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Obvestilo o Dogovoru o realizaciji stavkovnih zahtev z dne 19.
marca 2007

Spoštovani!
Stavkovni odbor Sindikata železničarjev Slovenije je, dne 28. marca 2007, na
pogajanjih o stavkovnih zahtevah Sindikata železničarjev Slovenije s
Poslovodstvom Holdinga Slovenske železnice, d. o. o. sklenil Dogovor o
realizaciji stavkovnih zahtev z dne 19. marca 2007, s katerim je bila tudi
preklicana stavka, napovedana za 30. marec 2007.
Stavkovni odbor Sindikata železničarjev Slovenije je na pogajanjih dokazal
upravičenost stavkovnih zahtev. Na pogajanjih je bilo nesporno ugotovljeno, da
je velik primanjkljaj izvršilnega osebja povezan predvsem zaradi večletne
neustrezne kadrovske politike, težav z zdravstvenimi skupinami zaposlenih,
slabim stanjem javne železniške infrastrukture, specifiko dela, ki ne omogoča
zunanjih zaposlitev brez predhodnega izobraževanja ter zaradi zastarelih
predpisov, kar ima za posledico povečano število opravljenih nadur ter oteženo
koriščenje letnega dopusta izvršilnih železniških delavcev.
Na tej osnovi vas obveščamo da je stavkovnemu odboru, v okviru pogajanj,
uspelo doseči soglasje, o izvedbenem delu plana zaposlitev za leto 2007:
a) v PE Tovorni promet
≈ 35 premikačev po planu kadrov in dodatnih 17 premikačev iz naslova
primanjkljaja zaradi izgube zdravstvene skupine, potrebno število
popisnih vlakovodij in vlakovodij nabiralnih vlakov iz notranjega razpisa.
Rok: TAKOJ,
b) v PE Potniški promet
≈ 3 premikače po planu kadrov in dodatna 2 premikača iz naslova
primanjkljaja zaradi izgube zdravstvene skupine. Rok: TAKOJ ,
≈ 15 sprevodnikov po planu kadrov in 5 sprevodnikov iz notranjega razpisa.
Rok:TAKOJ,
≈ 15 potniških blagajnikov in prodajalcev PIC in potrebno število popisnih
vlakovodij iz notranjega razpisa. Rok: TAKOJ,

≈ 20 sprevodnikov po planu kadrov. Rok: OKTOBER 2007.
c) v PE Vodenje prometa
≈ 20 vlakovnih odpravnikov po planu kadrov. Rok: TAKOJ,
≈ 5 kretnikov in 10 vlakovnih odpravnikov iz notranjega razpisa Rok:
TAKOJ,
≈ 17 vlakovnih odpravnikov po planu kadrov. Rok: OKTOBER 2007;
d) v PE Vzdrževanje infrastrukture
≈ 11 vzdrževalcev TK. Rok: TAKOJ,
≈ 5 vzdrževalcev SV naprav Rok: TAKOJ.
Ob tem sta se pogajalski skupini še dogovorili:
1. da v kolikor Poslovodstvo HSŽ, d. o. o., ne najde dovolj kandidatov na
notranjih razpisih se bodo kandidati do predvidenega roka za začetek
usposabljanja nadomestili z zunanjim razpisom,
2. da v kolikor bodo zaposleni napredovali iz naslova notranjih razpisov, bodo le
ti nadomeščeni z novimi zaposlitvami, tako da v bodoče naj ne bi več prihajalo
do strukturnih neskladij po eni strani po drugi strani pa se omogočilo
vertikalno napredovanje izvršilnim železniškim delavcem,
3. o postopkih za izvedbo usposabljanja potrebnega števila izvršilnih delavcev za
zagotovitev nemotenega izvajanja tehnološkega procesa za naslednje
voznoredno obdobje ob upoštevanju povečanega obsega dela,
4. da se v okviru dejavnosti vzdrževanja SVTK naprav organizira nova
organizacijska enota vzdrževanja računalniške opreme (NRO).
Lep pozdrav.
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