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Številka:        4 / 2019 
Datum:  30. 12. 2019                                                  
 

Z A P I S N I K 
 
15. seje predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (SVSŽ) in 10. izredne seje 
Območnega odbora Maribor, ki je potekala dne 30. 12. 2019 ob 10⁰⁰ uri, v Mariboru. 
 
Prisotni člani predsedstva SVSŽ: 
Bojan GAJŠEK, Miran TRANTURA, Gregor KMETEC, Roman ŽVEGLER, Aleš POLAJŽER in Edvard 
VEBER. 
 
Prisotni člani OO Maribor: 
Ivan NOVAK, Davorin MEŠKO, Miroslav HORVAT, Tomaž KOREN, Boštjan BERIČIČ in Janez 
PASTERK. 
 
Ostali prisotni: 
Zvonko DROBNAK, Boštjan KORITNIK, Marko DEŽELAK in Dejan KUKOVIČ. 
 
Opravičeno odsotni: 
Aleksander SKENDER, Silvo RIMC, Jože ZAFRAN, Aleksander ŠMID, Iztok KOVAČ, Boštjan 
FRAJZMAN, Mario LESKOVAR in Miroslav BAŠEK. 
 
Sejo je vodil podpredsednik sindikata SVSŽ in predsednik OO Maribor, Miran Trantura. Seja je 
bila sklepčna. 
 
Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red seje: 

1. Imenovanje častnih članov sindikata SVSŽ 
2. Razno 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 1 

 
Glede na vsebino 6. člena Statuta sindikata SVSŽ se lahko posameznika imenuje za častnega 
člana sindikata, če je ta kakorkoli znatno pripomogel k delu in razvoju sindikata, ter 
uveljavljanju pravic članov sindikata. Za častnega člana ne veljajo določbe statuta kot za 
člane sindikata. 
 
Tako se je za dolgoletno aktivno delovanje v sindikatu SVSŽ, Zvonko Drobnaku in Davorin 
Meškotu, podelila plaketa častnega člana sindikata SVSŽ. 
 
Prisotni na seji so po podelitvi plaket soglasno sprejeli sklep: 
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Sklep 1.15 

Za častnega člana sindikata SVSŽ se imenujeta Zvonko Drobnak in Davorin Meško. 
 

Ad. 2 
 
Pod točko razno so se prisotni seznanili z vsebino Dogovor o povišanju izhodiščne plače, 
eskalaciji, božičnici ter zagotavljanju minimalne plače. 
 
Dogovor je bil podpisan iz strani poslovodstev družb, Sveta delavcev kapitalsko povezanih 
družb in reprezentativnih sindikatov, dne 20. 12. 2019. 
 
Izvleček iz vsebine dogovora: 
 
Izhodiščna plača za I. tarifni razred in za količnik zahtevnosti 1,00, se s 1. 7. 2020 poveča za 
1%, s 1. 1.  2021 za 1% in s 1. 1. 2022 za 1%. 
 
Najkasneje do 15. 1. 2020 se izplača enkratno izplačilo dela plače za poslovno uspešnost za 
leto 2019, v višini 780 EUR. Poslovna uspešnost se izplača vsem delavcev SŽ v enakem 
znesku. Do izplačila niso upravičeni člani poslovodstev družb SŽ in delavci, katerim se plača 
obračunava in izplačuje po Pravilih in elementih za sklepanje invidualnih pogodb. 
 
Od 1. 1. 2020 dalje se delavcem zagotavlja minimalna plača določena z zakonom. Delavcem, 
katerim minimalna plača ni zagotovljena se minimalna plača zagotovi z ustreznim dodatnim 
plačilom, do višine minimalne plače določene z zakonom. 
 
V nadaljevanju seje se je izpostavila usoda vagonov na Teznem, kateri se morajo odstraniti 
do 15. 1. 2020. Zaradi zgodovine odvijanj raznih družabnih in športnih srečanj sindikatov in 
primernega prostora za športne aktivnosti se je na seji predlagalo, da skrbništvo nad 
vagonoma prevzame naš sindikat. Pred morebitnim prevzemom skrbništva je potrebno 
pridobiti informacije o stanju zemljišča, na katerem se nahajata vagona, o višini dolgov itd. 
 
Seja se je zaključila ob 14.45 uri.  
 
 
Zapisal: 
Edvard VEBER                            Miran Trantura 
Sekretar SVSŽ            Podpredsednik SVSŽ in 

    predsednik OO Maribor 
   
 
 
 


