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»Kdor se ne zaveda svojih
korenin, ta ni vreden svojega
obstoja.« Tako nekako se glasi
pregovor, ki prinaša sporočilo,
da pomeni nespoštovanje
preteklosti slabo popotnico za
prihodnost. V Sindikatu strojevodij
Slovenije z razumevanjem tega
sporočila nimamo težav, saj smo
na našo preteklost izjemno
ponosni in jo spoštujemo.
Prepričan sem, da bi jo spoštoval
vsak, ki bi prehodil takšnih dvajset let, kakršne smo prehodili mi.
A teh dvajset let je bilo vse prej kakor lahkih. Ko so se naši
sindikalni prvoborci iz leta 1988 zavzemali za pošteno plačilo
opravljenega dela in za ustanovitev lastnega sindikata, ki bi
povezal vse strojevodje v Sloveniji, niso tvegali le svoje zaposlitve.
Tvegali so tudi svojo svobodo. A se kljub grožnjam niso uklonili.
Z uspešno udejanjitvijo zgodovinske stavke, ki je potekala med 27.
in 28. decembrom 1988, so postavili temelje za ustanovitev
Sindikata strojevodij Slovenije in ustvarili podlago za njegovo
uspešno delovanje vse do današnjih dni. Takoj po svoji
ustanovitvi Sindikata strojevodij Slovenije, 31. januarja 1989, se je
sindikat poleg obilice dela na področju zagotavljanja

gmotnega in statusnega položaja strojnega osebja pričel dejavno
vključevati v razvoj demokratičnih procesov v državi.
Z zavrnitvijo vožnje mitingaških vlakov, s kolektivno vključitvijo v
odbor za varstvo človekovih pravic, s sodelovanjem v komisiji za
pripravo nove ustave in s podporo demokratično izvoljeni
slovenski vladi smo dejavno soustvarjali slovensko državo in bili
pripravljeni z vsemi sredstvi sindikalnega boja braniti
demokratične procese v državi.
Za dosego svojih ciljev se je moral sindikat v prvih letih delovanja
velikokrat odločiti za stavko kot najskrajnejšo obliko sindikalnega
boja. Stavke so bile največkrat organizirane zaradi nespoštovanja
kolektivne pogodbe, zaradi zavlačevanja oziroma neuspešnih
pogajanj za višje izhodiščne plače ali zaradi nepravočasnega
izplačila plač oziroma regresa. Pri tem je treba posebej omeniti
enajstdnevno stavko leta 1997, ki jo je takratni direktor družbe
zaznamoval s suspenzom celotnega stavkovnega odbora.
Sindikat strojevodij Slovenije je v celotnem obdobju svojega
obstoja veliko truda namenil vprašanjem statusnega
preoblikovanja našega podjetja. Pri tem smo bili posebej občutljivi
do predlogov, ki so se lotevali privatizacije našega sistema in
predlogov o delitvi podjetja na več družb. Ta prizadevanja so bila
posebej v ospredju ob koncu leta 2002, ko je bil v sprejemanju
novi zakon o privatizaciji in preoblikovanju podjetja. Da bi se uprli

škodljivim procesom delitve in razprodaji dobičkonosnih delov
podjetja, smo postali idejni in organizacijski nosilec priprave
referenduma. Čeprav smo zaradi zavajajoče kampanje referendum tesno izgubili, nam je po spremembi oblasti uspelo železniško
zakonodajo oblikovati tako, da nam ohranja enovitost sistema
Slovenskih železnic.
Sindikat strojevodij Slovenije se nikoli ni omejil zgolj na svojo
samozadostnost, temveč je bil vedno širše dejaven. Od svoje
ustanovitve je gonilna sila širšega sindikalnega gibanja na
Slovenskih železnicah. Od začetne pomoči pri ustanavljanju drugih
železniških sindikatov smo odločilno vplivali tudi na ustanovitev in
vodenje sveta delavcev. Prek tega organa nam je omogočeno
sodelovati v nadzornem svetu in poslovodstvu družbe. Pred
desetimi leti smo bili soustanovitelj nove sindikalne centrale –
Slovenske zveze sindikatov Alternativa. Posledica našega
dejavnega delovanja v tej centrali je ta, da lahko danes prek
aktivnega članstva v Ekonomsko socialnem svetu Republike
Slovenije uresničujemo svoj vpliv tudi na državni ravni. Že zelo
zgodaj smo se v našem sindikatu začeli zavedati pomembnosti
mednarodnega sodelovanja, ki ga vseskozi uspešno uresničujemo
znotraj svetovne federacije transportnih sindikatov ITF in njene
evropske organizacije ETF.
Za uspešno delo Sindikata strojevodij Slovenije se imamo v prvi
vrsti zahvaliti izvrstnemu članstvu, ki je vedno verjelo v projekte
sindikata in jih vseskozi podpiralo. Brez tega zaupanja si sindikat
ne bi mogel privoščiti odmevnih akcij, kot je bila na primer
organizacija referenduma ali realizacija številnih stavkovnih
aktivnosti. Ne moremo pa ob tem zaobiti vloge nekaterih
posameznikov, ki so dali našemu sindikatu poseben pečat. V prvi

vrsti gre pri tem poudariti vlogo Slavka Kmetiča, ki je bil idejni
vodja prve stavke in je dvanajst let uspešno vodil naš sindikat.
Njegov naslednik Drago Torej je bil na čelu našega sindikata pet
let, ob tem pa je vseskozi nosilec mednarodnega uveljavljanja
našega sindikata. Od vsega začetka pa daje nepogrešljivi
prispevek delovanju našega sindikata sekretar in izvrsten
pogajalec Silvo Berdajs.
Sindikat strojevodij Slovenije je danes trdno zasidran na sindikalni
sceni doma in v tujini. V dvajsetih letih delovanja nam je uspelo
zatreti vse grožnje in škodljivo uresničitev zamisli o delitvi sistema
ali zmanjševanju pravic zaposlenih. S stalno nadgradnjo kolektivne
pogodbe in budnim spremljanjem njenega izvajanja pa smo
uveljavili raven pravic, ki je v Sloveniji težko primerljiva.
V tej publikaciji nismo mogli zajeti vsega, s čimer smo se v minulih
dvajsetih letih ukvarjali. Ampak o tem govorijo dejanja, naši uspehi
in naša angažirana navzočnost tako doma kot v tujini. In tega nam
ne more vzeti nihče. Ne politika, ne lastniki, ne direktorji in ne
tendenciozni mediji. Zaradi tako bogate preteklosti in sedanjega
položaja Sindikata strojevodij Slovenije imamo odlično popotnico
za prihodnost. Naredili bomo vse, da bomo tudi prihodnje
obletnice lahko slavili na podlagi sadov uspešnega dela.
Naj živi Sindikat strojevodij Slovenije!
Predsednik Sindikata strojevodij Slovenije
Zlato Ratej

Zgodovinska stavka strojnega osebja kot temelj
ustanovitve Sindikata strojevodij Slovenije
Ustanovitev Sindikata strojevodij Slovenije je tesno povezana z
organizacijo prve stavke strojnega osebja, ki se je začela 27.
decembra 1988 ob 6.30 in končala 28. decembra ob 17.30. V
obdobju vladavine komunizma je stavka pomenila prelom s
tedanjim razumevanjem vloge sindikata, ki je ponazarjal le
podaljšano roko takratne partije. Razloge za organizacijo stavke
so narekovale okoliščine, v katerih so bile delovne razmere
strojnega osebja in njihov gmoten položaj izrazito zapostavljeni. V
začetku 80-ih let je zaradi ustavitve tujih posojil oziroma začetka
njihovega odplačevanja država padla v globoko krizo. Ta se je
odražala v visoki inflaciji in drastičnem padcu standarda. Na
železnici je kriza odsevala tako, da so bile ustavljene vse
investicije, medtem ko je infrastruktura začela propadati. Zaradi
zlaganosti delovanja takratnega režimskega sindikata se je
ustvarjal čedalje večji pritisk in prikriti teror nad zaposlenimi.
Povprečna plača na železnici je začela padati, njena rast pa ni
sledila nebrzdani inflaciji. Kljub velikemu številu nadur je znašala
povprečna plača na železnici manj od povprečne plače v državi.
Ob tem je bilo strojno osebje izpostavljeno nenehnim grožnjam po
ugotavljanju presežkov, poostreno pa je bilo tudi opravljanje
zdravniških pregledov. Periodični izpiti iz strokovne
usposobljenosti so se izrabljali za to, da se je sankcioniralo
neprimerne. Spričo takšnega stanja sta bes in jeza začela
premagovati strah.

»Nakopičeno nezadovoljstvo strojnega osebja je doseglo vrhunec
16. novembra 1988, ko je 521 delavcev nedvoumno najavilo stavko«

Pod idejnim vodstvom ljubljanskega odbora takratnega sindikata,
ki je bil izvoljen po volji članstva, in ne po volji direktorja ali
sekretarja partije, so se začela prva zborovanja nezadovoljnega
članstva. Nakopičeno nezadovoljstvo je doseglo vrhunec na
sestanku, ki je potekal 16. novembra 1988. Na tem sestanku je
521 delavcev takratnega sindikata ljubljanskega Tozda za vleko
vlakov, skupaj z delavci iz drugih delov Slovenije, direktorju
Železniškega gospodarstva Jožetu Slokarju nedvoumno najavilo
stavko. Poleg zahteve po sistemski ureditvi plač strojnega osebja
je bila najava dopolnjena z zahtevo po ustanovitvi enotnega

sindikata strojnega osebja Slovenije. Z dnem najave stavke se je
pričela strahovita kampanja proti domnevno ultimativnim
zahtevam strojevodij. Na sestankih različnih komitejev in
takratnih organov v podjetju so vsi obsodili najavo stavke. Ideja o
ustanovitvi enotnega sindikata strojnega osebja pa je bila
negativno sprejeta že na sestanku 16. novembra, ko je direktor
Jože Slokar svoje nasprotovanje podkrepil z grožnjami. Ker je bil
takratni komunistični represivni aparat še vedno dovolj močan, se
je dalo razumeti, kaj lahko te grožnje pomenijo. Toda demokratični
procesi, ki so se začeli dogajati v Evropi, uspešna izvedba
litostrojske stavke decembra 1987 ter pogumni in drzni
posamezniki iz drugih tozdov za vleko vlakov, ki so se vključevali na
pol ilegalno, so dali ljubljanskemu odboru moč in potrebno
samozavest.
Ob poprejšnji najavi je bila stavka formalno napovedana 12.
decembra 1988. Na razširjenem sestanku izvršilnega odbora, ki

»Povorka stavkajočih proti spomeniku padlim železničarjev na
Zaloški cesti«

se je preimenoval v stavkovni odbor, je bil za predsednika
stavkovnega odbora izvoljen Slavko Kmetič. Stavka je bila
napovedana za 27. december 1988 z začetkom ob 6.30. Njen
konec pa ni bil napovedan. Iz previdnosti je bilo določeno, da lahko
stavko prekine le predsednik stavkovnega odbora prek sredstev
javnega obveščanja. Na tak način je bila bistveno otežena
možnost zaprtja članov stavkovnega odbora. Stavkovni odbor je
sprejel pet splošnih in 22 internih stavkovnih zahtev. Med
splošnimi kaže omeniti zahtevo po sistemski ureditvi položaja
železnice in zahtevo po odstopu predsednika jugoslovanskega
izvršnega sveta Branka Mikuliča. (Ta je dejansko odstopil 3.
januarja leto pozneje.) Med internimi pa so bile zahteve po
ureditvi plač in zahteva po ustanovitvi enotnega sindikata
strojnega osebja Slovenije. V času stavke je bilo osebje podvrženo
najrazličnejšim oblikam izvajanja pritiskov nanje. Zaposleni so
morali podpisovati izjave, da obsojajo stavko in da podpirajo
ukrepe poslovodstva. Strojno osebje je bilo prikazano kot osebje,

Slavko Kmetič: »Samo enotni bomo uspeli!«

»Množica stavkajočih pred kurilnico v Mariboru«

»V napetem pričakovanju novic o koncu stavke«

ki poskuša iz stavke potegniti le koristi zase, in to na račun
drugih. Represija med stavko se je pokazala tako, da so na
predvečer stavke izklopili telefone, da stavkovni odbor ni mogel
komunicirati z območnimi enotami. Osebje, ki je prihajalo v službo,
se je moralo pred šefom opredeljevati, ali bo vozilo vlake ali ne.
Angažirani so bili stavkokazi, ki niso imeli licenc za opravljanje
strojevodskega dela. Novačili so strojevodje iz Bosne. Aktivirana je
bila narodna zaščita. A kljub vsem grožnjam in represiji jim stavke
ni uspelo zlomiti. Pokazala se je le krutost režima, ki ni šel v dialog
z delavci, temveč je skušal s silo streti stavkajoče. Prvi dan stavke
do pogajanj ni prišlo, sestal se je edino delavski svet, ki je ponovno
pozval strojevodje, naj se stavki ne pridružijo. Stavkovni odbor je
dopoldne organiziral veličastno povorko množice strojevodij pred
spomenik padlim železničarjem na Zaloški cesti, kjer so ponovno
poudarili stavkovne zahteve in zahteve po ustanovitvi lastnega
sindikata. Po seji vlade se drugi dan stavke na pogovore s
stavkovnim odborom, skupaj z direktorjem Železniškega

gospodarstva Jožetom Slokarjem, odzove sam predsednik vlade
Dušan Šinigoj. Stavkajočim zagrozi, da bo v primeru neuspeha
pogovorov uporabil vsa sredstva, ki so mu na voljo. Stavkovni
odbor se teh groženj ne ustraši. S predstavniki vlade in
Železniškega gospodarstva se pričnejo pogajanja, ki se v nekaj
urah uspešno končajo. Ob 17. uri tako predsednik stavkovnega
odbora Slavko Kmetič po radiu javno prekine stavko.
Stavka strojevodij leta 1988 pomeni eno od največjih zmag
organiziranega delavstva v tedanji Jugoslaviji in je odprla pot do
ustanovitve pravih sindikatov na železnici po vsej tedanji državi. V
veliki meri pa je stavka pretresla tudi tedanjo komunistično oblast
in je veliko prispevala k nadaljnjemu razvoju demokratičnih
procesov v Sloveniji. V prvi vrsti pa je stavka ustvarila temelje za
ustanovitev samostojnega in neodvisnega sindikata strojevodij
Slovenije in Istre.

Člani stavkovnega odbora iz leta 1988 – najzaslužnejši
za izvedbo stavke in ustanovitev sindikata
Ljubljana
Amon Milan
Bedek Jože
Berdajs Silvo
Bokal Franc
Čolič Petar
Katič Mile
Klemen Ludvik
Kmetič Slavko
Kokošar Franci
Križaj Jože
Lavrič Jože
Letnar Alojz
Lipicer Janez
Lipič Rade
Ošlaj Jože

Perkovič Franjo
Peterka Majda
Pinosa Janko
Potočar Jože
Tomič Jadranko
Turk Jože
Žnider Drago

Maribor
Dugonik Iztok
Filipič Otmar
Grgolet Stanko
Lešnik Srečko
Purišič Radenko
Štor Branko
Torej Drago

Divača

Celje

Jesenice

Barič Andrej
Kernel Jože
Kokanovič Jeremija
Kovač Antun
Kovačevič Boro
Lederer Boris
Matjažič Rajko
Ostanek Franc
Subič Dobrivoj
Štremfel Davorin
Udovič Anton

Dimec Marjan
Kolar Alois
Kosi Branko
Krajnc Anton
Slatenšek Anton

Hribovšek Vladimir
Kovač Roman
Nemeček Dušan
Tušek Rajko
Wolf Dušan

Novo mesto

Zidani Most

Fabjan Vinko
Jarc Branko
Kramar Zvone
Potočnik Anton
Ucman Zvone
Vidmar Rudi
Zupančič Franc

Jermančič Jože
Savinc Anton
Udovč Alojz
Zakšek Marjan

Nova Gorica
Birsa Sergij
Obid Darko

Rijeka
Anič Jozo
Srok Milivoj

»Prvi predsednik Sindikata strojnega osebja Slovenije in
Istre je postal Slavko Kmetič«

Ustanovitev Sindikata strojnega osebja
Slovenije in Istre, 31. januarja 1989
Na ustanovnem zboru, ki je potekal v »rdečem kotičku« na
Vilharjevi ulici v Ljubljani 31. januarja 1989, je sodelovalo 49
predstavnikov strojnega osebja iz različnih delov Slovenije.
Manjkali so edino predstavniki iz Maribora. Za prvega (takrat še
začasnega) predsednika je bil izvoljen Slavko Kmetič, za

podpredsednika Boro Kovačevič in za tajnika Silvo Berdajs. Na
ustanovnem zboru, ki mu je v nadaljevanju sledila konferenca, so
obravnavali splošni in interni program delovanja sindikata. V
internem programu sindikata so bile zajete naloge varovanja
gmotnega, ekonomskega in pravnega položaja članstva ter

Faksimile splošnega programa sindikata

naloge, povezane z zagotavljanjem primernih delovnih razmer za
delo strojnega osebja. Splošni program pa je temeljil na krepitvi
razvoja demokracije v Sloveniji in zavzemanju za svobodo govora,
tiska, neposrednih volitev in pravno državo. Konferenca sindikata
pa je že isti dan obravnavala aktualno in perečo problematiko
opravljanja periodičnih izpitov za strojevodje, ki so v takratni obliki
omogočali šikaniranje udeležencev.
Ustanovljeni Sindikat strojevodij Slovenije je bil prvi demokratični
sindikat v tedanjem sistemu jugoslovanskih železnic in v
transportu nasploh. Ustanovitev sindikata strojevodij je bila velika
spodbuda za druge zaposlene, da so pričeli ustanavljati svoje
sindikate. Sindikat strojevodij jih je pri tem podpiral in dajal vso
podporo.
Sindikat strojevodij se je v prvih letih svojega obstoja dejavno
vključeval v razvoj demokratičnih procesov v državi. Aprila leta
1989 je tako kolektivno pristopil v Odbor za varstvo človekovih
pravic, ki je nastal, ko so vojaške oblasti nekdanje jugoslovanske
armade zaprle štiri slovenske državljane in jim sodile na vojaškem
sodišču v srbohrvaškem jeziku. Ob koncu tega leta smo zavrnili
vožnjo mitingaških vlakov, s čimer smo preprečili organizirati
nameravani miting resnice, ki so ga srbski državljani načrtovali
organizirati 1. decembra v Ljubljani. Sodelovali smo pri oblikovanju
slovenske ustave. V kritičnih trenutkih uveljavitve nove slovenske
države, smo še pred izvedbo vojaške agresije na Slovenijo odločno
podprli demokratično izvoljeno slovensko vlado in se zavzeli, da
bomo novo državo branili z vsemi sredstvi sindikalnega boja. V
skrajnem primeru naj bi se to dogajalo na način, da bi na svojo
pest zaustavljali in onemogočali vožnjo določenih vlakov.

Za uveljavitev
kolektivne pogodbe ali
zaradi njenega
nespoštovanja je bilo
treba organizirati
več stavk
Prva kolektivna pogodba (KPDŽP), s katero smo zakoličili temelje
pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, je bila podpisana 7.
novembra 1991 in je začela veljati od začetka leta 1992. Ta
kolektivna pogodba je že ob svojem nastanku pomenila velik
dosežek sindikalnega gibanja na železnici. Toda pot do njene
uveljavitve je bila vse prej kot lahka. Poleg obilice strokovnega
dela pri pripravi je bilo treba njeno uveljavitev dobesedno izsiliti. V
cilju podpisa prve kolektivne pogodbe je sindikat pripravil dve
štiriurni opozorilni stavki. Skupaj s sindikatom vlakovnih
odpravnikov je bila prva organizirana 30. maja 1991. Po kritičnem
obdobju osamosvojitvene vojne pa ob sodelovanju vseh takratnih
sindikatov še 30. oktobra 1991. Ko tudi po opozorilnih stavkah
vlada ni kazala pripravljenosti za podpis kolektivne pogodbe, je

»Samo v prvih desetih letih svojega delovanja, je bil sindikat
primoran organizirati več stavk, ki so v skupnem seštevku
trajale 368 ur«

skupščina sindikata napovedala generalno stavko za 8. november.
Kolektivna pogodba je bila podpisana dan pred nameravano
izvedbo stavke, težave z njenim uresničevanjem pa so se pričele
že takoj po njenem podpisu. Ker je vlada s sprejemom zakona o
zamrznitvi plač onemogočila izvajanje določila kolektivne pogodbe
o skladni rasti dohodkov z rastjo življenjskih stroškov, je prišlo do
napovedi stavke že v začetku februarja 1992. Spoštovanje
kolektivne pogodbe leta 1992 pa smo z napovedjo stavke branili
še junija (zaradi izplačil poračuna regresa do višine, dogovorjene
s KPDŽP) in z realizirano stavko med 17. in 20. julijem, ker 15.
julija plače sploh niso bile izplačane.
Iz začetkov našega delovanja kaže omeniti še podatek, da smo
organizirali tudi solidarnostno stavko. Zaradi neučinkovitega
reševanja problemov in zahtev strojnega osebja na Hrvaškem je
sindikat 18. januarja 1990 organiziral enourno opozorilno stavko.

»Vse od prve sklenitve kolektivne pogodbe za dejavnost
železniškega prometa je bil vodja pogajalske skupine
sindikatov vedno Silvo Berdajs

Posebno mesto v zgodovini našega boja za pravice našega
članstva si zasluži dogajanje, ki smo mu bili priča v sredini leta
1997. Skupaj z drugimi sindikati smo zaradi nujnosti uskladitve
izhodiščnih plač in regresa, ter ob dejstvu, da nasprotna stran ni
imela mandata za pogajanja, organizirali več opozorilnih stavk.
Enourne opozorilne stavke so bile tako organizirane 22. in 29.
aprila. Štiriurne opozorilne stavke pa 6. in 13. maja. Ker
opozorilne stavke niso pomenile zadostnega razloga, da bi bila
nasprotna stran pripravljena na resna pogajanja, je bila
napovedana generalna stavka, ki se je začela 20. maja. Stavka je
bila organizirana po posebnem terminskem načrtu, ki je
predvideval postopno vključevanje posameznih okolij v stavko.
Stavka doživi prelomnico 22. maja ob 18. uri, ko prejmejo člani
stavkovnega odbora sklepe o suspenzu, katerih namen je bil

»Faksimile naslovov člankov objavljenih v dnevniku Večer med 20. in 31. majem 1997«

»Na velikih delavskih demonstracijah, ki so
bile organizirane 26. maja 1997, so udeleženci
enotno podprli suspendirane predstavnike
stavkovnega odbora«

odstraniti omenjene delavce iz družbe. Ker po več urgentnih
pismih odgovornim predstavnikom slovenske oblasti ni bilo
nobene reakcije, se naslednji dan ob 0.30 ustavi ves tovorni
promet, ob 16. uri pa še potniški promet. Prvotnim sindikalnim
zahtevam se pridruži še zahteva po preklicu suspenzov ter
zahteva po odstopu takratnega direktorja Marjana Rekarja. Na
velikih delavskih demonstracijah, ki smo jih organizirali 26. maja
na ploščadi ljubljanske železniške postaje, so delavci dali vsem
prizadevanjem sindikalnega vodstva množično podporo. Stavka se
po enajstih dneh prekine šele 31. maja ob 14. uri, potem ko pride
dan prej do podpisa dogovora o preklicu suspenzov in popolnem
plačilu stavke. Zamrznitev stavke pa je obveljala do 5. junija, ko je
prišlo do ustreznega dogovora o višini izplačila plač in regresu za
letni dopust.
Zaradi vehementnega odnosa delodajalca, zavlačevanja pogajanj
ali nezmožnosti komuniciranja je bil Sindikat strojevodij Slovenije
samo v prvih desetih letih svojega delovanja primoran organizirati
več stavk, ki so v skupnem seštevku trajale 368 ur. Tudi z
organiziranjem stavk, predvsem pa z našim resnim pristopom in
strokovnostjo nam uspeva vsa ta leta zagotavljati nenehno
dopolnjevanje in spoštovanje kolektivne pogodbe.

Na dosežene standarde v KPDŽP smo lahko danes upravičeno
ponosni. Ob tem pa je treba spomniti, da je bil vse od prve
sklenitve kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa
vodja pogajalske skupine sindikatov vedno naš sekretar, Silvo
Berdajs.

Zoper privatizacijo in škodljivo
statusno preoblikovanje Slovenskih železnic
smo organizirali referendum
Sindikat strojevodij Slovenije je vedno sledil dogajanjem, ki so bila
povezana z morebitno privatizacijo sistema Slovenskih železnic,
statusnim preoblikovanjem podjetja in morebitnim poskusom
delitev sistema na več podjetij. Zavedajoč se negativnih posledic,
ki so jih ti procesi povzročali v širšem evropskem prostoru – tako
na področju varnosti
železniškega prometa, na
področju razvoja nacionalnih
železnic in posledično tudi na
slabšanju eksistenčnega
položaja zaposlenih v teh
podjetjih – smo te poskuse
vsakokratnih oblasti vedno
zavračali. Ambicije
oblastnikov po privatizaciji in
preoblikovanju podjetja so po
večletnih prizadevanjih
nekaterih prišle posebej do
izraza leta 2002. V tem letu
se je vlada namenila po

»Akcijo zbiranja podpisov za razpis referenduma smo
organizirali po vsej Sloveniji«

hitrem postopku sprejeti Zakon o privatizaciji in preoblikovanju
podjetja. V sindikatih smo poskušali s prepričevanjem poslanskih

»Drago Torej je nagovoril zbrane pred polno dvorano Cankarjevega doma, ki je enoglasno obsodila namere oblastnikov o delitvi
in privatizaciji dobičkonosnih delov Slovenskih železnic«.

V njej smo zahtevali:
• da se zavrne predlog spornega zakona, da Slovenske železnice
delujejo kot enovito podjetje,
• da se v Slovenske železnice vključijo vse dejavnosti, ki so nujno
potrebne za izvajanje železniških storitev,
• da se v primeru privatizacije podjetje lahko privatizira le v
celoti, s tem, da država ohrani večinski delež in
• da država vzpostavi zdrave razmere za uspešno delovanje
podjetja.

»V samo 15 delovnih dneh smo uspeli zbrati 62 tisoč
overjenih obrazcev podpore za razpis referenduma. Toliko
podpisov v tako kratkem času ni uspelo zbrati še nobenemu
pobudniku referenduma v državi.«

skupin in zainteresirane javnosti preprečiti njegov sprejem,
vendar za to ni bilo pravega posluha. Na veličastnem shodu za
obstoj Slovenskih železnic, ki je potekal 7. septembra 2002 v
Cankarjevem domu, je bila pred 2200 železničarji sprejeta
resolucija, ki je dala poseben zagon nadaljnjim aktivnostim za
ohranitev sistema Slovenskih železnic.

Da bi ustavili škodljive procese delitve in razprodaje
dobičkonosnih delov podjetja, smo prevzeli idejno in organizacijsko
izpeljavo projekta zbiranja podpisov za organizacijo referenduma.
V tej akciji nam je uspelo zgolj v 15 delovnih dneh pridobiti 62
tisoč podpisov podpore državljanov za njegovo izvedbo. V tako
kratkem času tolikšnega števila podpisov ni uspelo zbrati še
nobenemu pobudniku referenduma v Sloveniji. Čeprav smo zaradi
zavajajoče kampanje referendum tesno izgubili – da gre za
zavajajoče oglaševanje, je ugotovilo tudi častno novinarsko
razsodišče – nam je po spremembi oblasti uspelo železniško
zakonodajo oblikovati tako, da nam ohranja enovitost sistema
Slovenskih železnic.

Dvajset let sindikata –
dvajset let uspehov
Čeprav ta publikacija ne more zajeti vseh področij našega
delovanja in dosežkov, v nadaljevanju predstavljamo nekaj
najpomembnejših uspehov Sindikata strojevodij Slovenije, ki smo
jih dosegli sami ali v sodelovanju s partnerskimi sindikati.

• Uveljavili smo takšno kolektivno pogodbo, ki našemu članstvu
zagotavlja visoko raven pravic iz delovnega razmerja in je lahko
zgled drugim kolektivnim pogodbam.
• S stalnim bdenjem nad izvajanjem kolektivne pogodbe nam je v
minulih letih uspelo vzdrževati visoko stopnjo spoštovanja
njenih določb.
• Uspelo nam je zavrniti vse poskuse razbitja sistema Slovenskih
železnic.
• Dosegli smo zavrnitev vseh poskusov delitve vleke med več
samostojnih podjetij.
• Uspelo nam je preprečiti vse poskuse drastičnega omejevanja
stavk v železniški zakonodaji.
• Skupaj z drugimi sindikati nam je uspelo dogovoriti se, da
podjetje za zaposlene plačuje del premije za dodatno
pokojninsko zavarovanje.

• S stalnim spremljanjem gibanja števila strojnega osebja nam
uspeva vplivati na pravočasno zaposlovanje novih kandidatov za
opravljanje strojevodskega dela.
• Z vplivanjem na pripravo razporedov delovnega časa nam
uspeva delo strojnega osebja, ki poteka v neenakomernem
delovnem času, čim bolj prilagajati normalnim delovnim
razporeditvam.
• S stalnim bdenjem nad izvajanjem razporedov delovnega časa
zagotavljamo osebju potrebne odmore in počitke
• Z angažiranim pristopom uspevamo članstvu zagotoviti
kakovostno varovanje njihovih pravic v primeru disciplinskih
obravnav oziroma kršitev predpisov s področja varnosti
železniškega prometa.
• Dosegli smo, da se dodana doba iz naslova Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju upošteva pri
obračunu napredovanja, minulega dela, dodatku za stalnost,
jubilejnih nagradah in odmeri dopusta.
• Dosegli smo oprostitev obdavčitve za del prejetega terenskega
dodatka.

• Preko našega aktivnega delovanja v Svetu delavcev Slovenskih
železnic prispevamo k temu, da je zaposlenim omogočena
izraba aktivnega oddiha, uporaba počitniških zmogljivosti in
možnost dodelitve službenih stanovanj v lasti Slovenskih
železnic.
• Pri pridobivanju pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega
zavarovanja smo uspešno pomagali večini kolegom, ki so v
preteklosti del delovne dobe opravili na območju sosednje
Hrvaške.

• Uspelo nam je dvigniti raven in kakovost osebnih varstvenih
sredstev (čevlji, vetrovka, bunde).

• Dosegli smo vgraditev klimatskih naprav v kabine vseh vlečnih
vozil.
• Uspelo nam je doseči zamenjavo neprimernih stolov na vlečnih
vozilih.
• S stalnim vplivanjem na izboljšanje razmer dela v strojevodskih
kabinah nam uspeva zagotavljati ugodne mikroklimatske
razmere za opravljanja dela (hrup, tesnjenje, ogrevanje kabin)
tudi na starejših vlečnih vozilih.

»Dvajset let za boljše pogoje dela – dvajset let za izboljšanje
gmotnega in statusnega položaja strojnega osebja«

• Uredili smo perečo problematiko vsebnosti azbesta na vlečnih

• Dogovorili smo se o takšnem načinu opravljanja periodičnih

vozilih.
• Uspelo nam je vplivati na ureditev kabin in se dogovoriti o
poenoteni razporeditvi tipk v novih vozilih, ki smo jih prejeli.
• Dosegli smo namestitev mobilnih telefonov na vlečna vozila.
• Dosegli smo zakonito uporabo UKV naprav na vlečnih vozilih.
• Dosegli smo primerno ureditev prostorov, ki rabijo kot mesto
nastopa dela strojnega osebja in prostorov, kjer opravljajo delo
nadzorniki lokomotiv.

izpitov strojnega osebja, ki zaposlenim zagotavlja opravljanje
teh izpitov brez vsakršnega šikaniranja.
• Dosegli smo zavrnitev nošenja priponk z imeni, kot obliko
etiketiranja strojevodij.
• Dosegli smo zavrnitev vožnje v enojni zasedbi na EMV 311, ker
za to niso bili izpolnjeni potrebni pogoji.
• Dosegli smo namestitev voznih redov na vlečna vozila.

Stabilna organiziranost in pravi kadri –
pogoj za uspešno delovanje sindikata
Sindikat strojevodij Slovenije, v katerega je danes včlanjenih 98
odstotkov vsega strojnega osebja, je poglavitne obrise svoje
organiziranosti opredelil v statutu, ki je bil sprejet leta 1990. Vse
od takrat se organiziranost sindikata ni bistveno spreminjala.
Sindikat je organiziran enotno na državni ravni, po posameznih
območjih pa deluje prek območnih organizacij. Najvišji stalni
organ je skupščina, v vlogi izvršilnega organa pa nastopa glavni
odbor. Slednjega sestavljajo poleg predsednika, dveh
podpredsednikov in sekretarja sindikata še osem predsednikov, ki
so iz območnih odborov Ljubljana, Maribor, Divača, Celje, Nova
Gorica, Novo mesto, Zidani Most in Jesenice. Mandat članov
posameznih organov traja štiri leta.
Sindikat je imel vse obdobje svoje rasti srečno roko pri izbiri
kadrov, ki so ga vodili. Na tajnih in neposrednih volitvah je članstvo
vsakič zaupalo svoje mandate kandidatom, ki so znali preudarno
in odločno braniti interese članstva. Sindikat so v dvajsetih letih
obstoja vodili trije predsedniki. Prvi predsednik, ki je sindikat vodil
od ustanovitve 31. januarja 1989 do 24. oktobra 2000, je bil
Slavko Kmetič. Z ogromnim kapitalom zaupanja, ki ga je pridobil
kot vodja prve stavke strojnega osebja leta 1988, je sindikat
uspešno vodil skozi burnih 12 let njegove uveljavitve. V zahvalo za
uspešno in požrtvovalno delo mu je skupščina sindikata podelila
naziv častnega predsednika Sindikata strojevodij Slovenije. Od

oktobra 2000 pa do 12. aprila 2005 je sindikat vodil dolgoletni
podpredsednik in prvi mož mednarodne uveljavitve našega
sindikata Drago Torej. Od zadnjih volitev sindikat vodi Zlatko Ratej,
ki je v SSSLO vrsto let uspešno vodil delo prometne in tehnične
komisije. V vseh dvajsetih letih delovanja Sindikata strojevodij
Slovenije pa je skupščina vsakič znova podelila mandat sekretarja
izvrstnemu pogajalcu in odličnemu zagovorniku interesov
članstva, Silvu Berdajsu.
Sindikat strojevodij Slovenije se ima za uspešnost svojega
delovanja zahvaliti vsem članom, ki so delovali na različnih ravneh
organiziranosti, v skupščini, v glavnem in nadzornem odboru ali v
območnih odborih. Brez angažiranega delovanja vseh, ki jih v tej
publikaciji žal ni mogoče zajeti, danes ne bi imeli česa slaviti.

Iskrene čestitke ob 20-letnici Sindikata strojevodij Slovenije
Iskrene čestitke ob 20-letnici Sindikata strojevodij Slovenije

Zdravica predsednikov in sekretarja SSSLO
Slavko Kmetič, predsednik SSSLO od 31. januarja 1989 do 24. oktobra 2000
Zlatko Ratej, predsednik SSSLO od 12. aprila 2005
Drago Torej, predsednik SSSLO od 24. oktober 2000 do 12. april 2005
Silvo Berdajs, sekretar SSSLO od 31. januarja 1989

Mednarodna dejavnost sindikata
Sindikat je že vse od svojih začetkov namenjal mednarodni
angažiranosti veliko pozornost. V ta namen smo se kot prvi
sindikat v Sloveniji včlanili v svetovno federacijo transportnih
sindikatov ITF. S to sindikalno asociacijo smo navezali odlično
sodelovanje, ki je bilo zlasti pomembno v prvih letih našega
obstoja, ko nam je ITF dajal vse potrebno znanje in informacije za
uspešno delovanje. Prek te sindikalne federacije pa smo navezali
zelo pristne stike s sindikati sosednjih držav.

smo potrebovali podporo pri zavračanju predvidenih projektov
privatizacije oziroma delitve železniškega podjetja.
Bili smo ustanovni član Evropske transportne federacije ETF,
Drago Torej pa je bil v prvem mandatu član izvršilnega odbora te
evropske sindikalne centrale. Prav tako smo bili med ustanovitelji
železniške sekcije ETF, oktobra 1999.

Prvenstveno smo uporabili mednarodno sodelovanje, ko smo
potrebovali podporo ob grozečih namerah oblastnikov, da nam v
železniški zakonodaji drastično omejijo pravico do stavke ali ko

SSSLO je prvi sindikat iz Slovenije, ki se je včlanil v
svetovno federacijo transportnih sindikatov ITF, poleg tega
pa smo ustanovni člani evropske transportne federacije
sindikatov ETF

Sodelovali smo na demonstracijah v Berlinu, kjer je Drago
Torej nagovoril 20 tisoč demonstrantov, ki so protestirali
proti socialnemu dampingu

Udeleževali ali soorganizirali smo več mednarodnih konferenc na temo socialnega dialoga in razvoja železniških koridorjev

V tej sekciji še danes dejavno sodelujemo. Izmenjevali smo
izkušnje z najvidnejšimi predstavniki sindikatov v Avstriji, Nemčiji,
na Madžarskem, Hrvaškem in v Srbiji. V okviru mednarodnega
sodelovanja smo sodelovali pri delu komisije za gospodarstvo in
socialo EU in sekretariatu TINA pri razpravah o razvoju
vseevropskih transportnih poti. Udeleževali ali soorganizirali smo
se več mednarodnih konferenc na temo socialnega dialoga in
razvoja železniških koridorjev. Ob stavki kolegov z Madžarske smo
nastopali v vlogi mednarodnih opazovalcev ITF. Organizirali smo
mednarodne dneve železničarjev in se udeležili prve konference
strojevodij štirih držav v Gradcu. Udeleževali smo se demonstracij
v Berlinu, ki so bile uperjene proti socialnem dumpingu na
železnici.

Danes je naša mednarodna dejavnost osredotočena predvsem na
delovanje železniške sekcije ETF in sodelovanje pri evropskih
projektih obravnave sodelovanja zaposlenih v procesih
prestrukturiranja železniškega sektorja in krepitvi socialnega
dialoga v državah Jugovzhodne Evrope. Pri realizaciji slednjih
odlično sodelujemo s partnerskim sindikatom Transnet iz
Nemčije.
Ob angažiranosti predsednikov sindikata je bil v vseh letih
delovanja sindikata nosilec in gonilna sila uspešnega
mednarodnega povezovanja Drago Torej, ki vlogo pooblaščenca
predsednika za mednarodno sodelovanje opravlja še danes.

SSSLO kot ustanovitelj in vodilna sila sindikalne centrale
sindikatov prometnega sektorja – SZS Alternativa
Sindikat strojevodij Slovenije se od začetka svojega obstoja nikoli
ni omejil zgolj na svojo samozadostnost, temveč je bil vedno širše
dejaven. Že od svoje ustanovitve je postal gonilna sila sindikalnega
gibanja na Slovenskih železnicah, svojo povezovalno vlogo pri
iskanju širšega sindikalnega konsenza pa je uresničeval tudi zunaj
meja sindikatov, ki delujejo na Slovenskih železnicah. Po krajšem
sodelovanju s KNSS Neodvisnost smo 1. februarja 1999 skupaj s
sedmimi sindikati ustanovili Slovensko zvezo sindikatov –
Alternativa. Njen prvi predsednik je postal Slavko Kmetič. Nova
sindikalna centrala, ki deluje po načelu Vsi za enega, eden za vse,
od vsega začetka združuje tiste sindikate, ki so opravilno in
akcijsko sposobni ter imajo ambicijo uresničevati svoj vpliv na
državni ravni. SZS Alternativa je v minulih letih sodelovala pri
kreiranju Socialnega sporazuma, dogovorov o politiki plač,
spremembah pokojninske in delovnopravne zakonodaje in pri
kolektivnih pogodbah, ki se sklepajo na ravni države. Od leta 2007
ima SZS Alternativa svoj sedež v Ekonomsko socialnem svetu RS.
V tem letu pa nam je uspelo dogovoriti se tudi o delitvi
sindikalnega premoženja, od katerega je imel neposredno korist
tudi naš sindikat.

SSSLO je ustanovni član SZS-Alternativa, njen prvi predsednik
pa je bil Slavko Kmetič

Danes je SZS Alternativa sindikalna centrala sindikatov
železniškega in luškega prometa ter sindikata avtobusnega
potniškega prometa. Vodi jo Silvo Berdajs, funkcijo sekretarja

opravlja Leon Didič, funkcijo generalnega sekretarja in člana
Ekonomsko socialnega sveta RS pa opravlja Zdenko Lorber. Vsi
imenovani so člani Sindikata strojevodij Slovenije.

SZS Alternativa na demonstracijah za višje plače,
17. november 2007

Od oktobra 2005 vodi našo sindikalno centralo Silvo Berdajs

SZS Alternativa je aktivni udeleženec socialnega dialoga v
Sloveniji in ima sedež v Ekonomsko socialnem svetu RS. Njen
član je Zdenko Lorber. Na sliki prvi z desne.

Vloga sindikata pri delovanju
Sveta delavcev Slovenskih železnic
Sindikat je takoj po uveljavitvi Zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju zaznal pomen delavske participacije pri upravljanju
podjetij. V ta namen se je dejavno lotil organizacije zborov
delavcev in priprave postopkov za izvolitev prvega sveta
delavcev na Slovenskih železnicah. Ustanovna seja sveta
delavcev je potekala 5. februarja 1995. Svet delavcev danes
deluje v svojem petem mandatu. Vse od ustanovitve pa ga
uspešno vodi naš sekretar Silvo Berdajs. Ne gre zanemariti
dejstva, da so zaposleni v vlečni enoti na Slovenskih železnicah, v
vseh sklicih njegovega mandata na volitvah vedno podprli
kandidate, ki jih je predlagal naš sindikat. Prek našega aktivnega
delovanja v Svetu delavcev Slovenskih železnic omogočamo
zaposlenim ugodnosti izrabe aktivnega oddiha, uporabo
počitniških zmogljivosti in možnost prijav na razpisih za najem
stanovanj v lasti Slovenskih železnic. Poleg primarnega interesa
aktivne participacije prek sveta delavcev pa uresničujemo
možnost soupravljanju tudi v nadzornem svetu oziroma znotraj
poslovodstva Slovenskih železnic. V sedanji sestavi nadzornega
sveta Slovenskih železnic je na predlog sveta delavcev član
nadzornega sveta Silvo Berdajs. Med letoma 1999 in letom
2002 pa je funkcijo prvega delavskega direktorja na Slovenskih
železnicah opravljal častni predsednik sindikata strojevodij
Slavko Kmetič.

SSSLO ima pri delovanju Sveta delavcev Slovenskih železnic
velik vpliv.

SSSLO obvešča svoje članstvo prek Budnika in
svoje spletne strani
Sindikat strojevodij Slovenije vse od svoje ustanovitve izdaja
samostojno glasilo. Idejni oče izdaje prvega glasila sindikata, z
imenom Budnik, je danes upokojeni strojevodja in nekdanji
podpredsednik sindikata Boro Kovačevič iz Divače. Prva številka
Budnika je izšla 22. decembra 1988. Na svojih 22 straneh je
podrobno opisovala motive ter razloge za napovedano stavko
strojnega osebja 27. decembra istega leta. Zanimivost te številke
je dejstvo, da so se avtorji podpisali – predvsem zaradi lastne
varnosti – z imeni glavnih akterjev znamenite stavke iz tridesetih
let, ki je svoj epilog doživela na Zaloški cesti v Ljubljani.
Po prenovi Budnika leta 1998, je izšlo 65 številk, ob tem pa še
posebna številka ob 10. obletnici našega sindikata. Budnik
poskuša članstvo seznaniti z aktualnim dogajanjem iz dela
sindikata na različnih ravneh njegovega delovanja. Podobno
poslanstvo ima tudi spletna stran sindikata, ki jo je mogoče najti
na spletnem naslovu www.sindikat.strojevodij.si
Na njej se lahko članstvo poleg splošnih informacij seznani tudi z
zapisniki sej različnih organov sindikata in sveta delavcev. Na
odprtem forumu pa spletna stran omogoča izmenjavo mnenj med
člani oziroma zunanjimi obiskovalci foruma. Budnik in spletno
stran ureja Zdenko Lorber.

Sindikalna druženja SSSLO
Osrednji dogodek, na katerem se družimo člani iz vseh koncev
Slovenije, pomeni poletno srečanje članstva, ki ga praviloma
organiziramo vsako drugo soboto v juniju. Srečanje je obogateno
s pestrim spremljevalnim programom krajših izletov oziroma
ogledov in se vsako leto organizira na drugem koncu Slovenije. Na
podoben način se v organizaciji glavnega odbora vsako leto
organizira nogometni turnir območnih odborov, ki ga vsakič gosti
drug območni odbor. Zmagovalec tega turnirja nas v tekočem letu
zastopa na turnirjih, na katerih dobi sindikat povabilo. Poleg
osrednjih srečanj, ki pomenijo druženje vsega članstva sindikata,

pa poskrbi za bogato bero druženja še vseh osem območnih
odborov, ki pripravljajo dogodke v skladu z njihovimi interesi in
potrebami. Med te dogodke sodijo razni izleti, pikniki, plesi in
športna tekmovanja. Možnosti za organizirane oblike druženja je v
sindikatu dovolj. Ker so najrazličnejše oblike druženja dobro
sprejete, lahko rečemo, da se znamo člani Sindikata strojevodij
Slovenije tudi poveseliti, prijateljevati in tudi na ta način krepiti
pripadnost organizaciji, ki nas povezuje – Sindikatu strojevodij
Slovenije.

Sindikat strojevodij Slovenije
pomeni tudi druženje,
prijateljevanje, veseljačenje

Priložnostno publikacijo ob 20-letnici delovanja sindikata je izdal
Sindikat strojevodij Slovenije, Trg OF 1000 Ljubljana.
Tisk: Dermi tisk - Dermastja Janez, s.p.
Januar 2009

