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…MENJAVA GENERACIJE… 

Delovanje sindikata vozovnih preglednikov Slovenije med letoma 2003 in 2006 bom začel 

opisovati na malce drugačen,  bolj oseben način. Ko je ob smrti predsednika  g. Avda Mešiča  

dozorela ideja o zapisu kronologije SVPS sem se vprašal, kdaj in predvsem, zakaj sem se tudi 

sam  aktivno vključil v delo sindikata. Od moje generacije, ki je končala šolo za VP  leta 

1991/92 je bil sindikalno aktiven le Boštjan Luskovec. In ko sem v svojih spominih iskal 

pameten razlog svojega angažiranja v sindikatu  sem se  spomnil  na prijatelja, sodelavca in 

sindikalnega zaupnika SE Sežana in dolgoletnega člana predsedstva SVPS Stojana Marsetiča. 

Njegov način vodenja sindikalne enote mi je bil vedno všeč.  Bil je nekakšen lokalni 

pravičnik, ki ni »šparal« svojega jezika, da bi branil delavske pravice in zato se je večkrat 

znašel v nemilosti nadrejenih. Na nek način mi je bil nekakšen vzor, saj je imel svoje stališče 

in je bil vedno na strani delavca. Prav poseben odnos  je imel  z  g. Prijateljem, s katerim 

nikoli ni uspel sodelovati, ker sta bila njihova karakterja in predvsem različna pogleda  na svet 

v diametralnem nasprotju.  Stojanu avtokratski način vodenja družbe ali  če hočete sindikata  

nikoli nista  ustrezala. Sam ni maral ljudi, ki so se zaradi kariere bili sposobni odpovedati 

tistemu, kar so kot sindikalisti zagovarjali. V enem od dopisov iz leta 2002, ki je nastal na 

podlagi nezadovoljstva delavcev SE Sežana z načinom vodenja takratnega vodje delovišča 

Sežana  je v svojem tako značilnem  slogu med drugim zapisal:  

»S tem Vašim početjem, ne da ste kršili KPDŽP, ampak ste v celoti degradirali službo 

vozovnega preglednika. Upam, da se bo Vaš odnos do očitanih Vam zadev v najkrajšem času 

spremenil, saj bom v nasprotnem prisiljen o tem obvestiti vse za to pristojne«. 

Stojan Marsetič  je bil del zlate generacije sindikalistov SVPS in že takrat mi je največkrat kar 

med delom v  PM Sežana pripovedoval, da se počasi pripravlja zamenjava generacij. Tudi 

sam je najbrž iskal primernega kandidata za vodenje SE. Za pokojnega predsednika Mešića se 

je vedno govorilo, da je že na polovici zadnjega mandata dal jasne signale, da je potrebno 

pridobiti nove, mlajše sindikalne moči. Medtem, ko  je leta 2005 predsednik Avdo Mešić 

zaključil z vodenjem sindikata je bil Vladimir Ganziti še enkrat imenovan za sekretarja in 

skupaj z novim predsednikom Dejanom Žolekom vlekel vse niti sindikalne politike znotraj 

TVD. Že v prvih dveh leti vodenja sindikata se je zelo hitro pokazalo, da bo  med njima prišlo 

do konflikta. Zaradi stopnjevanja napetosti je bilo za sindikat najbolje poiskati novo rešitev, ki 

se je po odhodu  g. Ganzitija za vodjo delovišča Celje našla na primorskem koncu. Takrat sem 

Vladimirja Ganzitija  na predlog predsednika Dejana Žoleka zamenjal jaz. Blagajnik Alojz 

Caf je od tiste zlate generacije  zdržal skoraj do svojega odhoda v pokoj, kjer ga je zamenjal 

sedanji blagajnik Sabadin Mešić. Menjava generacije ustanoviteljev sindikata je bila za novo 

vodstvo SVPS velik izziv, ki pa ga je bilo potrebno narediti. V 5. delu  zgodovine SVPS bom 

na podlagi dostopne dokumentacije opisal delo sindikata med obdobjem 2003-2006. Za to 

obdobje sem se odločil prav zaradi menjave  generacije sindikalistov SVPS, ki bodo za vedno 

zapisani z zlatimi črkami v zgodovino našega sindikata. Ampak,  pojdimo lepo počasi od tam, 

kjer smo nazadnje končali. 

Pisalo se je leto 2003….. 
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KRONOLOŠKI PREGLED  DELOVANJA SVPS MED LETI 2003-2006 

Začetek leta 2003 je bil zaznamovan z pospešenimi aktivnostmi okoli predhodnega 

zakonodajnega referenduma o železnicah, ki je bil predviden za 19.01.2003. V zadnjem tednu 

pred referendumom so sindikati SŽ poskušali vzpostaviti stik z volilno bazo tudi z okrepljeno 

propagandno akcijo. SVPS je svoj interesni krog nagovarjal z pozivi k udeležbi in navodili. 

Na 06 seji G.O. SVPS je bila posredovana informacija o uspešno zaključenih volitvah za SD 

SŽ. Od tekoče problematike se je izpostavil problem podaljševanja delovnega časa na PM 

Šapjane. Povedano je bilo tudi, da je redni ciklus šolanja 36 ur, delodajalec pa jih je izplačal 

samo 30. G.O. SVPS je pozval delovišče Nova Gorica, naj v čim krajšem času nadomestijo ali 

ponovno potrdijo sindikalnega zaupnika. Glavni organ sindikat med obema Skupščinama je 

nadaljeval delo v mesecu marcu. Na seji je bilo s strani direktorja zavarovalniške agencije 

posredovana informacija o pogojih za vstop v kolektivno zavarovanje. V SE Celje so izvolili 

novega sindikalnega zaupnika Stanislava Karfika, SE Nova Gorica pa Vlada Vukelića. Iz 

naslova akcije »Referendum« je bilo sindikatu vrnjen določen znesek porabljenih sredstev, 

vsem ki so sodelovali pri akciji na terenu pa je bilo  izplačano 200 SIT na uro.  Na postaji 

Koper so kljub pritiskom vodstva delavci zavrnili opravljanje premikalnih  del in nalog. SVPS 

je z dopisom na ustrezne naslove potrdilo voljo članstva in zavrnilo željo  delodajalca po 

dodatni obremenitvi zaposlenih delavcev Kopra. Sindikat je pooblastil Ibrahima Šišića za 

udeležbo na stojnicah, ki so bila  organizirana na pobudo ETF  v zvezi z demonstracijami v 

Berlinu. V počitniški hiši v Podčetrtku se je dogradila lesena lopa in nabavila nova kolesa. 

Obe spomladanski seji I.O. SVPS sta v celoti obravnavala tekočo problematiko znotraj TVD, 

med drugim tudi poizkusa uvedbe osem urnega delovnega časa. 

V torek, 16.03.2003 je bila organizirana letna Skupščina SVPS. Dogodek je potekal v 

Ljubljani. Glavni poudarki Skupščine so bili posredovani v poročilu predsednika. Skupščino 

je zaznamovalo ponovno imenovanje sekretarja Vladimirja Ganzitija, ter potrditev 

manjkajočih članov G.O. SVPS iz Nove Gorice in Celja. Odbor za GZPK je v svojem 

poročilu predlagal delni najem dodatne enote v Podčetrtku.  

15.04. 2003 je bil na predlog delegatov Skupščine SVPS sprejet novi  Statut SVPS. Statut je v 

svojem 16. členu na novo definiral organizacijsko strukturo sindikata in sicer: 

Najvišji organ  S V P  Slovenije je bila skupščina . 

Glavni odbor S V P  Slovenije je zamenjal predsedstvo sindikata in je  postal  najvišji stalni 

organ sindikata med dvema skupščinama. Glavni odbor  S V P  Slovenije so sestavljali  

predsednik, sekretar S V P  Slovenije in  12 članov,  kateri pokrivajo vse sindikalne enote na 

področju Slovenije in so: Ljubljana, Zalog,  Jesenice, Novo Mesto, Maribor, Hodoš, 

Pragersko, Celje, Dobova,  Sežana, Koper in Nova Gorica. Člani glavnega odbora  S V P  

Slovenije so bili izvoljeni za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve . 

Izvršni  odbor  S V P   Slovenije  so sestavljali  predsednik, sekretar S V P  Slovenije in  štirje 

(4) predstavniki  glavnega odbora, ki so izhajali  neposredno iz  DE  Ljubljana, DE  Maribor, 

DE  Divača in  DE  Celje . 
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Nadzorni odbor in Statutarno komisijo so sestavljali po trije člani SE. Sindikalna enota je 

predstavljala osnovni nivo delovanja sindikata. 

Na 01. redni seji G.O. SVPS ( takrat so seje številčile v obdobju  med dvema rednima Skupščinama) je 

predsednik Mešić posredoval informacijo, da je bil na  Vladi  RS sprejet sklep o ustanovitvi 

Holdinga SŽ z tremi jedrnimi družbami.  V letu 2003 je bil direktor družbe SŽ Blaž 

Miklavčič. Zaradi nejasnosti okoli uvrstitve TVD znotraj sistema je organ sindikata sprejel 

sklep o popolni angažiranost za ohranitev enovitosti dejavnosti TVD. Zaradi  reorganizacije 

družbe smo iz  naslova SD izgubili ločenega profesionalnega delavca, zato smo  kvoto 

sindikalnih ur združili za delo administracije  SVPS in profesionalnega dela. Seznanjeni smo 

bili o organizaciji tradicionalnega nogometnega turnirja štirih DE v Šentvidu pri Grobelnem, 

sprejet je bil sklep o organizaciji seminarja, o nabavi klima naprave v Podčetrtku, ter o 

organizaciji letnega srečanja članov SVPS v Ljubljani.  

. 

 

 

Slika 01: Letno poročilo predsednika SVPS iz Skupščine 2003 
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Leto 2003 je bilo zaznamovano z ustanovitvijo  ekonomsko socialnega  Sveta ( ESS), ter 

odmevnega posveta vseh reprezentativnih sindikatov SŽ Tridnevni posvet je obravnaval 

nadaljnjo usodo sindikatov. Na posvetu so bile podani zaključki, da se podpiše kodeks o 

sodelovanju, da se ustanovi redni organ kolegijev sindikatov, da se zavzame negativno 

stališče do Navodila o koriščenju prostih ur , kot kompenzacija nadurnega dela, da se 

nadaljuje že dogovorjeno sodelovanje z predsedniki uprav, ki je bilo zaradi nesoglasja 

prekinjeno, da se uskladi status Vleke in TVD-ja ter, da se izvedejo ustrezni postopki za 

enoten SD.  

SVPS je obvestil  članstvo, da se je od 01.08.2003 možno vključiti v individualno nezgodno 

zavarovanje zavarovalnice Slovenica 

Na sejah I.O. in G.O. SVPS so se obravnavala poročila predsednika,  poročila Odbora za 

OVO, povzetke sestanka z vodstvom Sekcije ( turnusi, zasedbe, opravljanje drugega dela z 

odredbo o poenotenja vseh postopkov v sekciji TVD Ljubljana …), srečanju SVPS 2003, 

disciplinske postopke zoper člane sindikata, ter izbiro novoletnega materiala. Povedano  je 

bilo tudi, da so v teku intenzivna pogajanja okoli KPDŽP, ESS in SSŽ. 

Od ostalih pomembnih dogodkov konca leta 2003 lahko izpostavimo težave z uvedbo vlakov 

na zaupanje, zadevo z varnostnimi telovniki, podpis pogodbe o zaposlitvi z 24 novimi 

vozovnimi pregledniki, ter pridobivanju delovnih viz za delavce PM Koper. 

2004 

Leto 2004 se začne je organizacijo  sestankov članov SVPS PM Jesenice, Celja, Sežane na 

katerih se obravnava problematika TVD.  

G.O. SVPS se je na svoji redni seji seznanil z novim  projektom poslovodstva HSŽ (SP-11 ), 

ki je bil za naš sindikat nesprejemljiv, ker je v svoji izvedbeni fazi predvideval  delitev TVD 

na potniški in tovorni del. 

Prav zaradi vse večjih pritiskov poslovodstva predvsem na servisne dejavnosti obeh domačih 

prevoznikov   je v spomladanskih mesecih leta 2004 nastala ideja o pogodbenem sodelovanju 

z sindikati, ki zastopajo delavce  TVD-ja, Vleke in CD-ja.  Z podpisom pogodbe so se vsi trije 

sindikati strateško povezali v koalicijo, ki traja še danes in se jo najbolj vidi v današnji 

organizacijski shemi koncerna SŽ, kjer so vse tri dejavnosti tesno povezane v odvisni družbi 

SŽ VIT d.o.o.. Pogodba o sodelovanju s SSSLO je bila s strani predsednika SVPS g. Avda 

Mešića in predsednika SSSLO g. Draga Toreja podpisana 21.04.2004. 

Začetek  leta 2004 se ni začel obetavno, saj je ponovno prihajalo do različni težav na terenu, 

tako je  v enem od dokumentov zapisano, da je predstavnik Kopra g. Milinković pozival 

delodajalca k zaposlitvi dodatnih  urejevalcev, g. Cerkovnik iz Jesenic je opozoril na 

pomanjkanje vzdrževalcev, elektrikarjev in urejevalcev v določenih izmenah, predstavnik 

delavcev Dobove g. Vučičević prav tako apeliral na zaposlitev  elektrikarjev in opozoril na 

slabe med potne steze na postaji, Janez Muršič je protestiral zaradi nespoštovanje Zakona o 

standardni klasifikaciji poklicev v RS, saj  na novih pogodbah ni bil omenjen vozovni 
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preglednik. Boštjan Luskovec je opozoril na neizplačilo dodatka za urejevalce, ki delajo dela 

vzdrževalcev.  

Na Štajerskem koncu je bil dne,  27.02.2004  organiziran delovni  sestanek  SE Maribor. Iz 

vsebine  lahko izdvojimo problematiko  selitev VP v Maribor, ter ukinitev NVP Pragersko,  iz 

sestanka v Ljubljani pa problematiko  zasedb in težav NVP Ljubljana. 

14. redna seja I.O. SVPS prinese imenovanje Boštjana Luskovca za novega  člana SZS 

Alternativa, ter imenovanje Ibrahima Šišića za njegovega namestnika. Predstavniki sindikata 

opozorijo na težave z vodstvom enote Divača. Zapisnik seje  se  prvič pošlje v elektronski 

obliki. 

Na redni Skupščini sindikata (06.04.2004 ) je predsednik  g. Avdo Mešić dobil pooblastilo za 

podpis pogodbe o sodelovanju med SSSLO, SVŽVS in SVPS. Delegati  so razpravljali  tudi  

o umiku delavcev MAV iz Hodoša, slabih razmerah na PM Dobova, ter pod razno tudi o 

nakupu nove večje hišice v Podčetrtku. 

Glavni poudarek aprilske seja I.O. SVPS je temeljil na pozivu sindikalnim zaupnikom, naj v 

zvezi z formiranjem novega enotnega SD organizirajo delne zbore delavcev, na katerih se  

delavcem podrobno predstavijo delovanje le-tega. Poleg tega je posebna delovna skupina 

pripravila pripombe Navodila 200.03 in jih posredovala poslovodstvu. Od  izvršne direktorice 

za kadre in izobraževanje dobimo pritrdilni odgovor v zvezi z pravilnim imenovanjem našega 

poklica ( vozovni preglednik). 

Na 05. redni seji se člani  G.O. SVPS seznanijo z poročilom o opravljenih delnih zborih 

delavcev po posameznih SE. Rezultati zborov so zadovoljili pričakovanja. V ta namen 

predsednik Avdo Mešić ponovno kandidira za člana enovitega SD, člane SVPS, ki so 

sodelovali v predhodnih volilnih komisijah se ponovno pozove za pomoč pri izvedbi volitev, 

ki so bile predvidene za zadnje dni meseca junija 2004. Na seji se ponovno izpostavi 

vprašanje, zakaj na čezmejnih PM  delajo samo eni in isti delavci. 

Glavna poudarka 16. redne seje I.O. SVPS sta bili poročili predsednika  Mešića iz 

mednarodnega seminarja IRCA, ki je potekal od 27. do 29.05.2004 v Cankarjevem domu v 

Ljubljani. Rdeča nit seminarja je bila predstavitev delovanja posameznih uprav  v interesu 

posodabljanja in izboljšanja prevoznosti prog EU, ter pridobitvi čim več tovora na železniške 

tire. Predsednik poda poročilo tudi iz delovnega sestanka v Grazu, na katerem so bili prisotni  

železničarji HŽ, OBB in SŽ. Rdeča nit sestanka je bila delovanje domačih železniških 

prevoznikov znotraj EU.  Iz ostalih pomembnih dogodkov se izpostavi nadaljevanje pogajanja 

za KPDŽP  ter, da se ESS  še naprej ubada  z Pravilnikom, ki obravnava disciplinsko 

odgovornost delavcev. Sekretar Ganziti obrazloži, da se zaradi izredno neugodnih razmer na 

tržišču ne opravi nakup večje počitniške kapacitete v Podčetrtku.  Iz poročila članov volilne 

komisije je razvidno, da so se člani G.O. SVPS seznanili z dodatnim kandidatom za mesto v 

SD ( Zvonko Dovžan). Na seji je bilo tudi  dogovorjeno, da se v letu 2004 srečanje SVPS 

izvede v Ljubljani. V ta namen se je ustanovil poseben odbor za pripravo srečanja. 
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01. izredna seja G.O. SVPS, ki je potekala dne, 14.07.2004 je obravnavala analizo volitev za 

člane SD. Na seji je bilo ugotovljeno, da je bil na volitvah za člane SD izvoljen  Avdo Mešić, 

ter da je na podlagi glasovanja članov G.O., kot poklicni član SD iz vrst SVPS postal 

Vladimir Ganziti. Izvršni organ sindikata je z velikim veseljem sprejel novico, da je bila tudi 

četrta tožba delovnega sodišča na podlagi intervencije SVPS rešena v prid  zaposlenega člana 

našega sindikata. Izredna seja I.O. je postregla z demonstrativnim odhodom iz seje 

sindikalnega zaupnika SE Jesenice g. Cerkovnika, ki se ni strinjal z odzivom predsedstva na 

posredovano anonimno pismo posameznika iz njegove SE. Na seji je napovedal, da bo zaradi 

nestrinjanja podal odstopno izjavo iz mesta sindikalnega zaupnika SE Jesenice. 

Glavne teme jesenskih  aktivnosti sindikata v letu 2004 bi lahko strnili v organizaciji 

delovnega sestanka v Sežani, kjer se  je obravnavala tekoča problematika in organizaciji 

sestanka z direktorjem PP Vleka in TVD, kjer se je predstavilo stališče PP do  reorganizacije 

TVD. Stališče vodstva PP do reorganizacije  je bilo sila nenavadno, saj so čisto iz osebnih  

razlogov zagovarjali   stališče SVPS, ki ne odstopa od delitve področja na dva dela. Po drugi 

strani pa so ( v zabeležki je zapisano) iz tehničnih razlogov podprli delitev TVD-ja, kar je bilo 

čisto sprenevedanje. I.O. SVPS je na svoji redni seji obravnaval poročila predsednika, ki se je 

v celoti nanašalo na obisk predsedstva SVPS na Ministrstvu za promet, dne 10.09.2004. 

Državnemu sekretarju Borisu Živcu je bil predstavljen dokument  SVPS z vsemi potrebnimi 

argumenti proti delitvi TVD-ja. Iz MzP so bile po besedah predsednika posredovane  

nekakšne neformalne obljube, ki pa jih je bilo potrebno jemati z rezervo. Iz ostalih novic 

tistega obdobja lahko izdvojimo uspešno zaključeno Srečanje SVPS. Kljub dobri obiskanosti 

dogodka so nekateri člani G.O. SVPS izrazili stališče, da bi se v prihodnosti moral narediti  

razmislek o spremembi lokacije Srečanja. Nogometno ekipo SE Maribor se je pooblastilo, da 

se udeleži mednarodnega malo nogometnega turnirja na Rogli. 

27. in 28. 10. 2004 je v Atomskih toplicah potekal dvodnevni seminar za sindikalne zaupnike 

na temo Delovna razmerja v luči novega Zakona o delovnih razmerjih. V slopu seminarja sta 

potekali vzporedno tudi seji I.O. in G.O. SVPS  na katerih je bilo obravnavano gradivo v 

zvezi z periodičnimi izpiti, KPDŽP, ESS, odgovori na različne dopise  SE, organizaciji 

delovni sestankov po posameznih PM, člani so se tudi uradno seznanili z odstopom 

predstavnika SE Jesenice g. Cerkovnika iz funkcije. V ta namen je bila SE Jesenice pozvana k 

organizaciji nadomestnih volitev v enoti. 

07. redna seja G.O. SVPS je potekala dne. 29.11.2004. Na sejo so bili vabljeni predstavniki 

Sekcije TVD Ljubljana. Takratni vodja Sekcije je bil Darko Juhant. Posebnost te seje je bil 

dnevni red, ki ni predvideval točke razno, saj je bila na seji obravnavana obširna problematika 

TVD  zapisana kar v 19 alinejah in je vključevala  odgovore vodstva Sekcije. Že na samem 

začetku seje je prišlo do zapleta, saj je po besedah predstavnikov SVPS odgovore napisal kar 

eden od referentov in ne šef sekcije. Prav zato je bilo eno od vprašanj SVPS, kdo sploh vodi 

sekcijo… 

Zadnja, 08. redna seja G.O. SVPS v letu 2004 je obravnavala letna poročila odborov in 

komisij, člani so bili seznanjeni z odstavitvijo Blaža Miklavčiča z mesta direktorja HSŽ in 



8 
 

imenovanje novega direktorja HSŽ. Sindikati SŽ so se aktivno prizadevali za izplačilo  

»božičnice«, ter posredovali zahtevo za spremembo tarifnega dela KPDŽP. 

….2005 - leto predsedniških volitev SVPS…. 

Leto 2005 se začne z delovnim sestankom na PM Jesenice. Sestanka se udeleži tudi  šef  

sekcije TVD Ljubljana. Na sestanku se obravnava tekoča problematika tega PM.  

20. redna seja I.O. SVPS se odvije 26.01.2005 v Ljubljani. Seja je potekala v znamenju 

kadrovskih zamenjav v vodstvu Sekcije za TVD Ljubljana, izpostavi se težava z  vlaki na 

zaupanje, ponovno se oceni škoda iz naslova kršitev določenih členov KPDŽP, ter  pregleda 

možnost pridobitve  delovnih viz za delavce TVD, ki živijo v tujini ( območje Istre). 

Na 09 redni seji G.O. SVPS so bili prisotni Avdo Mešić, Ibrahim Šišić, Boštjan Luskovec, 

Stanko Jerač, Milan Petek , Božidar Ozmec, Alojz Caf, Vladimir Ganziti, Stanko Karfik, 

Živko Vučičević, Stojan Marsetič, Zdravko Milinković in Srečko Nemček  (Vlado Vukelić-

predstavnik Nove Gorice je bil odsoten). Iz poročila predsednika je razvidno, da so se člani 

G.O. SVPS seznanili z informacijo o uspešno zaključenih pogajanjih ESS v zvezi z 

Pravilnikom o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih in drugih obveznostih iz 

delovnega razmerja. Na podlagi podpisa novega pravilnika se je končalo dolgo obdobje 

brezpravne ureditve, ki so jo pri svojem delu čutili prav sindikati. Druga, prav tako 

pomembna novica za delovanje sindikatov in SD znotraj HSŽ je prišla iz okolice Štor, kjer so 

SSŽ uspeli podpisati aneks k Dogovoru, ki določa nadaljnji način delovanja sindikatov, 

število profesionalnih delavcev, delavskega direktorja, predsednika SD….. Poleg tega sta  

ESS in SSŽ uskladila Resolucijo, ki smo jo zaposleni delavci poslali na Ministrstvo za promet 

z namenom nadaljnje organizacije HSŽ d.o.o.. Resolucija, ki je izhajala iz referendumskih 

zahtev je predvidevala optimizacijo sistema in za naš poklic najbolj pomembno novico, 

popolno samostojnost TVD v obliki poslovne enote, 

Na 21. seji I.O. SVPS je bilo govora o novem vrednotenju  dnevnic za delo v tujini, ter 

problematiki vlakov na zaupanje. Iz dopisa, ki ga je podpisal pomočnik izvršnega direktorja in 

je bil posredovan SVPS je bilo mogoče razbrati veliko neresnic in predvsem sprenevedanja.  

Odbor za GZPK je v svojem letnem poročilu poudaril, da je bil najem dodatnega apartmaja  v 

vasi Lipa v Podčetrtku zadetek v polno. Kapacitete so bile zasedene 93,5%. 

Na redni letni Skupščini  SVPS ( 05.04.2005) predsednik Avdo Mešić obvesti delegate, da       

(kot je v zapisniku zapisano) z današnjim dnem daje odstopno izjavo z mesta funkcije 

predsednika SVPS, ki stopi v veljavo takoj, ko bo na predlog G.O. SVPS na volitvah izvoljen 

novi predsednik. Zaradi tega je bilo potrebno dopolniti in spremeniti Akte sindikata. Zaradi 

napovedanega odstopa so delegati Skupščine sprejeli dodatne sklepe o izvedbi novih volitev, 

ter potrdili spremembe aktov, ki jih je pripravila Statutarna komisija. Na Skupščini je na 

podlagi volitev potrjen novi sindikalni zaupnik  SE Jesenice, g. Srečko Nemeček. Skupščine 

se je udeležil tudi pomočnik izvršnega direktorja PE Vleka in TVD g. Valter Oblak. 
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10. redna seja G.O. SVPS prinese razpis predsedniških volitev, ki so bile potrebne zaradi 

odstopa dosedanjega predsednika Avda Mešića. V ta namen se formira volilna komisija v 

sestavi predsednik Lado Vrečer, namestnik predsednika Vladimir Ganziti, člana VK Drago 

Seizović in Matej Arnuš in namestnika članov  VK Stojan Marsetić in Marjan Čavničar.  

22. redna seja I.O. SVPS ( 24.05.2005) obravnava poročilo predsednika o pogajanjih okoli 

KPDŽP, obravnava se informacija o poteku volitev, o plačilu volilnih odborov, ter prispelih 

dopisov iz PM Jesenice. 

11. redna seja G.O. SVPS ( 06.06.2005)  na podlagi poročila Volilne komisije objavi rezultate 

prvega kroga volitev, ki so potekale 01. In 02. 06. 2005. Iz rezultatov je razvidno, da sta se v 

drugi krog volitev uvrstila Dejan Žolek in Stanislav Karfik, ter da je iz boja izpadel Zdravko 

Milinković. Drugi krog predsedniških volitev je potekal 15. in 16. 06. 2005.  

12. redna seja G.O. SVPS ( 17.06.2005) razglasi volitve za predsednika SVPS. Na podlagi 

zapisnika V.K. SVPS je zmagovalec drugega kroga volitev postal Dejan Žolek. Z njegovim 

imenovanjem je bilo potrebno urediti tudi vse formalne postopke. Na seji je dogovorjeno, da 

Avdo Mešič (sklep št 76.) vsaj na začetku pomaga Dejanu  Žoleku pri vpeljavi v novo 

funkcijo.  

23. redna seja I.O. SVPS (28.07.2005) je bila v znaku prvih napovedanih sprememb na 

vodstvenih funkcijah sindikata. Kljub izvolitvi in bolj iz praktičnih razlogov se novi 

predsednik Dejan Žolek odloči, da sejo vodi Avdo Mešić. Na seji se obravnava tekoča 

problematika TVD. Predsednika in sekretarja se zadolži za pripravo variantnega predloga 

uvrščenosti TVD v novi organizacijski shemi krovne družbe. 

Na 24. seji  I.O. SVPS (30.08.2005) novi predsednik Dejan Žolek poda svoje prvo poročilo, 

ki se  v celoti nanaša na aktivnosti ob sprejetju novega Zakona o železnici.  Sprememba 

Zakona je bila za našo dejavnost zgodovinska, saj je predvidevala popolno samostojno 

področje TVD.  

Na 13. redni seji G.O. SVPS ( 11.10.2005) člani odbora obravnavajo rekordnih 12. točk 

dnevnega reda. Na seji je bila ustanovljena Tehnična komisija SVPS, ki po novem pokrivala  

tehnična in strokovna vprašanja TVD-ja. Na ustanovni seji so T.K. SVPS sestavljali 

predsednik Avdo Mešić, člani komisije pa so bili Lado Vrečer ( na podlagi dopisne seji G.O. 

SVPS dne 16.11.2005 ga zaradi osebnega odstopa zamenja Boštjan Luskovec), Robert 

Müllner, Igor Recek in Janez Lah. 

Kot člana predsedstva sindikalne centrale  Alternativa Boštjana Luskovca zamenja Dejan 

Žolek. Za člana Sveta centrale se imenuje Vladimirja Ganzitija in Dejana Žoleka, člani 

Kongresa centrale pa postanejo poleg prej omenjenih še Boštjan Luskovec in Ibrahim Šišić. 

25. redno sejo  I.O. SVPS ( 29.11.2005) je v odsotnosti predsednika vodil Vladimir Ganziti. 

Na seji je bilo povedano, da so se SSŽ uskladili z poslovodstvom o popolnitvi manjkajočih 

kadrov po posameznih enotah. V ta namen je dogovorjeno, da se v TVD zaposli 35 vozovnih 

preglednikov in 4 vzdrževalci v Kopru. Pri tem se je odprla dilema ali se lahko zaposli kot 
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kandidate za VP  tudi delavce vzdrževanja z nižjo izobrazbo od dovoljene ( IV. stopnja). Od 

ostalih zadev so člani odbora v večini časa obravnavali tekočo problematiko. 

Zadnja 14. redna seja G.O. SVPS (13.12.2005) v letu 2005 je obravnavala poročila odborov in 

komisij, predsednik SVPS je predstavil ustno poročilo o pregledu dela v letu 2005 in 

prioritetne naloge za leto 2006. Predsednik prvič predstavi možnost ureditve lastne  spletne 

strani. 

Kakor pravijo,   je denar sveta vladar in tako je tudi na železnici. Na žalost se odgovor spet nanaša na 

prejšnje  vprašanje,  saj ukinjanje delovnih mest, zmanjševanje obsega pregledov in vsega ostalega ne vodi 

nikamor drugam, kot v zmanjševanje varnosti in urejenosti železniškega prometa, kar pa je njegov 

prvenstveni  pomen. Zelo je žalostno, da se mora vedno zgoditi najhujše, da odgovorni spregledajo, potem 

pa bodo na vrat na nos  spremenjeni predpisi. 

Intervju november 2011: Dolgoletni predsednik Statutarne komisije SVPS Lado Vrečer 

 

….2006 - leto volitev za člane G.O. SVPS in delegate Skupščine…. 

Že v januarju 2006 se na sindikalni sceni SŽ ponovno pojavijo trenja med  posameznimi  

sindikati. Tako je SŽPS ( prometniki) skozi nekatere člene KPDŽP v eni od svojih stavkovnih 

zahtev hotel izsiliti boljši položaj za svojo dejavnost. Ker je bilo za spremembo priloge 

potrebno pridobiti soglasja vseh reprezentativnih sindikatov SŽ svoje zahteve niso dosegli.  

Leto 2006 je bilo v znamenju volitev za člane G.O. in delegate skupščine SVPS. Na januarski 

seji I.O. SVPS so razpravljali o izvedbi volitev, na seji G.O. SVPS v mesecu februarju  pa že 

pride do razpisa volitev. Organ sindikata tudi na teh volitvah podeli mandat volilni komisiji v 

sestavi Arnuš Matej, Drago Seizovič in kot predsednik Lado Vrečer. Od ostalih dogajanj je 

potrebno zabeležiti izredne razmere na Jesenicah, kjer je bilo potrebno zaradi zapadlega snega 

zapreti progo. Pri odstranjevanju posledic so sodelovali mnogi delavci našega sindikata, zato 

je bil sprejet sklep, da se jim za nakup toplih napitkov izplača določen znesek. V zapisniku je 

tudi zabeleženo, da je bil na naslov šefa sekcije poslan dopis v katerem se opisuje nemogoče 

delovne pogoje območja PM Zalog in tudi na splošno je bilo na območju  sekcije TVD 

Ljubljana zaznati nekakšno negativno klimo. Prvič se pojavijo problemi na PM Ljubljana 

sever. 

Na redni skupščini SVPS, ki je potekal 06.04.2006 v Ljubljani delegati skupščine potrdijo 

rezultate volitev. Za nove člane G.O. SVPS so bili izvoljeni Bojan Horvat ( Jesenice), Stanko  

Jerač, ( Novo Mesto), Niko Jerič ( Pragersko), Stanislav Karfik ( Celje), Zdravko Milinković ( 

Koper), Srečko Nemeček ( Ljubljana), Božidar Ozmec ( Hodoš), Igor Recek ( Maribor), 

Ibrahim Šišić ( Zalog), Martin Šmerc ( Dobova), Vlado Vukelić ( Nova Gorica) in Aleksander 

Urh iz Sežane. Za sekretarja SVPS je bil ponovno imenovan Vladimir Ganziti, statutarno 

komisijo so sestavljali predsednik Lado Vrečer, člana Aleš Alfred in Robert Müllner, 

nadzorni odbor pa predsednik Igor Cigoj, ter člana Boris Valenčič in Karlo Blažević. 

Predsednik Dejan Žolek se je na skupščini zahvalil Avdu Mešiću za dolgoletno uspešno 

vodenje sindikata in mu izročil skromno darilo. 
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Na prvi redni seji G.O. SVPS (18.05.2006) je bil  potrjen mandat blagajniku Alojzu Cafu, 

Odbor za GZPK pa je po novem deloval v sestavi predsednik Vladimir Ganziti, člani Željko 

Poplašen, Bojan Horvat in Alojz Caf. Tehnična in volilna komisija sta delovali v isti sestavi, 

I.O. SVPS pa je bil formiran na novo in sicer predsednik Dejan Žolek, člani Aleksander Urh, 

Vladimir Ganziti, Ibrahim Šišić, Stanislav Karfik in Niko Jerič. 

V poročilu, ki ga je na seji posredoval predsednik SVPS  se je ponovno potrdila novica, da bo 

območje TVD v novi organizacijski shemi delovalo samostojno. 

Na prvi redni seji I.O. SVPS ( 21.06.2006) je bilo veliko govora o odhodu nekaterih služb iz 

PM Občine, pa o začetku šole za VP, nadomeščanja delavcev vzdrževanja. Na seji se potrdi 

datum izvedbe srečanja, ki je bil organiziran 09.09.2006 v Pragerskem 

 

Slika 02: Srečanje SVPS Pragersko 2006 

V SE Maribor je prišlo do večjih prepirov med vodjem enote in NVP, ter vozovnimi 

pregledniki, kar privede do izredne seje I.O. SVPS ( 29.06.2006), kjer se na pobudo članov 

SE  Maribor izključi vodjo delovišča Maribor iz SVPS. 

Septembrska seja G.O. SVPS ( 05.09.2006) obravnava problematiko mesečnih razporedov in 

obračunov plač v DE Maribor, bivalnih prostorov ( Šapjane), nekvalitetne izbire delovnih 

čevljev in UKV naprav, priprave  na volitve za delegate skupščine, ter udeležbe SVPS na 

protestnem  shodu vseh sindikalnih central pred Ministrstvom za delo v Ljubljani.  

Na drugi izredni seji I.O. SVPS (11.10.2006), ki je bila sklicana zaradi obravnave Pravilnika o 

sistematizaciji delovnih mest 614,  Pravilnika o notranji organizaciji 615, ter plana kadrov iz 

naslova reorganizacije je bilo dogovorjeno, da se skliče takojšen delovni sestanek z 

pomočnikom direktorja g. Hauptmanom in izvršnim direktorjem g. Žanom.  

Na sestanku naj se poleg dodatnih pojasnil posredujejo tudi  pripombe in predlogi SVPS. V ta 

namen so bili člani I.O. SVPS zadolženi, da do začetka sestanka na poslovodstvu pripravijo 

specifikacijo potreb vseh kadrov na posameznih pregledovalnih mestih, kar bi pomenilo 

izhodišče za pogajanja.  

Predstavnik SVPS v Svetu delavcev g. Mešić je na seji podaj poročilo o poteku »prekinjene 

13. seje SD«. Eden od razlogov prekinitve seje je bil prav neusklajen predlog reorganizacije 

predvsem iz vrst TVD. 
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12.10.2006 beležimo delovni sestanek SE Zalog, na katerem se obravnava problematika 

zasedb, namestitev delovnega kontejnerja, ureditev delovno bivalnih prostorov in ostale 

tekoče problematike. Zaradi sprejemanja dveh ključnih notranjih pravilnikov in plana kadrov 

se v mesecu oktobru  skliče nova izredna seja G.O. SVPS ( 17.10.2006).  V mesecu novembru 

2006 se v okviru redne seje I.O. SVPS (30.11.2006) naredi povzetek  zaključnega dokumenta 

reorganizacije družbe. Kljub intenzivnemu sodelovanju sindikata v projektu je bil zaključek, 

da z samo vsebino priloženega dokumenta ne moremo biti v celoti zadovoljni. To se je še 

najbolj  pokazale pri uvedbi različnih  nivojev vodenja, kjer se ni upoštevalo načelo enakosti.  

Na obeh sestankih  z namestnikom direktorja g. Omezujem ( 13.11. in 24.11.2006) se je 

obravnavala problematika umika osebja TVD iz Opčin, težav z vlaki na tehnično zaupanje in 

ostale tekoče problematike v TVD.  

Predsednik Dejan Žolek se na povabilo sindikalnega zaupnika  g. Urha  udeleži delovnega 

sestanka v SE Sežana ( 05.12.2006). Na sestanku se obravnava problematika umika osebja iz 

Opčin in nerešenimi vprašanji pri vlakih na zaupanje. Na sestanku se sprejmejo določeni 

ukrepi. 

Leto 2006 se zaključi z 03. razširjeno sejo G.O. SVPS ( 08.12.2006), ki poteka v okolici 

Laškega. Zaradi umika delavcev vzdrževanja iz TVD so člani G.O. SVPS sprejeli sklep, da se 

skupini, ki je pripravljala reorganizacijo pošlje dopis z vprašanjem, kako bodo v bodoče 

potekala dela vzdrževanja pri vlakih..  

Ker je bil na sejo povabljen tudi kandidat za izvršnega direktorja g. Žan, so člani G.O. SVPS   

izvedeli, kako je potekalo delo in usklajevanje pri projektu reorganizacije, ter da je bil 

osnovni namen le-te, racionalizacija.  

 

Slika 03: Kandidati za vozovne preglednike iz učnega centra Kastav  

Gleda na to, da sem že tako dolgo zaposlen na železnicah sem izkusil že nekaj reorganizacij in najmanj 

ducat generalnih direktorjev, prinese vsaka reorganizacija spremembe v način dela in temu se bo treba 

prilagoditi 

Intervju september 2011- Božidar Ozmec - nekdanji član G.O. SVPS 


