ZAPISNIK

Kongresa SZS-Alternativa, ki je potekal v torek, 10.03.2015 v gostišču Livada v Ljubljani, s pričetkom
ob 10.30 uri.
Prisotni delegati (84):
Babšek Janez, Berdajs Vesna, Bešič Adel, Breznikar Marija, Buzar Jure, Černač Helena, Didič Leon,
Ditmajer Alojz, Djukič Dragan, Drole Bojan, Dugonik Iztok, Erzetič Diana, Galič Sakib, Gavranič
Milanko, Goljevšček Bojan, Granda Irena, Grlica Boštjan, Hodžič Rifet, Igličar Marko, Indihar Ivica,
Ivanovič Diko, Ivnik Franci, Janežič Marko, Jug Borut, Kavkler Aleš, Klenovšek Edita, Kneževič Nikola,
Komel Jernej, Kostič Edvard, Kovačič Ivan, Krajnik Jure, Lazar Stanko, Lipovšek Miran, Lojen Zlatko,
Lorber Zdenko, Lovrič Tomislav, Luskovec Tamara, Mešič Sabadin, Milanovič Jure, Mokotar Rado,
Müllner Robert, Munih Dimitrij, Mužič Rajko, Ostrouška Zlatan, Parapat Lado, Pasterk Anton, Pavšek
Jože, Peterka Majda, Petrovič Slavko, Pintar Dragutin, Povše Bojan, Pranjič Mato, Praznik Brane,
Prnaver Miran, Pusar Berta, Ratej Zlatko, Rebič Milan, Renko Peter, Repinc Anton, Savkovič Jovica,
Simčič Gracijela, Skrbiš Zdravko, Skutnik Matjaž, Soršak Andrej, Srebernjak Marko, Srebot Andrej,
Stojanovič Sveto, Stopar Valter, Subič Dobrivoj, Šibav Metka, Širok Dejan, Šišič Ibrahim, Škondra
Miroslav, Šljivič Milorad, Šmid Alekander, Tesič Gordana, Tomič Jadranko, Trampuš Vilko, Tušar
Barbara, Uranič Denis, Vujinovič Stevo, Vukšič Miroslav, Zakrajšek Robert, Zupančič Marjan in Žolek
Dejan.

Lista prisotnih je priloga 1 originalnega zapisnika.
Predsednik Zdravko Skrbiš je v uvodu pozdravil prisotne delegate in predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav predsednika
2. Izvolitev 3-članskega delovnega predsedstva
3. Obravnava in sprejem poslovnika o delu kongresa
4. Poročilo predsednika SZS-Alternativa
5. Volitve predsednika in sekretarja SZS-Alternativa
6. Program delovanja SZS-Alternativa v mandatnem obdobju 2015-2020
7. Razno
Prisotni so dnevni red soglasno potrdili.

K 1. točki dnevnega reda:
Predsednik Zdenko Lorber je pozdravil prisotne delegate kongresa in jih seznanil, da kongres SZSAlternativa sestavlja 105 delegatov in izhajajoč iz liste prisotnih ugotovil, da je kongres sklepčen.

K 2. točki dnevnega reda:
Predsednik Zdenko Lorber je prisotne seznanil, da v skladu z 2. odstavkom 25. člena statuta SZS, delo
kongresa vodi najmanj 3-člansko delovno predsedstvo in v zvezi s tem predlagal, da se v 3-člansko
delovno predsedstvo imenujejo Jože Pavšek, Nikola Kneževič in Metka Šibav.
Ker drugih predlogov ni bilo, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 1:
V skladu s 25. členom statuta SZS-Alternativa se za vodenje kongresa SZS – Alternativa imenuje
delovno predsedstvo v sestavi Jože Pavšek¸ Nikola Kneževič in Metka Šibav.
V nadaljevanju je vodenje kongresa prevzelo delovno predsedstvo. Člani delovnega predsedstva so se
dogovorili, da kongres vodi Jože Pavšek, za zapisnikarja pa so imenovali Leona Didiča.
K 3. točki dnevnega reda:
Predsedujoči Jože Pavšek je prisotne delegate seznanil, da v skladu s 25. členom statuta SZS, delo
kongresa podrobneje določa Poslovnik o delu kongresa, ki so ga delegati prejeli z vabilom na kongres.
Ker pripomb na Poslovnik o delu kongresa ni bilo, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 2:
Na podlagi 26. člena statuta SZS-Alternativa delegati kongresa sprejemajo Poslovnik o delu
kongresa.
K 4. točki dnevnega reda:
Predsedujoči Jože Pavšek je pozval predsednika SZS Zdenka Lorberja, da poda poročilo o delu v
preteklem 5-letnem mandatnem obdobju.
Predsednik Zdenko Lorber je prisotne seznanil, da je v kongresnem gradivu podrobno poročilo o delu
SZS-Alternativa v preteklem petletnem mandatu, v nadaljevanju pa je izpostavil nekatere
pomembnejše dogodke, kot so:
1. Pogajanja za sprejem Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Pogajanja za ZPIZ-2 v času vlade Boruta Pahorja – referendum 5.6. 2011
Pogajanja za ZPIZ-2 z ministrom Andrejem Vizjakom (sept - dec. 2012)
Izpostavljeno:
o

o

Na predlog SZS Alternativa je bil sprejet nov člen v poglavju varstva pričakovanih pravic ZPIZ2, ki je omogočil vključenim v program razreševanja presežnih delavcev upokojitev po pogojih
ZPIZ-1 še do junija 2013. Na podlagi tega se je po ugodnejših pogojih starega zakona lahko v
letu 2013 upokojilo približno 200 zaposlenih na SŽ.
SZS Alternativa je na sindikalni strani prevzela iniciativo in koordinacijo sindikalne pogajalske
strani pri pogajanjih v poglavju o poklicnem upokojevanju. V tem delu nam je uspelo v ZPIZ-2
uveljaviti: pokritje sredstev za tiste, ki nimajo dovolj denarja na svojih računih pri KAD,
omejitev stroškov KAD, višino poklicne pokojnine, odpravo malusov poklicnih upokojencev pri
starostni pokojnini, dogovoriti ustanovitev odbora sklada, ugodne pogoje poklicnega

upokojevanja, brezplačen prenos sredstev za izplačilo rentne pokojnine, soglasje sindikatov
pri oblikovanju meril in kriterijev ODPZ …)

2. Delo v delovni skupini za spremembe poklicnega pokojninskega zavarovanja
Koordinacija pogajalske skupine sindikatov pred in po sprejetju ZPIZ-2
Priprava pripomb k predlogu zakonskih sprememb ODPZ, pokojninskem načrtu in Uredbi o
merilih in kriterijih za določitvi delovnih mest ODPZ po sprejemu ZPIZ-2
Priprava predlogov sprememb dohodninske zakonodaje poklicnega upokojevanja
Organizacija demonstracij
Izpostavljeno:
o

o

Na pobudo naše sindikalne centrale smo 31. avgust 2010 organizirali demonstracije sindikatov
pred ministrstvom za delo. Za vso logistiko v zvezi z demonstracijami je poskrbela naša
sindikalna centrala. Sindikalne zahteve je na demonstracijah podpisalo 32. sindikatov. Skupno
se je demonstracij udeležilo 1000 zaposlenih, ki delajo na delovnih mestih ODPZ. Odmevne
demonstracije so imeli ugoden učinek v nadaljevanju pogajanj o poklicnem upokojevanju.
Na predlog SZS Alternativa je bila ustanovljena delovna skupina ESS pri ministrstvu za finance
z namenom, da se uskladijo naše pripombe k Zakonu o dohodnini. Znotraj te delovne skupine
smo dogovorili ugodno obdavčitev poklicne pokojnine, ki se je tako izenačila z obdavčitvijo
starostne pokojnine.

3. Delo v Odboru sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Z delom odbora sklada, ki smo ga na pobudo sindikatov uveljavili z ZPIZ-2 smo vzpostavili
učinkovit nadzor nad upravljavcem sklada ODPZ.
Izpostavljeno:
o Na pobudo naše sindikalne centrale smo uspeli znotraj pogajanj za Pokojninski načrt na
odboru uveljaviti znižanje vstopnih stroškov in mehanizem za znižanje oz. omejitev
upravljavske provizije KAD.

4. Pogajanja za sprejem Zakona o delovnih razmerjih in Zakon o urejanju trga dela
Pogajanja za ZDR z ministrom Andrejem Vizjakom – (sept 2012 - feb. 2013)
V pogajanjih smo največ pozornosti posvetili vprašanjem odpravnin in odpovednim rokom,
višini in času prejemanja denarnih nadomestil iz naslova brezposelnih, začasnemu delu
upokojencev, notranji fleksibilnosti, veriženju pogodb za določen čas …
5. Napoved opozorilne stavke SZS Alternativa v podporo stavkajočim v Luki Koper
Napoved opozorilne stavke za 17. avgust 2011, potem ko je uprava luke pričela s postopki
odpovedi pogodb o zaposlitvi 22. članom stavkovnega odbora Sindikata žerjavistov
pomorskih dejavnosti.
Izpostavljeno:
o Napoved opozorilne stavke SZS Alternativa predstavlja edinstven primer v slovenskem
sindikalnem prostoru, ko se je celotno članstvo sindikalne centrale odločilo, da s stavko
podpre zahteve enega izmed svojih sindikatov.

6. Pogajanja za sklenitev Socialnega sporazuma
Pogajanja za sprejem Izhodišč socialnega sporazuma v letu 2012 (v času Janševe vlade)
Pogajanja za sklenitev socialnega sporazuma febr – april 2014 (v času vlade A. Bratušek)

Pogajanja za sklenitev Socialnega sporazuma 2015 - 2016, podpis - 5. 2. 2015 (definiranje
pojma premišljene privatizacije, upoštevanje dela produktivnosti in inflacije pri usklajevanjih plač,
blokada nadaljnjega obremenjevanja gospodarstva, v času veljavnosti sporazuma ne bo odpiranja ZDR
in ZPIZ, nedorečena ostaja izločitev dodatkov iz minimalne plače)

7. Izvajanje projektov in kandidiranje na javnih razpisih
Realizacija projektov: »Inodel«, »S partnerskim sodelovanjem do boljšega socialnega dialoga«
in »Dostojna pokojnina«
Prijava projektov na razpise: »Pobol«, »Ful zdrav«, »Industrial relations«, »Zdrav železničar«
Izpostavljeno:
o Uspešnost realizacije projekta Dostojna pokojnina se ves čas izvajanja projekta (in tudi danes)
odraža pri delu delovne skupine ODPZ in uveljavljanju predlogov zakonskih sprememb in
sprememb podzakonskih aktov poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki so se oblikovali v
času projekta.

8. Pogajanja za nov Zakon o slovenskem državnem holdingu - SDH
Oblikovanje pripomb na zakon (vloga sindikatov, sestava NS SDH, vsebina strategije,
opredelitev kriterijev pri prodaji podjetij v državni lasti, pozicioniranje SODPZ)
Ustanovitev Ekonomsko socialno strokovnega odbora ESSO
Vplivanje na spremembo Klasifikacije naložb in pripravo Strategije upravljanja državnega
premoženja
9. Zavzemanje za izgradnjo drugega tira
10. Ustanovitev Zavezništva sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti
Slovenije

Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 3:
Delegati kongresa sprejemajo poročilo predsednika SZS-Alternativa Zdenka Lorberja.
K 5. točki dnevnega reda:
Predsedujoči Jože Pavšek je prisotne seznanil, da je sekretar SZS, na podlagi razpisa za volitve
predsednika in sekretarja Slovenske zveze sindikatov – Alternativa z dne 26.01.205 ter v skladu s 15.
členom Pravilnika o kandidiranju in volitvah v organe SZS ugotovil:
da sta Sindikat strojevodij Slovenije in Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije pravočasno
vložila kandidaturo Zdenka Lorberja za predsednika SZS-Alternativa in kandidaturo Leona Didiča
za sekretarja SZS-Alternativa in da sta kandidaturi vloženi v skladu s statutom in Pravilnikom o
kandidiranju in volitvah v organe SZS ter da predlagana kandidata izpolnjujeta pogoje za
kandidaturo.
Na tej podlagi in na podlagi 16. člena Pravilnika o kandidiranju in volitvah v organe SZS sta bili
oblikovani kandidatni listi za volitve predsednika in sekretarja SZS, na katero se je kot kandidat za

predsednika uvrstil Zdenko Lorber, kot kandidat za sekretarja pa Leon Didič in predlagal, da delegati
potrdijo kandidatni listi.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 4:
1. Potrdi se kandidatna lista za volitve predsednika SZS-Alternativa na katero je uvrščen:
Kandidat
1. LORBER ZDENKO

Predlagatelj
Sindikat strojevodij Slovenije
Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije

2. Potrdi se kandidatna lista za volitve sekretarja SZS-Alternativa na katero je uvrščen:
Kandidat
1. DIDIČ LEON

Predlagatelj
Sindikat strojevodij Slovenije
Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije

Po potrditvi kandidatnih list je predsedujoči prisotne seznani, da 18. člen Pravilnika o kandidiranju in
volitvah v organe SZS-Alternativa določa, da so volitve predsednika in sekretarja tajne. Glede na
dejstvo, da je za obe funkciji predlagan le en kandidat, pa je predlagal, da se volitve predsednika in
sekretarja opravijo javno z dvigom rok delegatov.
Po podanem predlogu, da se volitve opravijo javno, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 5:
Volitve predsednika in sekretarja SZS-Alternativa se opravijo javno z dvigom rok.

V nadaljevanju je predsedujoči na glasovanje dal predlog, da se za predsednika SZS-Alternativa za
mandatno obdobje 2015-2020 izvoli Zdenko Lorber.
Po opravljenem glasovanju je bil soglasno sprejet
SKLEP 6:
Za predsednika SZS-Alternativa za mandatno obdobje 2015-2020 je izvoljen Zdenko Lorber.
Predsedujoči je nato čestital novoizvoljenemu predsedniku in ga pozval, da v skladu z 39. členom
statuta SZS da zaprisego.
Novoizvoljeni predsednik SZS Zdenko Lorber je nato pred delegati kongresa podal naslednjo prisego:
Prisegam, da bom deloval v skladu s statutom in splošnimi akti SZS-Alternativa, in da bom vestno z
vso odgovornostjo, v interesu članov, izpolnjeval svoje obveznosti in da bom skrbel za razvoj
sindikalizma ter demokracije v Republiki Sloveniji.
V nadaljevanju je predsedujoči podal na glasovanje predlog, da se za sekretarja SZS-Alternativa za
mandatno obdobje 2015-2020 izvoli Leon Didič.

Po opravljenem glasovanju je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 7:
Za sekretarja SZS-Alternativa za mandatno obdobje 2015-2020 je izvoljen Leon Didič.
K 6. točki dnevnega reda:
V nadaljevanju je predsednik Zdenko Lorber predstavil program delovanja SZS-Alternativa za obdobje
2015-2020, kjer je kot ključne točke programa izpostavil:
Socialno sporazumevanje
Socialna varnost
Delovno pravna zakonodaja
Varnost in zdravje pri delu
Pokojninski sistem
Poklicno pokojninsko zavarovanje
Zdravstvena zakonodaja
Plačna politika
Upravljanje z državnim premoženjem
Razvoj prometne infrastrukture in prometnega sektorja
Udeležba pri mednarodnih in domačih projektih
Razvoj soupravljanja
Prisotnim je bil podroben program delovanja razdeljen v pisni obliki.
V razpravi po predstavljenem programu je Metka Šibav predlagala, da bi se v okviru delovanja SZSAlternativa na področju zdravstvene zakonodaje zavzeli za:
ureditev univerzalnega zdravstvenega zavarovanja
združitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z osnovnim zavarovanjem in prenos teh pravic v
osnovno zdravstveno zavarovanje.
Po opravljeni predstavitvi programa delovanja, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 8:
Sprejme se Program delovanja SZS-Alternativa za obdobje 2015-2020, ki ga je predstavil
predsednik SZS-Alternativa Zdenko Lorber, vključno s predlagano dopolnitvijo.
Program je priloga 2 originalnega zapisnika.
K 7. točki dnevnega reda:
Ker pod točko razno ni bilo razprav, se je predsedujoči delegatom kongresa zahvalil za udeležbo in jih
pozval na zaključek kongresa.

Zapisal:
Leon Didič

Predsednik delovnega predsedstva:
Jože Pavšek

