 12.45 uri.  
 
 
Zapisal: 
Edvard VEBER    Bojan GAJŠEK 

 

  

   
 
 
 


