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…..PRVA LETA SAMOSTOJNE POTI SVPS…. 

10. maja 1998 je takratno predsedstvo SVPS skladno z  Zakonom RS o delovanju sindikatov 

pri pridobitvi statusa reprezentativnega sindikata obvestilo delodajalca o imenih sindikalnih 

zaupnikov, ki so bili izvoljeni na redni Skupščini SVPS. Zaradi statusne spremembe so nam 

bile po novem omogočene določene zakonske pravice in ena od teh je bila tudi samostojno 

sodelovanje v  pogajanjih pri KPDŽP. V ta namen so bile za pridobitev vseh gradiv 

posredovane kontaktne številke in osebni naslovi predsednika Mešića in sekretarja Ganzitija, 

saj zaradi razdružitve  s SDŽDS nismo imeli več ustreznih prostorskih zmogljivosti. Ta ukrep 

je bil začasen, saj so nam kmalu zatem tako, kot vsem ostalim reprezentativnim sindikatom 

omogočili pridobiti ustrezne prostore za delovanje sindikata. 

Na svoji prvi redni seji  SVPS, ki je potekala dne, 07.05.1998 v Ljubljani je predsedstvo v 

sestavi Avdo Mešić, Vladimir Ganziti, Alojz Caf, Marjan Čavničar, Lado Vrečer, Boštjan 

Luskovec, Dimitrij Čigon, Stojan Marsetič in Živko Vučičević svečano obelodanilo Odločbo 

o reprezentativnosti SVPS, kjer smo po besedah takratnega vodstva sindikata končno postali 

enaki med enakimi. Že na prvi seji so bile postavljene smernice za naprej, saj se je bilo 

potrebno pripraviti za nadaljnja pogajanja. Šlo naj bi za pridobitev tehničnih pogojev za 

delovanje sindikata, potreben je bil  tudi vpis strokovne  izobrazbe in poklica v delovno 

knjižico, kar je bila za predsedstvo v tistem času prioritetna naloga. Preko pogodbenih 

obveznosti so se iskale rešitve o možnem sodelovanju z drugimi sindikati, kot tudi delitev 

sredstev iz naslova dolgoletnega sodelovanja v zvezi SDŽDS. Sindikalni zaupniki so dobili 

posebna navodila za delovanje na terenu, saj je bilo stanje na terenu precej naelektreno in je 

vodilo v večji konflikt. Predsedstvu SDŽDS je bil posredovan pisni zahtevek za povrnitev 

sorazmernega deleža članarine. Alojz Caf in Lado Vrečer sta bila pooblaščena za nadaljnja 

pogajanja okoli delitev sredstev.  SVPS dne, 15.05.1998 vloži pisno izjavo o priključitvi v 

organe SSŽ. Po podrobnem pregledu članstva je bilo ugotovljeno, da je bilo leta 1998 v SVPS 

včlanjenih 358 članov od tega 157 v TVD Ljubljano, 109 v TVD Maribor, 89 v TVD Divačo 

in 3 v Promet Maribor. 

V letu 1998 je zaradi predvidene reorganizacije SŽ prišlo do predloga, da se služba za TVD  

razbije na več manjših področij, kar je pripeljalo do odločnega nasprotovanja SVPS. Vodstvo 

SVPS se je vedno prizadevalo, da bi služba za TVD ostala enotna in neodvisna, kar se je v 

določenem trenutku v naslednjih letih tudi zgodilo. Kot zanimivost takratnega obdobja je 

potrebno zapisati, da je bil uradni naslov, kot tudi žiro račun SVPS na Kopitarjevi 5 v 

Mariboru. 

10. jubilejno srečanje SVPS je potekalo 12.09.1998 v Malečniku pri Mariboru. Srečanje je 

potekalo svečano in  v duhu nove sindikalne organiziranosti. 

Obdobje iz sredine leta 1998 je bilo zaznamovano z problematiko permanentnega 

izobraževanja in nespoštovanja pravice do izrabe letnega dopusta, ter načina izvajanja 

notranje kontrole. Ta praksa je bila najbolj očitna v takratni Sekciji za TVD Maribor. 



3 
 

Zaradi nadaljevanja samostojne poti je bilo potrebno na novo definirati pravila sindikata in v 

ta namen so bili podani predlogi aktov SVPS. Poleg tega smo si v SVPS prizadevali ohraniti 

čim večjo stopnjo samostojnosti poklica, ki ga kot sindikat zastopamo. V svet SSŽ je bil po 

dogovoru imenovan Avdo Mešić, njegov namestnik pa je postal Vladimir Ganziti. V nadzorni 

odbor  SSŽ   je bil imenovan Alojz Caf. 

24.03.1999 je potekala redna skupščina, na kateri je bil sprejet novi Statut SVPS. S tem 

dejanjem je bila pripravljena pravna podlaga za ustanovitev stavkovnega sklada, v katerega je 

bilo vloženo 2.000.000.00 SIT. Za vodenje sredstev iz stavkovnega sklada je bil pooblaščen 

blagajnik. V predsedstvo SVPS je bil iz delovišča Dobova - N. Mesto izvoljen Živko 

Vučičević, delovišče Koper pa zaradi internih nesoglasij ni predstavilo svojega kandidata. 

Član predsedstva sindikalne centrale Alternativa je na skupščini podal poročilo o aktivnostih 

predvidene opozorilne stavke, ki naj bi bila 15.04.1999. Stavka naj bi bila enourna in je bila 

naperjena proti Vladi RS, ki naj ne- bi vodila prave politike na področju delovno pravne 

zakonodaje. 

 

Slika št. 1: Poročilo predsednika SVPS iz leta 1999 
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01.02. 1999 je potekala ustanovna seja Slovenske zveze sindikatov Alternativa, katere aktivni 

član je postal tudi SVPS. Z vstopom v zvezo smo pridobili stalno mesto v predsedstvu. 

08.04. 1999 je na seji predsedstva SVPS sprejet Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne 

pomoči članom SVPS in Pravilnik o financiranju in finančno materialnem poslovanju SVPS. 

12.05.1999 se člani predsedstva udeležijo sestanka z delodajalcem, na katerem usklajujejo 

predloge za zagotavljanje pogojev za delovanje sindikatov na SŽ.  V ta namen se je podpisala 

posebna pogodba. 08.06.1999 se predsedstvu SVPS po opravljenih volitvah na delovišču 

Koper pridruži Ivan Čuljak.  

V poletnih mesecih leta 1999 se sindikati SŽ preselijo na novo lokacijo in sicer na Trg OF 5a 

v Ljubljani. V istem obdobju se z stalno zasedbo delavcev TVD zasede potniška postaja 

Koper. V ta namen morajo pregledniki vagonov narediti  izpite za premikača, kar privede do 

velikega nelagodja zaposlenih. 

Na 4. redni seji sindikata dne, 28.06.1999  je predsedstvo sprejelo sklep o uporabi novega 

logotipa sindikata, ki ga je na razpisu izdelal delavec TVD Peter Cvijanović. Novi znak 

sindikata, kolesna dvojica z napisom sindikata je po novem krasila tudi zastavo SVPS. 

Zaradi reorganizacije sindikata in prenosa sedeža v Ljubljano je dne, 01.07.1999 prenehal z 

delovanjem  SVPS Sekcije  za TVD Maribor, ki je bil sicer z aktom o ustanovitvi ustanovljen  

06.10.1989. Članarina članov SVPS je bila po novem nakazana na nov žiro račun odprt pri 

APP RS podružnica Ljubljana. 

Na koncu leta 1999 se je ustanovila sindikalna pogajalska skupina, ki je pripravila izhodišča 

na izdelavo nove KPDŽP. Stara KPDŽP je prenehala veljati 31.03.2000. Vsak sindikat je v 

PSP imenoval po dva člana, SVPS sta v pogajanjih zastopala Avdo Mešić in Vladimir 

Ganziti, za vodjo PSP pa smo predlagali sekretarja SSSLO g. Silva Berdajsa. 

Na delovnem sestanku sindikata z vodjem službe za TVD se je dne, 30.10.1999 obravnavala 

problematika vodenja obrazcev in odredb, čiščenja delovnih oblek in zaščitnih sredstev, 

permanentnega  izobraževanja, problematika urejevalcev zavor in vozovnih elektrikarjev, 

stanja delovnih prostorov, vlakov na zaupanje, izdelave turnusov, ter šole za vozovne 

preglednike. Poleg tega so se skladno z predpisi sindikalni zaupniki SVPS udeleževali 

posameznih disciplinskih obravnav, ki so bili v izvedeni  zoper člane SVPS. 

13.12.1999 je  g. Boštjan Luskovec postal profesionalni član SD SŽ d.d. in je svoje delo pod 

okriljem SVPS opravljal poklicno. 

 

Imel pa sem srečo, saj sem se učil od najboljših. 

Posebno mesto pri tem ima nedvomno moj dobri prijatelj in 

takratni predsednik sindikata Avdo Mešić. 

Intervju julij-avgust 2013: Boštjan Luskovec: 
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VSTOP SINDIKATA V NOVO TISOČLETJE 

V novo tisočletje smo kot reprezentativni  sindikat vstopili z prošnjo za včlanitev v 

mednarodno transportno organizacijo ITF in Evropsko verzijo le-te ETF. Prošnja je bila 

napisana 31.01.2000.  

Letna Skupščina SVPS je potekala 23. 03. 2000 v Ljubljani.  Predsednik Avdo  Mešić je v 

svojem poročilu povedal, da so bila pogajanja za spremembo tarifnega dela pogodbe uspešna, 

saj smo se z stopničastim povečevanjem osebnega dohodka približali izhodiščni plači v 

gospodarstvu. V svojem poročilu je izpostavil na velike težave delavcev delovišča Koper, ki 

jih je zaradi avtoritarnega vodenja Sekcije TVD Divača izvajal takratni vodja. Kot zanimivost 

tistega obdobja lahko izpostavimo reorganizacijo SŽ in vloge TVD v njej. Po podatkih 

predsednika SVPS smo imeli takrat trdna zagotovila, da bo TVD postala samostojna služba. 

Pomembna okrepitev delovanja SVPS se je zgodila z imenovanjem profesionalnega delavca 

SD , ki je z svojim delom pokrival  potrebe SVPS. Prav zaradi uvedbe profesionalnega 

zastopnika SVPS je bilo potrebno spremeniti nekatere Akte sindikata.  Z spremembo 

Pravilnika FI-MA se je med članstvo razdelilo  40% sredstev. Stavkovni sklad je bil  povišan 

na 4.000.000,00 SIT.  Na seji kolegija SVPS dne, 17.07.2000 smo bili prvič obveščeni, da sta 

dva  sindikata SŽ zahtevala od poslovodstva SŽ delitev TVD na tovorni in potniški segment, 

kar je bilo za naš sindikat popolnoma nesprejemljivo. Takšne težnje posameznih interesnih 

sredin, da bi se  služba za TVD delila  so se v kasnejših  obdobjih večkrat ponavljala in šele z 

vstopom službe v SŽ VIT d.o.o. so zadeve normalizirale. V letu 2000 so potekali sindikalni 

sestanki na različnih pregledovalnih mestih. Sestankov se je v večini primerov udeleževal 

Boštjan Luskovec, ki je za kolegije sindikata pripravljal izčrpna poročila. Z razpisom šole za 

vozovne preglednike se je odprla razprava o tem, kakšne pogoje mora izpolnjevati  kandidat 

za ta poklic. Prav zaradi napovedane reorganizacije SŽ je SVPS takratnemu vodstvu  TVD 

posredoval enotna stališča in predloge, ki so temeljile predvsem lastnih izkušnjah iz 

preteklosti in ki bi jih bilo potrebno smiselno uporabiti. Član predsedstva SVPS Lado Vrečer 

je na 4. redni seji podal pisno odstopno izjavo iz vseh funkcij SVPS z obrazložitvijo, da je na 

delovišču, ki ga zastopa velika neenotnost. Zaradi njegovega odstopa je bilo potrebno 

zagotoviti tudi nadomestnega člana Odbora SD SŽ d.d. . Na predsedstvu je bilo dogovorjeno, 

da se g. Vrečerja, ki je bil član omenjenega Odbora nadomesti z profesionalnim delavcem 

Boštjanom  Luskovcem. Dne  03.10.2000 se Vladimir Ganziti in Boštjan Luskovec udeležita 

enodnevnega seminarja na temo disciplinskih postopkov. 

Predsedstvo SVPS je od vodje ( v zapisnikih se je uporabljal naziv šef – op. avtorja) Sekcije TVD Ljubljana g. 

Darka Juhanta zahteval takojšen sklic delovnih sestankov po posameznih DE, na katerih bi se 

dogovorili glede optimizacije zasedb na delovnih mestih in ostale problematike delavcev 

TVD. Službo za TVD je v tistem obdobju zastopal g. Ljubomir Petančič.  Ožje predsedstvo 

SVPS je organiziralo obisk šole za vozovne preglednike v Mariboru. Kandidatom je bila v 

uvodu predstavljena organizacija sindikata vozovnih preglednikov Slovenije, ter  pravna 

zaščita delavcev. Po obisku so predstavniki sindikata razdelili kandidatom pristopne izjave za 

včlanitev v SVPS. V naš sindikat se je po obisku predsedstva včlanilo 23 novih kandidatov. 

Na predzadnji seji predsedstva leta 2000 je bilo sindikatom prvič predstavljeno kolektivno 

zavarovanje Prve pokojninske družbe. 
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DELOVANJE SINDIKATA VOZOVNIH PREGLEDNIKOV  MED LETI     

2001 – 2002 

Začetek leta 2001 je bil v znamenju naelektrenih odnosov med upravo SŽ  in sindikati.  

Zaradi različnih konceptov reševanja problematike, ki so se kazali predvsem v pomanjkanju  

nekaterih delovnih mest IŽD, priprav in uveljavitev posameznih pravilnikov in navodil iz 

KPDŽP, izdaje novih sklepov o razporeditvi delavcev, z navedbo mesta nastopa službe, 

prenove plačilnega sistema, ter uveljavitve eskalacijske lestvice so se napovedovale stavke. 

Medtem, ko je velika večina sindikatov slovenskih železnic v obliki Dogovora ( 23.01.2001) 

uspela uskladiti z delodajalcem, sta sindikata SVOS  ( Sindikat vlakovnih odpravnikov 

Slovenije) in SDŽDS ( Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije) zaradi nestrinjanja 

z določenimi argumenti izvedla stavko. SVPS v stavki ni sodeloval in se do stavke ni 

opredeljeval. 

Na februarski seji se predsedstvo ni hotelo opredeljevati okoli izvedbe stavke dveh 

reprezentativnih sindikatov, ter hkrati ugotovilo, da je bila stavka izvedena v neugodnem 

trenutku.   Pobuda predstavnikov SVPS sindikalni centrali se je nanašala na čim prejšnjo 

pomiritev preveč razgreti strasti.  

Iz zapisnika operativnega sestanka z vodstvom TVD Ljubljana je mogoče razbrati, da so 

potekali razgovori o zasedbi delovišča Pragersko, operativni zamenjavi vodje delovišča za čas 

njegove odsotnosti, kadrovanju vozovnih preglednikov na postaji Špilje, sodelovanja DE 

Maribor z SVPS, ter splošnim obveščanjem sindikata. 

Povedano je bilo tudi, da je bila izvedena zamenjava izvršnega direktorja Vleke in TVD – ja 

g. Kovšce z Valterjem Oblakom. Poleg ostalih operativnih zadev iz področja TVD je bil 

zapisan zaznamek, da se  v Navodilo za evidentiranje posebnih dodatkov pri izvajanju priloge 

V. uredi  dodatek za delavce, ki morajo poznati predpise in pravilnike tujih železniških uprav. 

Pripravljeno Navodilo ni bilo sprejemljivo za večino sindikatov SŽ. Prav zaradi tega dejstva 

je  SVPS je v obliki dopisa na naslov kadrovske službe podal pripombe na predlagane 

spremembe.  

Pogajanja za tarifno prilogo KPDŽP še niso bila v teku, saj  je Vlada RS predloge v celoti 

zavrnila. Poleg tega so se začela pogajanja za pridobitev dodatnega pokojninskega 

zavarovanja. Na pobudo SŽ d.d. in z dogovorom SSŽ se je objavil javni razpis za novo 

vrednotenje delovnih mest. Stališče SVPS, ki je v delovno skupino določilo svoje 

predstavnike je bilo, da se zagotovijo in obdržijo vse dosedanje pravice. Sindikat je aktivno 

sodeloval na vseh delovnih sestankih v Sekcijah TVD. V sindikat so bili ponovno sprejeti 

novi člani. 

15. in 16. 03.2001 je v organizaciji SVPS potekal dvodnevni strokovni seminar za sindikalne 

zaupnike. Seminar je bil organiziran v Atomskih toplicah. Na seminarju je bila s strani g. 

Silva Berdajsa izvedena predstavitev dela SD SŽ d. d., kot tudi predstavitev tem Zakona o 

delovnih razmerjih, disciplinskih postopkov in KPDŽP, ki jih je predstavnikom SVPS 

predstavil  g. Vojko Čujević. Udeleženci seminarja so se v razširjeni obliki udeležili 10. redne 

seje predsedstva SVPS. 
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Slika št. 1: Spisek sindikalnih zaupnikov SVPS v Sekciji TVD Ljubljana iz leta 2001 

V mesecu februarju in marcu 2001 je SVPS pripravil temeljito analizo stanja prostorskih 

ureditev prostorov, tehnične opremljenosti posameznih PM, ter zasedbe operativnih delovnih 

mest. Na sestanku V DE Divača je delovna skupina  obravnavala poenotenje postopkov 

vodenja tehnoloških in delovnih procesov TVD, govora je bilo tudi o zelo slabih 

medčloveških odnosih v DE Divača, zasedbe potniške postaje Koper, normativov za zasedbe 

delovnih mest, ter vlakov na zaupanje med SŽ in FS. 

Na deseti redni seji predsedstva, ki je bila izvedena dne, 16.03.2001 v Atomskih toplicah  smo 

izvedeli, da je bilo zaradi odstopa dveh članov predsedstva na deloviščih Jesenice in v Koper  

potrebno izvesti  volitve, ter da sta na podlagi volitev postala nova člana predsedstva Jože 

Cerkovnik in Beisad Kljajić. Oba kandidata sta bila na redni skupščini potrjena do izteka 

mandata predsedstva, ki je datiral na 20.03.2002. Seja je obravnavala različna poročila iz 

posameznih delovnih sestankov, razpravljalo se je problematiki prenosa ur in o nadurnem 

delu, ter ukinjanju delovnega mesta  NVP na posameznih PM. 

Redna Skupščina SVPS je bila realizirana 04.04.2001 v Ljubljani in je bila poleg vsega 

ostalega zaznamovana s sprejetjem sklepa o nakupu počitniške hišice v velikosti 46 m2 v 

kampu Natura v Podčetrtku. Nakup naj bi se izvedel iz sredstev stavkovnega sklada. Vse 
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potrebne informacije o ceni in lokaciji objekta je na Skupščini predstavil  blagajnik Alojz Caf.  

Nakup naj bi se izvedel delno z pologom, ostalo pa v dveh obrokih. V ta namen je bila v 

sestavi Avdo Mešić, Vladimir Ganziti, Alojz Caf in Dimitrij Čigon  ustanovljena  komisija za 

izdelavo ustreznega Pravilnika. Iz arhivov SVPS je razvidno, da so prvi obiskovalci hišice  v 

Atomskih toplicah imeli možnost koriščenja že od 15.06.2001.    

Drugi, še bolj pomemben  sklep Skupščine 2001 pa je dajal popolna pooblastila predsedstvu 

SVPS za napoved morebitne stavke, če pogajanja za tarifno prilogo KPDŽP ne bodo uspešna.  

Sekretar SVPS g. Ganziti  je vse prisotne seznanil, da bo zaradi spremembe notranje 

organizacije družbe pri izvedbi volitev 2002 potrebno spremeniti, oziroma prilagoditi akte 

SVPS. Članstvo je bilo na Skupščini pozvano, da na naslov sindikata pošljejo potrebne 

predloge in dopolnitve. 

Zaradi mačehovskega odnosa vodilnih ljudi v SŽ d.d. je bil na naslov generalnega direktorja 

Igorja Zajca dne, 17.04. 2001 poslan dopis, v katerem je predsednik Avdo Mešič protestiral 

proti enostranski ignoranci vodenja kadrovske politike TVD. Dopis se je nanašal na kronično 

pomanjkanje delavcev v vzdrževanju, TVD in ostalih področjih, ki jih je takratni TVD 

pokrival.   

Na junijski seji predsedstva je predsednik Mešić povedal, da so pogajanja za tarifni del 

KPDŽP ustrezno zaključena. Rezultati pogajanj so prinesli dvig izhodiščne plače s 

01.04.2001 za 1%, dvig izhodiščne plače s 01.07.2001 za 1%, dvig regresa za leto 2001 za 

8,9%, uveljavitev eskalacijske lestvice v skladu z Aneksom k Dogovoru o politiki plač za 

obdobje 1999-2001, ter prenehanje veljavnosti Pravilnika o poslovni stimulaciji z dne, 

31.03.1998, s tem da se za enak delež, oziroma  s 01.04.2001 poveča izhodiščna plača. 

Dogovorjeno je bilo tudi, da se prispevki za prostovoljno dodatno zavarovanje začnejo 

nakazovati s 01.01.2002.  

Predsedstvo je bilo v celoti seznanjeno z nakupom počitniške kapacitete v Atomskih toplicah, 

blagajnik pa je pripravil izčrpno finančno poročilo iz katerega je razvidno, da smo vključno z 

vso potrebno opremo in zavarovanjem  za hišico odšteli 3.700.000,00 SIT. Za pokritost 

celoletnega pavšala pridobljenega objekta, ki je znašal 1.000.000.00 SIT  se je gibala ocena, 

da je potrebno zagotoviti zasedenost vsaj 200 dni. Na seji so bili izvoljeni štirje člani komisije 

in sicer iz vsake DE po eden. DE Ljubljano je namesto Mešića zastopal Ibrahim Šišić. Člani 

novega odbora  so na prvi seji določili ločen cenik za članstvo in zunanje obiskovalce objekta. 

V šestem mesecu leta beležimo hujše kršitve KPDŽP, ki so se kažejo predvsem v 

improviziranih turnusih. 

20.06.2001 SVPS zapre svoj račun na APP Ljubljana in odpre novega na A-Banki d.d. 

Septembrska seja predsedstva poteka v obravnavi osnutka predloga o novi organizaciji SŽ 

d.d., problematiki vlakov na zaupanje, izdelavi mesečnih razporedov dela, poročilom Odbora 

za GZPK, ter odgovori vodstva družbe na zastavljena vprašanja. Poleg  vsega naštetega se je 

predsedstvo seznanilo z načinom izvedbe  periodičnih izpitov, Pravilnika o sistematizaciji 

delovnih mest, osnutkom Zakona o železnicah in predlogom Zakona o reorganizaciji in 
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privatizaciji, ter dokapitalizaciji javnega podjetja, ter se dogovorili, da se do volitev na seje 

predsedstva vabi predstavnika delovišča Hodoš. Družabno srečanje članstva SVPS se odvije 

23.09.2001 v Jevnici. 01.11. 2001 SVPS poda pozitivno mnenje za skupino vzdrževalcev iz 

Kopra, ki pristopijo k izobraževanju za poklic vozovnega preglednika. 

03.10.2001 profesionalni sindikalni zaupnik SVPS Boštjan Luskovec pripravi izčrpno 

poročilo iz delovnega sestanka, na katerem so obravnavali osnutek Navodila o evidentiranju 

in obračunavanju posebnih dodatkov Priloge 5, KPDŽP, o evidentiranju in obračunu 

terenskega dodatka, ter o pogojih in načinu obračunavanja povračila za prevoz na delo in iz 

dela. Pri končni izvedbi omenjenega Navodila SVPS delodajalcu ni dal potrebnega soglasja, 

ker predlogi našega sindikata niso bili upoštevani. Na predlog Oddelka za varnost pri delu in 

požarno varnost se je predstavnik SVPS udeležil predstavitvenega sestanka v zvezi z 

oblikovanjem  Izjave o varnosti pri delu in požarne varnosti. 

 

Slika št.  2: Spisek vseh sindikalni zaupnikov SVPS z mandatom do junija, 2002. 

Iz delovnega sestanka dne, 27.11.2001 je razvidno, da SVPS ni dal soglasja k predlogu 

delodajalca k zmanjšanja zasedb PM, ter da se morebitne spremembe lahko izvedejo takrat, 

ko bodo vozni redi vlakov objavljeni. Prav tako je bilo izraženo enotno mnenje, da se 

kadrovska politika poslovodstva ne odvija v skladu z dogovorom iz leta 2001. 

Na zadnji seji  v letu 2001 je predsedstvo med drugim obravnavalo tudi poročilo iz sestanka z 

tehnično komisijo Sindikata strojevodij Slovenije. Na sejo je bil vabljen predsednik Mešić. 
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Med zanimivimi temami moramo še posebej izdvojiti pogovor v zvezi s sprejetjem novih 

pravilnikov. Ker je bila skupna tema opravljanje zavornih preizkusov in pregledov vlakov na 

terenu in pri tem  je še posebej zanimiva izjava predsednika, naj pri sprejetju novih predpisov 

med preglede vlakov vključijo besedo »tehnični pregled«, kar je bila za tisti čas izredno 

napredna opredelitev in je na nek način kazala pot  tudi evropskim smernicam, ki so trenutno 

v veljavi. Pripomba predsednika Mešića  prav gotovo kaže na  njegov vizionarski pogled  

razvoja TVD  v prihodnosti.  Na tem področju lahko prav z gotovostjo zatrdimo, da je bil 

pokojni predsednik Avdo Mešić vedno korak pred vsemi. 

 

Kvaliteta TVD ni vprašanje samo na ravni skupine, ampak tudi na ravni posameznika saj, če delo ne 

opraviš kvalitetno in odgovorno, tega ne moreš pričakovati od drugih. Zato poskušamo strmeti za tem, da je 

naša kvaliteta dela čim boljša. 

Intervju junij 2015: Drago Pajk SE Ljubljana 

 

Iz zapisnika 01. izredne seje SVPS, ki je potekala 17.12.2001 je razvidno, da je SVPS 

soglasno podprl stavko, napovedano  s strani SSŽ Stavka sindikatov, ki je bila napovedana za 

08.01.2002  je bila uperjena proti vodstvu družbe, ki ni spoštoval sklenjenega Dogovora, kljub 

večkratnim opozorilom. Zaradi kršitev zakona in določb KPDŽP je vodstvo družbe 

enostransko posegalo v plačni sistem in  s tem postavljalo večino zaposlenih v podrejeni 

položaj. V ta namen je bil imenovan stavkovni odbor v katerem je interese SVPS zastopal 

predsednik Avdo Mešić. Stavkovne zahteve sindikatov so bile, da se takoj realizirajo vsi 

dogovori, da se začne spoštovati veljavne zakone in določbe KPDŽP, ter da se realizirajo 

zahteve sindikatov, podane  26.03. 2001. 

Dne, 21.02.2002 je bila sklicana redna Skupščina SVPS. Na Skupščini SVPS so bile sprejete 

spremembe Statuta, ki so omogočale lažje in predvsem bolj efektivno delo izvršnih organov 

sindikata. Za izvedbo predlaganih sprememb je bilo potrebno spremeniti obstoječi pravilnik o 

volitvah, ki bi takšne spremembe dovoljeval. Po razpravi, v kateri so delegati skupščine 

podali svoje pripombe je bil sprejet sklep, da se izvedejo volitve za člane glavnega odbora, ki 

je v organizacijski obliki  zamenjal predsedstvo sindikata. Dogovorjeno je bilo, da sindikalne 

enote pripravijo predloge za predsednika sindikata, statutarno komisijo in nadzorni odbor 

sindikata., ter da se na volitvah istočasno izvolijo novi delegati Skupščine. 

22.01.2002 je na redni seji predsedstva predsednik posredoval informacijo o poteku stavke. 

Stavka je potekala v skladu z dogovorom in brez večjih posebnosti. Stavkovni odbor 

sindikatov se je z delodajalsko stranjo sestal na šestih sestankih, nekateri od teh so trajali tudi 

do deset ur. Večina stavkovnih zahtev je bila izpolnjena, stavka je bila tudi plačana.  

Kot zanimivost lahko zapišemo, da je delodajalec na vseh spremnih dokumentih naš poklic 

naslavljal z vagonskimi pregledniki, čeprav je v republiškem registru poklicev jasno zapisano, 

da je naš naziv vozovni preglednik. V ta namen je bil s strani sekretarja na vse potrebne 

naslove naslovljen dopis o pravilnem imenovanju našega poklica. Na seji je bilo govora tudi o 
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spreminjanju zasedb, nabavi OVO, ukinjanju nekaterih delovni mest, pomanjkanju 

elektrikarjev v Mariboru, organizaciji šole za VP, ter problematike PM Zalog. Na naslednji 

seji  predsedstva nam je bila predstavljena informacija o prenovi plačnega sistema, ter 

možnega dviga regresa za 8,4%., ki ga je vladna pogajalska skupina znižana na 7.25%. Na 

seji so bila s strani Boštjana Luskovca predstavljena poročila Odbora za varnost in zdravje pri 

delu, poročilo delovnega obiska PM Koper, Hodoš in Novo Mesto. 

Zaradi volitev je bila sklicana dodatna Skupščina SVPS, ki je potekala 22.04.2002. Za 

predsednika sindikata je bil ponovno izbran Avdo Mešić, ki ni imel proti kandidata. Za 

predsednika N.O. SVPS je bil izvoljen Igor Cigoj, v statutarno komisijo pa Janez Muršič. 

Ostala  člana N.O. sta postala Boris Valenčič in Marjan Čavničar, S.K. pa sta dopolnila 

Vladimir Trbovc ml. in Miloš Lozej. Novoustanovljeni G.O. SVPS so sestavljali sindikalni 

zaupniki dvanajstih enot in sicer Ibrahim Šišić, Jože Cerkovnik, Božidar Ozmec, Milan Petek, 

Alojz Caf, Zdravko Milinković, Dimitrij Čigon, Stanko Jerač, Boštjan Luskovec, Živko 

Vučičević, Vladimir Ganziti in Stojan Marsetič. 

 

Slika št. 3: Spisek delegatov Skupščine  SVPS  

08.05.2002 je potekala 01. redna seja G.O. SVPS. Na seji je bil sprejet poslovnik tega organa, 

za namestnika predsednika SVPS je bil izvoljen Dimitrij Čigon, za sekretarja Vladimir 

Ganziti, blagajnik sindikata pa je bil imenovan Alojz Caf. Funkcije sindikata so bile 

razdeljene v skladu z večletno prakso teritorialno. Na seji je bil formiran Izvršni odbor SVPS 

v sestavi Boštjan Luskovec, Vladimir Ganziti, Stojan Marsetič, ter Alojz Caf. Na seji je bilo 

dogovorjeno, da športno srečanje SVPS organizira delovišče Koper, ki pa je bilo naknadno 

izvedeno v športnem parku železničarskega atletskega kluba v Ljubljani dne, 14.09.2002. 

V mesec maju 2002 je potekala prva seja Izvršnega odbora. Na seji se je obravnavala 

problematika pogajanj okoli tarifnega dela KPDŽP, sprejetja novega Zakona o preoblikovanju 

in privatizaciji ter dokapitalizaciji javnega podjetja SŽ, ki se je v novi obliki preoblikoval 
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samo v Zakon o preoblikovanje javnega podjetja SŽ. Na spremembo zakona je takratni SD SŽ 

podal negativno mnenje. Ponovno se je izpostavila problematika( v zapisniku zapisano) 

kaotičnih zasedb PM, ter  predloga normativov za delo VP. 

Na drugi seji G.O. SVPS je bil sprejet poslovnik o delu G.O. SVPS, poleg tega so bili v 

Odbor za GZPK ponovno  imenovani Vladimir Ganziti, Alojz Caf, Ibrahim Šišić in Dimitrij 

Čigon. Predsednik Mešič je prisotne obvestil o morebitnem podpisu pogodbe za včlanitev v 

prostovoljno pokojninsko zavarovanje s pogojnikom, da je v zavarovanje vključeno vsaj 51% 

vseh zaposlenih. Na seji je bila podana informacija, da je v šolo za VP vključeno 23 

kandidatov, ter da se program izobraževanja začne 17.06.2002.  

Na 1. dopisni seji G.O. SVPS je bil sprejet sklep o izvedbi enourne stavke sindikatov SŽ , ki 

je potekala 15.07.2002 in je bila uperjena zoper sprejetju Zakona o železnici. V ta namen so 

sindikati SŽ dne, 07.09.2002 organizirali shod proti sprejetju Zakona o železnicah. Članstvo 

vseh sindikatov je bilo pozvano, da se v čim večjem številu udeležijo shoda saj se bo tako, kot 

je bilo na plakatih zapisano » odločalo o naši usodi«. Kasnejša ocena shoda za obstoj SŽ je 

bila pozitivna, v ta namen je bila sklicana odmevna tiskovna konferenca. 

24. in 25. 10. 2002 je v termah Olimija potekal dvodnevni seminar na temo Zakona o 

delovnih razmerjih. Še pred  izvedbo seminarja pa je na podlagi sprejema resolucije v zvezi z 

nestrinjanjem s sprejetjem Zakona o dokapitalizaciji in privatizaciji SŽ izvedena izredna 

skupščina SVPS. 

Tretja redna seja G.O. SVPS je potekala v ocenjevanju množičnega shoda železničarjev, 

obveščeni smo bili tudi o najavi večjega števila kontrol alkoholiziranosti, iz delovišča 

Jesenice pa je bil posredovan dopis o nestrinjanju z načinom dela vodstva SVPS. Šlo naj bi za 

ne ukrepanje SVPS v primeru nepravilnega izdelovanja mesečnega razporeda dela te 

postojanke. Vodstvo sindikata se je v ta namen odločilo, da se o zadevi obvesti Republiški 

inšpektor.  

Na septembrski seji smo gostili predsednika SSSLO g. Toreja. Predsednik sindikata 

strojevodij je v svojem komentarju ocenil delo dveh sindikatov kot nekorektno, saj se nista 

pridružila naporom za ohranitev enovitega podjetja. V akciji ostalih sindikatov SŽ je bilo 

potrebno zbrati 40000 podpisov državljank in državljanov Slovenije za pobudo » za obstoj 

slovenskih železnic«. Na siji  se je pridružil tudi g. Berdajs, ki je obrazložil zapleten 

zakonodajni postopek in vse potrebne procedure za zaustavitev sprejetja spornega zakona. O 

dogajanjih v Sloveniji sta bili seznanjeni tudi ETF in ITF, ki sta na organe odločanja poslala 

svoje dopise. Popolnoma jasno je bilo, da imamo usodo svojega podjetja v lastnih rokah, zato 

je bila akcija temeljito pripravljena. Preko svojih kanalov smo železničarji organizirali 

enkratno  kampanijo, ki je imela daljnosežne posledice. Zraven vseh upravnih stavb, kjer je 

bil pretok ljudi največji so bile postavljene stojnice z propagandnim materialom.  Izhodišča za 

pripravo izvedbenega načrta za zbiranje podpisov v podporo zahtevi za razpis predhodnega 

zakonodajnega referenduma » za obstoj slovenskih železnic« je bil odlično pripravljen 

operativni načrt, ki je bil voden iz formiranega štaba. 
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Na oktobrski seji G.O. SVPS smo bili seznanjeni, da je bilo v akciji zbiranja podpisov zbranih 

preko 60000 podpisov, ter da predhodni zakonodajni referendum zagotovo bo. Seznanili smo 

se tudi z izvolitvijo novega vodstva SSŽ, v katerem je funkcijo podpredsednika dobil Avdo 

Mešič. 

 

Slika št. 4:  Komentar predsednika SVPS Avda Mešića iz 04. redne seje G.O. SVPS dne, 18.11.2002 

 

Slika št. 5: G.O. SVPS soglaša z imenovanjem  Avda Mešiča kot kandidata SVPS za člana SD SŽ.  

 

Zadnja redna seja G.O. SVPS je potekala dne, 13.12.2002 in je bila v znamenju poteka volitev 

v SD SŽ, predvolilne kampanje za predhodni zakonodajni referendum, iz aktualnih dogajanj 

pa je tekla razprava o problematike PM Ljubljana-Moste, razdelitvi novoletnega materiala, ter 

dela na Silvestrovo. 


