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…UVODNA MISEL… 

V šestem  delu  kronologije bomo opisali delovanje Sindikata vozovnih 

preglednikov Slovenije v obdobju med leti 2007 in 2010. In če je bilo v letu 

2007 vse v znamenju tako pričakovane zgodovinske samostojnosti službe za 

TVD,  se v letih 2008, 2009 in 2010 začne obdobje nestabilnosti, ki je posledica  

svetovne gospodarske krize. Z implementacijo novih Evropskih direktiv  se je 

celoten  železniški sektor znašel  v območju  liberalizacije. Tako se je tudi na 

območju  JŽI   promet liberaliziral in posledično ločil prevozniški del od 

upravljalskega dela. Z pridobitvijo licenc in varnostnih spričeval so tuji 

prevozniki dobili zeleno luč za samostojno delovanje, kar je pomenilo 

konkurenco na domačih tirih. Z novim dejstvom in predvsem z spremenjenim 

načinom razmišljanja so se tudi SŽ morale spopasti. Zaradi predimenzioniranega 

aparata, ki se je najbolj kazal v visokih stroških dela, z iztrošenim 

nekonkurenčnim voznim  parkom  in  neracionalno porabo  sredstev je bilo 

potrebno narediti prve ukrepe, ki so vodili v pospešeno krčenje nepotrebnih 

dejavnikov, ki so hromili do krize nepripravljeno družbo. Prvi koraki so se 

naredili z podpisom socialnega sporazuma med delodajalcem in sindikati, kjer 

so se določila pravila delovanja za prihodnost.  

Strategija vodenja SVPS  se je morala prilagoditi novim gospodarskim 

razmeram, zato smo vso energijo preusmerili v pridobivanje novih znanj s 

področja železniške zakonodaje. Vedeli smo, da bodo nova pravila prilagojena 

uveljavljenim praksam zahodnih železniških uprav in da je ključ do uspeha 

natančno poznavanje nabora del in nalog TVD tujih železniških uprav, ki jih je 

bilo potrebo vpeljati v lokalno delovanje. Že na samem začetku smo navezali 

stike predvsem z sindikati sosednjih držav. Izkušnje njihove dejavnosti so nam 

bile v veliko pomoč pri dokazovanju strokovnosti v področju, ki ga kot 

dejavnost zastopamo.  

Vedeti je potrebno, da določene delodajalske in zlasti prevozniške sindikalne 

strukture niso bile pripravljene na tako velik miselni preskok, kar nam je bilo pri 

delu v veliko pomoč. S svojim znanjem in pogajalsko iznajdljivostjo smo uspeli 

ustaviti prvi hujši napad na dejavnost, ki  je bila tistim, ki ne poznajo osnovnega 

pomena TVD  vedno oster trn v peti.  Čeprav se sliši čudno je vendarle potrebno 

zapisati, da je bil SVPS v določenih primerih vedno korak pred filozofijo 

samega vodstva TVD.  
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Vloga TVD-ja mora biti, ne glede na organizacijsko umestitev, zagotavljanje varnega in urejenega železniškega 

prometa. Na železnici namreč ne obstaja noben drugi profil delavca, kot sta preglednik vagonov in nadzornik 

preglednikov vagonov, ki bi imel na tako visokem nivoju skoncentrirana znanja o zavornih sistemih, delovanju teh 

sistemov, tehničnih značilnostih potniških in tovornih vagonov, o načinih nakladanja in ustreznem zavarovanju 

tovorov, postopkih z izrednimi pošiljkami, znanja o usposobitvi vagonov brez odstavitve in podobno. Gre za stvari, 

ki so osnova za varen promet. 

Intervju februar 2011-Drago Seizović 

… leto 2007 … 

G.O. SVPS se je na 04. redni seji ( 20.02.2007) seznanil  z reorganizacijo SŽ, v kateri je 

služba za TVD  dobila samostojno  poslovno enoto. Poslovna enota TVD je z pridobitvijo 

samostojnosti prvič v zgodovini sama odločala o svoji nadaljnji poti. Že takoj na začetku smo 

pridobili 30 novih vozovnih preglednikov. Slabša novica se je skrivala v drugem delu 

reorganizacije, v kateri je bil iz pristojnosti TVD umaknjen večji del  segmenta vzdrževanja, 

(elektro delavnice, popravila z odstavitvijo, izguba statusa vzdrževanja, izguba določenega 

števila delavcev, ki so opravljali dela popravil z odstavitvijo). Na samem začetku je bilo 

razvidno, da je veliko stvari nedorečenih, izpostavljen je bil bilateralni sporazum, ki je bil v 

veliki meri narejen na  škodo tehnično-vozovne dejavnosti. 

Z novo reorganizacijo je bil dosedanji sekretar SVP  Slovenije g. Vladimir Ganziti  premeščen 

za vodjo DE Celje. Tako je bilo na zadnji seji I.O. dogovorjeno, da mu mandat traja do 

Skupščine SVP Slovenije predvideno do konca marca, kjer se ga razreši funkcije. Predsednik 

SVP Slovenije je za novega sekretarja  predlagal Roberta Müllnerja, ki je bil na seji  G.O.  

predstavljen. 

Redna  letna  Skupščina   S V P   Slovenije  (27. 03. 2007)  je potrdila  odstop starega in 

izvolitev  novega sekretarja SVP Slovenije. Zaradi prestopa  g.  Igorja  Recka  na mesto  

vodje  DE  je bilo potrebno   izvesti  nadomestne  volitve  v  SE  Maribor. Predsednik  

statutarne  komisije  Lado  Vrečer  je na Skupščini predlagal  določene spremembe   Statuta, 

da bi mandat  predsednika  trajal  4  leta  z  možnostjo  ponovne  izvolitve, kar so delegati 

Skupščine tudi potrdili.  

Na dopisni seji Skupščine (18.04.2007) je bil na  podlagi  nadomestnih  volitev SE  Maribor  

potrjen  novi sindikalni zaupnik  Albert  Aleš. 

Poročilo  predsednika iz  05. redne  seje   G.O.   S V P   Slovenije (09. 05. 2007 ) je  

obravnavalo   vsebine  povezane  z  delovanjem  HSŽ d.o.o.,  predlogom  izhodišč  za  

sklenitev  socialnega  sporazuma  v  HSŽ  za  obdobje  2007 – 2009,  predlogom   aktivnosti,  

ki  so bile  predmet  usklajevanja  in  sodelovanja  s  socialnimi  partnerji, ter tudi dogajanj  v  

Svetu  delavcev  in tekočimi  zadevami  znotraj  PE  TVD. Novi  direktor  HSŽ d.o.o  je 

postal  magister  Peter  Puhan.    
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Osnovni namen  sklenitve  socialnega  sporazuma je bil v sodelovanju za  doseganje  

temeljnega cilja družbe, opravljanja dejavnosti prevozov  blaga  in  potnikov, ter upoštevanje  

interesov zaposlenih. Vsebina  socialnega  sporazuma je predvidevala  sklenitev nove  

KPDŽP,  plačne  politike,  kadrovske  strukture,  ter  varnosti  in  zdravja  pri  delu. Pri 

aktivnostih, ki so bile  predmet  sodelovanja  s socialnimi partnerji  pa  je bil  poslovni  načrt 

za  2007,   strateški  načrt,  ureditev  odnosov  z  lastnikom,  poenostavitev  in  racionalizacija  

posameznih  delovnih  procesov, uveljavitev  železniških  predpisov,  ter  izboljšanje  javnega  

mnenja  o  Slovenskih  železnicah.  

Direktorju PE TVD  je  bila predstavljena  tekoča  problematika, ki  zajemala   neurejene  

razmere na nekaterih delovnih  mestih  v  PE  TVD. Zaradi  dejstva, da  poslovni  načrt za leto 

2007  še  ni bil  sprejet je  poslovodstvo HSŽ d.o.o.  predhodno odobrilo  koriščenje  

investicijskih  sredstev za  izboljšanje  nekaterih  bivalnih in  delovnih  prostorov  delavcev  

TVD. Ker  se je  v  letu  2007  izvedla revizija ocene  tveganj, pri  čemer  so bili  na  novo  

opredelili tudi  potrebni  ukrepi  je  g. Boštjan Luskovec izdelal  osnutek dopolnil k  oceni  

tveganj  za  TVD  in  jih posredoval  varnostnemu  inženirju  za  TVD.   Na  sestanku z 

direktorjem  za  kadre je bilo  dogovorjeno,  da se  sedmim  delavcem,  ki so  dokazali  kršitev  

133.  člena  KPDŽP,  ker  niso dobili  odobrenega  12-dnevnega    letnega dopusta izplača  

trikratno povračilo za  nastalo  kršitev.    

Svet  delavcev je v letu 2007 organiziral svečano prireditev v spomin na stavko, v kateri  so 

sodelovali tudi člani  SVP Slovenije.  

.Na seji so imenovali novega člana  tehnične  komisije Stanislava  Karfika  iz  SE  Celje. 

Tradicionalno Srečanje SVPS  je potekalo dne, 30.05.2007 na športnem igrišču v Ankaranu 

Na 04. redni seji  I.O.  SVPS  (10 . 07 . 2007)   je  predsednik  predstavil  aktivnosti  na  relaciji  

povezovanja  HSŽ  D.D.-DB. Po  nekaterih  informacijah  naj  bi  se v tistem času pripravljal  

odkup  lastninskega  deleža  (49 % )  s  strani DB. Izrazil je potrebno  po  povezanosti z  drugimi  

sindikati, za   prihodnosti  pa  potrebo  po  povrnitvi  nekaterih  del  v  vzdrževanju,  ki nam jo  je  

reorganizacija  odvzela. 

Dne  12.06.2007  se   podpiše  Socialni  sporazum  med  poslovodstvom  HSŽ  D.D.  in  

socialnimi  partnerji  v  katerem  so  določene  smernice  za  obdobje 2007-2009. 

Na 06. redni  seji   G.O. SVPS  (06. 09. 2007)  izvemo, da je bilo s strani PE TVD narejeno 

veliko  število analiz spremljanja prevoženih vlakov z namenim pridobivanja informacij o 

dejanskem stanju na terenu, ter posledično zagotavljanja optimalnih zasedb v segmentu 

izvršilnih služb TVD po posameznih PM. PE TVD je z pridobitvijo pravice opravljanja dela 

pred ogrevanja in hlajenja potniških vagonov z stabilno napravo dobila dodatno delo, kar je 

bilo za TVD zelo pomembno. Na seji je bil potrjen  novi član Tehnične komisije  Egon  

Zevnik. 

05. redne seje  I.O.  SVP  Slovenije ( 07.11.2007)  se je začela  z informacijo  o  odstopu   

generalnega direktorja, ter iskanjem  novega  prvega  človeka  HSŽ D.D., z izdelavo plana  

kadrov za leto 2008,  podpisom nove kolektivne pogodbe za gospodarstvo, sprejemom 
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popravkov  pravilnikov, sodelovanjem članov  SVPS  na protestnem  shodu, ki je potekal  

17.11.2007,   ter razdelitve  dela sindikalnega  premoženja v sklopu Alternative. Zaradi 

napovedanih  sprememb pravilnikov, ki bi najverjetneje  upoštevale smernice tako 

imenovanega  univerzalnega delavca, se je poizkušalo  vplivati na uveljavljeno obliko 

izvajanja del IŽD.  Zaradi tega dejstva so  nekatere večje službe znotraj sistema poizkušale  

pridobiti večji obseg dela zase, kar bi bilo lahko v  škodo  TVD.  

Od 17.09.2007 je bila v veljavi nova kolektivna pogodba (KPDŽP ). 

V soboto, dne  17.11.2007 je  v  organizaciji  sindikalnih central  Slovenije potekal  protestni 

shod. Namen demonstracij je bil v povečanju in zmerni rasti osebnih dohodkov v primerjavi z 

poviševanjem življenjskih  potrebščin. 

Zadnja   redna  seja   Glavnega  odbora   S V P   Slovenije  (05. 12. 2007) v letu 2007 je 

potekala v  Novi Gorici. Člani so se seznanili z načrtovanjem  izdelave Plana kadrov za leto 

2008.  Razpravljavci so v okviru te točke dnevnega reda podali vrsto pripomb, ki so se 

nanašale na število izvajalcev znotraj posameznih delovnih mest, podani so bili pomisleki 

glede neenakovredne obravnave delavcev, ki opravljajo enaka dela v različnih poslovnih 

enotah.  

V  okviru SZS Alternativa  je  bila v  teku  razdelitev  sindikalnega  premoženja  ( pisarne  na 

Dalmatinovi ulici v Ljubljani). Delitev  je potekala  po kriteriju števila  članstva posameznega 

sindikata in števila plačanih članarin.  

V  PE  TVD  so potekali periodični izpiti za delavce TVD, pripravljale so se pripombe na  

nekatere spremembe pravilnikov,  prav  tako so bile v realizaciji planirane investicije v skladu 

z poslovnim  načrtom. 

Zaradi  odhoda blagajnika  g. Alojza Cafa  v  pokoj  je  bilo na  seji  G.O.  dogovorjeno, da se  

zaradi enakomerne  teritorialne  pokritost vodilnih  funkcij  v okviru  SVPS  predlaga za  

novega  blagajnika člana  SVPS  iz  DE  Ljubljana.  Blagajnik je postal  Sabadin  Mešić  iz  

SE  Ljubljana. Po odhodu Alojza Cafa se je zgodila še zadnja večja zamenjava prve 

generacije sindikalistov SVPS. 

… leto 2008… 

Na 08. redni  seji   Glavnega  odbora   (06. 02. 2008)  je  predsednik   v  uvodu svojega 

poročila posredoval novico o obisku predsednika Vlade RS  na  SŽ d.o.o..  Predsednik vlade 

se  je na ločenem sestanku  sestal tudi s predsedniki reprezentativnih sindikatov na Slovenskih 

železnicah in predsednikom Sveta delavcev na SŽ. Osrednja tema pogovorov je bila  

predstavitev vladne politike v zvezi s strateškim povezovanjem Slovenskih železnic. 

V zvezi  s sprejemanjem novih pravilnikov je zavladalo splošno prepričanje, da  Agencija za 

železniški promet ni upoštevala nekaterih pripomb s strani PE TVD ali pa jih je preprosto 

izpustila, kar je dalo slutiti naša predvidevanja o različnih interesih, ki so bili povezani z 

pridobivanjem licenc drugih operaterjev in novim internim bojem med različnimi subjekti 

znotraj SŽ d.o.o.. AŽP je tako v Pravilniku o izvršilnih službah izločila  nadzornika vozovnih 
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preglednikov kot izvršilno službo kljub temu,  da je bil v predlogu zapisan.  Predsednik je 

izrazil  svoje prepričanje, da mora imeti pri nadzoru sprememb pravilnikov največjo vlogo 

vodstvo PE TVD, SVPS pa lahko na pomanjkljivosti le opozarja. V kolikor bi se dovolilo 

tako lahkotno tolmačenje predpisov v škodo  službe za TVD je bilo dogovorjeno, da bomo 

zahtevali ponovno obrazložitev kriterijev, ki so omogočili dodelitev nekaterim drugim 

službam dela, ki jih je izvajala vedno in samo služba za TVD.   

Predsednik  je  članom G.O. podal svoj  predlog  glede organiziranosti sindikata. Izvršni 

odbor SVPS  je bil  zaradi svoje oblike in pokritosti terena dokaj neučinkovit in je v večini 

primerov le podvajal informacije za G.O. SVPS. Prav zaradi tega je bila sprejeta odločitev, da 

naloge tega organa v celoti prevzame G.O. SVPS.   

Iz aktualnih dogajanj je v zapisniku zabeleženo, da  sta se  na območju Luke Koper zgodili 

dve prometni nesreči, v katerih so bili udeleženi  delavci TVD. V prvi prometni nesreči je 

nastale le materialna škoda na avtomobilu, v drugi pa sta jo poleg škode na prevoznem 

sredstvu  skupila izvršilna delavca TVD ( daljša bolniška odsotnost iz dela ).  V ta namen je 

PE TVD  v  sodelovanju   z  SVPS  organizirala  delovni sestanek na temo zagotavljanja 

varnosti za delavce TVD, ki opravljajo dela in naloge v Luki Koper.  

01. dopisna seja    G.O.   S V P   Slovenije   potrdi  Boštjana Luskovca  za  predsednika 

Tehnične komisije in g. Tihomirja Mikića za člana Tehnične komisije  SVPS. 

Skupščina SVPS, ki  je potekala 10.  in 11. 04. 2008    v kongresni dvorani hotela Sotelia v 

Termah Olimia  je bila  organizirana v sklopu z 10. obletnico reprezentativnosti SVP 

Slovenije. Prvi dan je bil za člane Skupščine organiziran seminar na temo nove KPDŽP z 

predavateljem g. Silvom Berdajsom. Po predavanju je bila na sporedu  svečana Skupščina, na 

kateri  je bila predstavljena zgodovina  SVPS. Na njej smo se od aktivnega sodelovanja v 

predsedstvu SVPS  poslovili od nekaterih članov, ki so pisali zgodovino našega sindikata. Po  

kratkem  kulturnem programu smo preostanek  večera  preživeli v prijetni družbi povabljenih 

gostov. Redna  letna  Skupščine   S V P   Slovenije  potrdi predlagane spremembe Statuta. 

                

 Slika  01: Alojz Caf,  Avdo Mešić, Vladimir Ganziti                    Slika. 02: Svečana Skupščina 2008                   

Na 01. izredni  seji   člani Glavnega  odbora   S V P   (14. 05. 2008)   potrdijo  Roberta 

Müllnerja  za  kandidata SVPS v  SD in razrešijo Zdravka Milinkovića ( na svojo lastno 

zahtevo) kot sindikalnega zaupnika SE Koper. 
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09. redna  seja   Glavnega  odbora   S V P   Slovenije  (24. 06. 2008)  poteka v predstavitvi 

sodelovanja SVPS pri pripravi sprememb pravilnikov, ki so  skupaj z drugimi sindikati, PE  in 

poslovodstvom SŽ d.o.o. oblikovali  osnutke  sprememb pravilnikov.  Predsednik je 

posredoval informacijo, da se bodo plače na SŽ d.o.o. z 01.08.2008 povečale za 3,97%, s 

01.08.2009 pa še za 2,3%.  

V mesecu juniju 2008 je predsedstvo obiskalo  pregledovalna mesta Dobova, N. Mesto in 

Koper.  Srečanje SVPS je potekalo 14.06.2008 v Žabljeku in je bilo izvedeno v organizaciji 

SE Celje.  

Na 10. redni  seji   Glavnega  odbora   S V P   Slovenije  (23. 09. 2008)   smo se seznanili z 

Strateškim  načrtom  Slovenskih  železnic do leta 2015, usklajevanjem   sprememb   

pravilnikov, pripravi kadrovskega načrta  za obdobje 2009-2010, šolanjem vozovnih 

preglednikov, ter izvedbi  izrednih  periodičnih  izpitov v PE TVD. 

11. razširjena  seja   Glavnega  odbora   S V P   (04. 12. 2008)  je potekala   v  Postojni. Na 

seji smo bili obveščeni, da je v pripravi izbor kandidatov za mesto dispečerja  TVD, kar se v 

resnici nikoli ni zgodilo. V razpravi na  spremembe Pravilnika o sistematizaciji DM je 

prevladalo prepričanje, in bi bilo potrebno narediti merila za sistematizacijo.  Člana SE 

Jesenice sta izpostavila nejasnosti okoli odhoda vozovnih preglednikov OBB iz Jesenic, ter 

kaj naj bi to pomenilo iz vidika tehnološkega procesa dela za delavce TVD. 

Direktor PE TVD g. Slavko Žan, ki je bil na seji prisoten je v svoji razlagi  Strateškega načrta 

skupine Slovenske železnice do leta 2015  in  tedanje organiziranosti SŽ dejal, da je na prvi 

pogled možna umestitev PE TVD v temeljno poslovno področje Infrastruktura in vodenje 

prometa ali v temeljno poslovno področje Storitve. Poslovodstvo SŽ d.o.o. pa je v prvih 

odgovorih nakazalo, da bi morala biti TVD uvrščena v prvi in drugi steber, kar je pomenilo 

delitev  med  potniški in tovorni promet, kjer bi lahko zaračunavali svoje storitve. Z 

liberalizacijo trga, kjer so bili poleg nas tudi drugi operaterji, nas lastnik nebi potreboval v 

segmentu infrastrukture in vodenja prometa.  

Na seji Božidar Ozmec odstopi kot sindikalni  zaupnik  SE Hodoš. 

Najtežje, no vsaj meni je, da moraš delavcu povedati, da njegovo delo ni več potrebno in da ga ne potrebuješ več. 

Hvala bogu, da je takih trenutkov malo, vendar pa se bojim, da jih bo v bodoče vedno več. Nočem razmišljati o takih 

odločitvah. Skušam biti kar se da prijazna in strpna na tem področju, delavcu prikazati razmere v lepi »luči« in ne na 

trd način. 

Intervju julij 2011: Breda Šuligoj predsednica N.O. SVPS 

 …leto 2009… 

12. redna  seja   G.O. SVPS  (04. 02. 2009) postreže z novico, da je bil v začetku leta 2009 

zabeležen večji izpad železniškega prometa, kar je imelo za  posledica izpad prihodkov. 

Govorilo se je o različnih možnostih, tako z krčenjem tedenskega delovnika na 36 ur, ki bi 

podjetjem, ki se bodo odločile za ta ukrep prinesel subvencioniran denar s strani države na 

posameznega delavca. Drugi možen ukrep je bil   zmanjševanja višine  osebnih dohodkov ali 
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pa znižanja števila zaposlenih. Zadnji dve različici bi za  delodajalca pomenile povečano 

sindikalno aktivnost,  zato je bila poteza generalnega direktorja SŽ d.o.o., da trenutno ne 

načrtuje večjih odpuščanj delavcev za sindikate najbolj ugodna možnost.   

V PE TVD  je bil 15.01.2009  sklican delovni sestanek. Glavna  točka  dnevnega reda  

sestanka je bila iskanje rešitev za izrabo starega letnega dopusta. Kljub različnim stališčem je 

na sestanku prišlo do zaključka, da je v trenutni situaciji potrebno najti začasno rešitev za 

izrabo LD-ja, ki ne-bi vključevala sistemskega zmanjševanja delavcev na PM  v PE TVD. 

Vodja službe v PE TVD je v svojem dopisu DE zapisal, da je glede spremembe predpisov v 

tovornem prometu  in zmanjšanja obsega dela  treba preučiti obseg dela na posameznih 

pregledovalnih mestih in na tej osnovi prilagoditi razporede dela, ter pospešeno koristiti letni 

dopust iz leta 2008. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se na pregledovalnih mestih, kjer 

obseg dela ni zmanjšan, ne zmanjšuje  zasedb, saj bi to ogrožalo tehnološke procese dela, na 

splošno pa je bil to le začasen ukrep, ki bi veljal do konca februarja. SVPS se je od samega 

začetka trudil, da bi bili  novi predpisi v spremenjeni obliki in bi vsebovali pripombe, ki še 

posebej veljajo  za nekatere  člene Prometnega pravilnika, Signalnega pravilnika in Pravilnika 

o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil. Pripombe so se nanašale  na 

preglede vagonov in naklada, opravljanja zavornih preskusov na motornikih in motornih 

garniturah in opravljanju skrajšanih zavornih preskusov. Na žalost je na podano zahtevo AŽP-

ja Prometni inšpektorat zahteval umik obvestila in s tem močno skrčil obseg dela delavcev 

službe za TVD, zlasti na potniških postajah. Za nove težave na terenu je poskrbelo obvestilo 

št. 1.2.-10/2009, Službe za kadre, ki je prepovedovalo  izplačevanje nadurnega dela, zato je 

SVPS  pozval  svoje člane, da v primeru prenosa ur v naslednji mesec  koristijo ostale 

možnosti, ki so zapisane v KPDŽP. Na sedež SVPS smo iz Službe za organizacijske in pravne 

zadeve dobili negativno mnenje o zahtevi izplačila  dodatka za delo na mejnih postajah. SVPS 

je zadevo reševal individualno po pravni poti.    

Redna  letna  Skupščina   S V P   Slovenije  je  potekala dne, 10. 04. 2009 v Podčetrtku. 

Vsebina 13 redne seje G.O. SVPS  (07.05.2009 ) je vključevala poročilo predsednika,  ki je  

bila osredotočena  na pripravo ukrepov za izboljšanje poslovanja skupine SŽ.  Prenovljeno  

poslovodstvo SŽ d.o.o. z generalnim direktorjem g. Tasičem na čelu se je pripravljalo na 

izvedbo ukrepov za izboljšanje poslovanja skupine SŽ.  Na seji je bilo dogovorjeno, da bo 

letno  srečanje  SVPS   v  organizaciji sindikalnih enot  DE Ljubljana potekalo 06. junija na 

Jesenicah.  

 

                         

Slika 03: Dvorana pod  Mežaklo v barvah SVPS           Slika 04: Zbor udeležencev srečanja na železniški postaji 



9 
 

Zaradi prihajajočih predsedniških volitev je bil  predlog  G.O. SVPS, da bo za predsednika SVPS 

v  naslednjem  mandatnem obdobju  kandidiral  Dejan ŽOLEK.  

Na 02. izredni seji G.O. SVPS  ( 18.06. 2009  ) smo se seznanili z informacijo, da je bil dne 

10.06.2009  podpisan Dogovor, s katerim so se določili ukrepi za omejitev učinkov svetovne 

gospodarske krize, izboljšanje poslovanja SŽ, ohranitev delovnih mest ter ohranitev pravic 

delavcev iz delovnega razmerja, ki jih določajo zakoni, KPDŽP in drugi splošni akti ter načini 

njihovega izvajanja.  

Poročilo iz 14 redne seje G.O. SVPS  (04.09.2009) govori o   intenzivnem  iskanju  dokončne  

ureditve  statusa PE TVD.   

 

Dne 05.07. 2009 je bil naslovljen dopis državnemu sekretarju na Ministrstvu za promet g. 

Jakominu. Namen tega dopisa je bil v prvi vrsti strinjanje z poslansko pobudo g. Prijatelj 

Srečka,  ki je bila podana na 04. seji  Odbora DZ RS za promet. Poslanec  je  podal  pobudo o 

revidiranju obstoječih izdanih varnostnih spričeval v  smislu, da se le-ta dopolnijo  z  

aneksom, ki bo odrejal tehnično vozovni dejavnosti ekskluzivno pravico  pri  presoji, kaj je 

tehnično sposobno za prevoz po naših progah, neodvisno od vrste  prevoznika. Verjetno ne po 

naključju smo že 20.07.2008 doživeli neprijetno presenečenje, ko je bil objavljan nenavaden 

članek v enem od osrednjih tiskanih medijev. Iz teksta je bilo razvidno, da se  obtožbe na 

račun  nepravilne organiziranosti SŽ, ki so jih posredovali neimenovani viri  nanašajo  tudi na 

delo izvršilnih delavcev tehnično vagonske dejavnosti ( TVD ),  kjer je sporno delo skupine 

252 preglednikov, ki pravzaprav opravljajo delo, ki ga v skladu s pravilnikom o delovnih 

mestih izvršilnih železniških delavcev lahko opravljajo vlakovodje sami. Zaradi novih 

pravilnikov, ki so omogočali  združevanje del,  naj bi bili po besedah neimenovanega vira (?) 

prav pregledniki bolj ali manj odveč. V Sindikatu vozovnih preglednikov Slovenije smo se na 

članek odzvali  in sicer  v obliki dopisa, ter izrazili nestrinjanje z tako pavšalnimi razlagami. 

Trditve, ki so bile zapisane v članku so bile tendenciozne in so izražale apetite nekaterih služb 

znotraj in izven sistema SŽ d.o.o. po opravljanju del in nalog tehnično vozovne dejavnosti, ki 

je očitno postala zanimiva za vse.  Ker so nekateri subjekti prepoznali nevarnost v dejstvu, da 

PE TVD lahko spada tudi v Infrastrukturo in mora biti neodvisen organ je bilo za pričakovati 

dodatne zaplete. 

 

Na 01. dopisni  seji G.O. SVPS  (09.10.2009) smo obravnavali napoved opozorilne stavke  in  

pooblastili predsedniku SVPS, da uskladi stavkovne zahteve z ostalimi reprezentativnimi 

sindikati in vodi stavkovne aktivnosti za uresničitev stavkovnih zahtev. 

 

15. redna seja G.O. SVPS  (21.10.2009):  Poročilo predsednika se začne z informacijo o 

ponovni zamenjavi generalnega direktorja SŽ d.o.o.. Novi generalni direktor je postal g. 

Goran Branković, ki je zamenjal začasnega direktorja g. Aleša Tavčarja, ki je poskrbel za 

veliko stopnjevanje napetosti znotraj družbe, ko je na 6. seji SD posredoval informacijo, da je 

kljub izvajanju ukrepov za izboljšanje poslovanja situacija na SŽ d.o.o  kritična do te mere, da 

je ogrožano izplačilo plač. Po nastopu funkcije novega direktorja so se informacije o 

neizplačilu osebnih dohodkov nekoliko umirile.  

 

30.09.2009 je bil na pobudo SVPS organiziran  delovni sestanek v PE TVD, tema sestanka pa 

se je nanašala na izvajanje dogovora  med prevoznikom  RCA in PE TVD.  

 

04.11.2009 SSŽ napovejo  opozorilno stavko.  
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16. razširjena  seja G.O. SVPS (09. 12. 2009 ):  Po prvem obisku predsednika Vlade RS g. 

Boruta Pahorja in zagotovilih, da bo dialog za razrešitev nastale situacije stekel v pravo smer 

je bila napovedana stavka začasno zamrznjena. Obisk  predsednika Vlade se je ponovil v 

decembru, razlog obiska je bila priložena  študija  posameznih možnosti poslovnega modela 

železnic, ki jo je pripravilo Ministrstvo za promet in je bila izdelana s strani KPMG.  

 

V mesecu novembru se predsednik SVPS odzove na povabilo kolegov iz Madžarske in jih z 

predsednikom SŽS tudi obišče. Na obisku se seznanimo z njihovim poslovnim modelom, pa 

tudi težavami, s katerimi so se Madžarske železnice soočale. Od predvidenih obiskov 

preglednih mest se je predsednik sestal z delavci PM Šapjane. 

Na pobudo članov SD je poslovodstva SŽ dne, 02.12.2009 organiziralo delovni  sestanka, na 

kateri je bila glavna tema pogovora težava z tujim operaterjem RCA. SVPS  je poslovodstvu 

predstavilo težave,  s katerimi se vsakodnevno srečujejo delavci v PE TVD. SVPS je navzoče 

opozoril, da so poslovni rezultati RCA operaterja tudi posledica sodelovanja nekaterih ljudi, 

ki so zaposleni v naši družbi in so delovali v nasprotju z interesi SŽ. Iz tega obdobja je tudi 

odredba o načinu komuniciranja z delavci tujega operaterja. 

Člani SVPS so se na pobudo sindikalne centrale Alternativa udeležili posveta o modernizaciji 

pokojninskega sistema v RS, ki je bil v pripravi.  28.11.2009 smo se udeležili velikih 

delavskih demonstracij v podporo za  povišanja minimalnih plač in v protest neustreznemu 

predlogu spremembe pokojninskega sistema v RS. 

Predlog za pridobitev samostojne spletne strani SVPS  predstavi g. Albert Aleš na redni seji. 

V svoji predstaviti še posebej poudari, kako  pomembno je biti  prepoznaven na spletu, ter da 

je spletno objavljanje novic  velik  korak v prihodnost.  Na seji se nam pridružita  direktor PE 

TVD  ga. Dolores Pirjevec in vodja službe v PE  TVD g. Milan Robar. Od njih smo izvedeli, 

da je teku priprava poslovnega načrta  za leto 2010 in podaljšanje šest mesečnega obdobja za 

čakanje. Pri pripravi poslovnega načrta so sprejeta sodila in cena storitev na vagonsko enoto. 

Direktorica  PE TVD opozori, da se na nekaterih delovnih mestih še vedno ne vnaša opravila 

v aplikacijo, ker se na podlagi vnosov zaračunavajo storitve  PE TVD. 

Poleg vsega ostalega predsedstvo SVPS organizira vse potrebno, za udeležbo dveh članov 

SVPS na delavskih demonstracijah v Bruslju.  

…leto 2010… 

Na 01. izredni  seji  Glavnega  odbora   S V P   Slovenije  ( 21.01.2010)  smo se seznanili z  

Dogovorom  o ukrepih za izboljšanje poslovanja. 

01. redna  seja   Glavnega  odbora   S V P   Slovenije  (24. 03. 2010):  Na seji smo bili 

seznanjeni z ukrepi  za poslovno sanacijo družbe.  Na četrtem rednem obisku na Slovenskih 

železnicah je bil predsednik vlade RS Borut Pahor in minister za promet dr. Patrick Vlačič. 

Izrazila sta zadovoljstvo z delovnim srečanjem, na katerem so se pogovarjali o sanaciji SŽ. Po 

srečanju so socialni partnerji podpisali Dogovor o ukrepih za izboljšanje poslovanja, ki 

vključuje znižanje plač, kar je bila tudi osrednja tema delovnega srečanja. Dogovor o ukrepih 
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za izboljšanje poslovanja, je vključeval znižanje plač do pet odstotkov  za zaposlene, ki imajo 

sklenjene individualne pogodbe, pa je bilo dogovorjeno znižanje plač za deset odstotkov. Prav 

tako je bilo v dogovoru izključeno plačilo stimulacij.  

V četrtek 04.03. 2010 je potekal Kongres SZS-Alternativa, na katerem so bile med drugim  

izvedene volitve za predsednika in sekretarja te sindikalne centrale za naslednje mandatno 

obdobje. 

Redna  letna  Skupščina   S V P   Slovenije ( 22. 04. 2010) : Člani Skupščine potrdijo poročilo 

volilne komisije o izvolitvi sindikalnih zaupnikov in delegatov Skupščine SVPS za mandatno 

obdobje 2010-2014. Potrdili  so tudi stavkovna pravila SVPS, ter izvolili nov N.O. SVPS in 

S.K. SVPS. Za člane Statutarne komisije  so bili potrjeni Lado Vrečer, Aleš Albert in Robert 

Müllner, v Nadzorni odbor SVPS pa Stanislav Drobnjak, Breda Šuligoj, Mihael Zabavnik in 

Bogdan Hreščak. 

02. redna seja G.O. SVPS  (21. 06. 2010):   Poročilo se je začelo z novico o  izplačilu  letnega  

regres za leto 2010.  Na seji je bilo predstavljeno stališče Vlade RS  o viziji nekdanjega 

prvega moža družbe Deutsche Bahn g. Hartmuta Mehdorna  o sanaciji in reorganizaciji SŽ, 

ter združitvi SŽ, Interevrope in Luke Koper v tako imenovani logistični holding in 

predstavitvi  projekcije umestitve  slovenskega transporta in mobilnosti za Evropo v projekt 

“Misija 2010”. Na sestanku z Vlado RS  je veliko zanimanja pritegnila informacija o 

dokapitalizaciji SŽ v višini 134  mio €.  

V PE TVD so se ukvarjali z planom kadrov za leto 2010 in 2011. Predsedstvo SVPS se je 

organizatorjem srečanja 2010, ki je potekalo v Ižakovcih prisrčno zahvalilo za vzorno 

organizacijo, saj so organizatorji iz SE Maribor resnično izkazali tako v organizacijskem 

smislu,  kot tudi z izvirnostjo.  

              

     Slika 05 :  Nogometni turnir Ižakovci 2010                               Slika  06: Utrinki iz Ižakovcev 2010                                                

03. redna seja G.O. SVPS (15. 09. 2010): Na seji smo se seznanili z informacijo, da sta v fazi 

priprave Zakon o družbi SŽ, in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem 

prometu. Prvi zakon  je predvideval reorganizacijo družbe Slovenske železnice d.o.o. v 

koncern slovenskih železniških družb. SŽ d.o.o. bi postal obvladujoča družba, ki bi obvezno 

ustanovila  tri odvisne družbe in sicer za upravljanje javne železniške infrastrukture, izvajanje 

prevoza potnikov in izvajanje prevoza blaga. Z drugim spremenjenim zakonom pa naj bi  se 

izvedle  najnujnejše spremembe besedila zakona, da se zagotovi popolnoma neodvisno 
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izvajanje funkcij določanja vlakovnih poti, izdelave voznega reda omrežja in zaračunavanja, 

ter pobiranja uporabnine.  

PE TVD: V zadnjih dneh avgusta je poslovodstvo SŽ d.o.o. na svoji seji naredilo zamenjavo 

na mestu direktorja PE TVD. Novi direktor PE TVD je postal g. Vladimir Bezjak. 

Zaradi velikih anomalij v sistemu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (ODPZ) 

je sindikalna centrala Alternativa organizirala protestni shod (31.08.2010) pred Ministrstvom 

za delo, družino in socialne zadeve. Odziv sindikatov je bil velik, prav tako odmevnost v  

medijih.  

Na seji G.O. SVPS je bil imenovan novi Izvršni odbor SVPS za mandatno obdobje 2010-2014 

v sestavi Dejan Žolek, Robert Müllner, Aleksander Urh ( SE Divača), Kristjan Vidonja (SE 

Maribor), Stanislav Karfik (SE Celje), Mladen Pejičić (SE Ljubljana). 

Iz 04. redna seja G.O. SVPS  (26. 10. 2010):   Poročilo predsednika se  začne z informacijo, 

da je Vlada RS na 103. redni  seji obravnavala novo železniško zakonodajo in poslala gradivo 

v parlament na prvo obravnavo.  

V Zakonu o družbi SŽ je bilo zapisano, da je zaradi enovite organiziranosti Slovenskih 

železnic  Republika Slovenija večkrat dobila očitke Komisije EU predvsem v smislu prevelike 

povezanosti vloge upravljavca JŽI in pa prevoznika v železniškem prometu. Holdinška oblika 

naj bi to zagotavljala. 

Zaradi več desetletnega skupnega razvoja in posledične tehnično tehnološke prepletenosti 

procesov in opreme, je bil najbolj varen in finančno optimalen prehod v samostojno 

poslovanje jedrnih družb.  

Predsedstvo SVPS se je  strinjalo, da je pripravljavec zakonodaje vendarle upošteval mnenje 

SVPS, da področje TVD ostane kot celota, saj smo bili v prvih osnutkih razdeljeni. Po 

takratnih neuradnih podatkih naj bi TVD spadala v storitveni center, poleg Vleke in CD-ja, 

kar pa ni bilo v sladu z pripombami Slovenskih železnic, Sveta delavcev SŽ d.o.o. in 

nekaterih železniških sindikatov, ki so predlagali vključitev poslovnega področja tehnične 

vagonske dejavnosti v Infrastrukturo.  Razlog,  zakaj TVD ni bila uvrščena med glavna 

poslovna področja v podjetju Infrastruktura d.o.o. se lahko najde prav v bistvu sprejemanja 

nove železniške zakonodaje, ki je govorila o ločitvi bistvenih funkcij upravljavca 

infrastrukture od prevoznika. Vsekakor je bilo potrebno počakati na parlamentarno razpravo, 

z ugotovitvijo, da bo v vsakem primeru tudi ob potrditvi nove  železniške zakonodaje TVD 

ostala enotna.  

Na seji je bila predstavljena informacija o izvajanju ukrepov kadrovske sanacije. 

V SVPS smo zavzeli stališče, da je za ocenjevanja dela novega vodstva PE TVD  še prezgodaj  

in da so ukrepi po zmanjševanju zasedb znotraj posameznih DE brez posveta z socialnimi 

partnerji slaba popotnica za reševanje problemov. Pred novim direktorjem so bili veliki izzivi 

in priložnosti, in prav njegove odločitve bi lahko postavile  TVD na tisto mesto, ki si ga po 

pomembnosti zasluži.  
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05. razširjena seja G.O. SVPS (03. 12. 2010): Na seji smo bili seznanjeni,  da je v 

parlamentarni obravnavi nova železniška zakonodaja. Glavni cilji novel zakonov je bil, da se   

vzpostavi  temelje za preoblikovanje Slovenskih železnic kot enovitega podjetja v holding. 

Osnovna načela za to preoblikovanje so bila zagotovitev neodvisnosti infrastrukturnega 

upravljavca v skladu z določili direktiv prvega železniškega paketa in  vzpostavitev potrebne 

samostojnosti prevozniškega dela podjetja.  

Rezultat te spremembe bi se pokazali v zagotovitvi pogojev dolgoročnega finančno 

učinkovitega poslovanja, vzpostavitev organiziranosti, ki bi omogočala orientiranje 

posameznih družb na temeljne naloge za katere so ustanovljene in striktno obvladovanje 

stroškov posameznih družb.   

Okoli umestitve PE TVD se poda razlaga, da  je v Zakonu o družbi SŽ zapisano, da Slovenske 

železnice preko svojih odvisnih družb, opravljajo med drugim tudi tehnično vagonsko 

dejavnost, kar je pomenilo, da bi bila lahko PE TVD uvrščena v nekakšen servisni center. V 

poslovodstvu SŽ so potekali  razgovori tudi o umestitvi PE TVD in veliko je bilo govora prav 

o servisnem centru, ki bi ga sestavljale CD, Vleka in TVD.   

Predsednik se je v poročilu dotaknil tudi aktivnosti sindikalne centrale Alternativa, ki je z 

svojim vodstvom aktivno sodelovala  v pogajanjih okoli sprejemanja nove pokojninske 

zakonodaje, ki je vključevala  problematiko obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.  

 

Danes zadevo gledam zelo pozitivno, saj  je  TVD  v  SŽ  VIT d.o.o. močan člen in mislim, na nas sedaj 

tudi drugi gledajo drugače. Svoje delo opravljamo zelo dobro in kvalitetno, zato se nam za prihodnost ni 

treba bati. 

Intervju april 2015. Uroš Lukić član G.O. SVPS 

 

 

 

 

 

 

 

 


