
 

Številka: 01/2018 
Datum: 18.12.2018 
 

ZAPISNIK 
 

1. sestanka O.O. Maribor, dne 18.12.2018 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na postaji Maribor 

Studenci. 
PRISOTNI: Duška Bole, Andrej Karničnik, Alojz Ditmajer, Branko Močnik, Robert Zorman, 

Danilo KRAMLJAK, Jože Greifoner, Srečko Pregl, Marko Danji, Mirko LORENCI, Jože 

SKUBIC. 

OPRAVIČENO ODSOTNI :Marjan PRAZNIK. 
Seznam prisotnih je priloga 1 originala zapisnika. 
Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

1.) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 7. sestanka O. O. Maribor z dne 25.04.2017, 
2.) Poročilo s 13. seje GO z dne 13.09.2018 in 14. seje GO z dne 12.12.2018 v Ljubljani,    
3.) Razdelitev novoletnih daril, 
4.) Razno oziroma tekoča problematika. 
 

Sklep 1/01-2018: Sprejme predlagani dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 

Ad.  1 
Sklep 1/07-2018: sprejme se predlagani dnevni red je bil realiziran 
Sklep 2/07-2018: Sprejme se zapisnik 6. sestanka O.O. Maribor je bil realiziran 
Sklep 3/07-2018: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom blagajnika O.O. Maribor o poslovanju blagajne 

v letu 2017 je bil realiziran.   
Sklep 4/07-2018: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednika NO O.O. Maribor o  opravljeni 

kontroli poslovanja blagajne v letu 2017 je bil realiziran.  

Sklep 5/07-2018: sprejme se predlog finančnega plana za leto 2018 je bil realiziran. 

Sklep 6/07-2018: sprejme se predlog družabnih prireditev za leto 2018 je bil realiziran.  

Sklep 7/07-2018: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednika O.O. Maribor z 10. In 11. seje GO 

je bil realiziran. 

Sklep 2/01-2018: Sprejme se zapisnik 7. sestanka O.O. Maribor, je bil sprejet soglasno. 
 

Ad. 2 
Poročilo s 13. seje GO z dne 13.09.2018 in 14. seje GO z dne 12.12.2018 v Ljubljani je podal sekretar 

SŽPS g. Jože SKUBIC: 

 Izhodiščna plača se s 01.01.2019 dvigne za 3%, 

 V planu je nabava novih 26 potniških garnitur, 60 novih lokomotiv v roku 3 let, 

 V mesecu januarju bo izplačana božičnica, 

 Odmor med delom še vedno ni  ustrezno rešen, zato se razmišlja o nadaljnjih ukrepih . 

 Usklajuje se dvig dodatka za nočne  in za nedelje in praznike . 

 Pripravlja se nov plačilni sistem, 

 Podpisan bo sporazum o 12 odpravninah ob odhodu v pokoj do konca leta 2020 do takrat 

veljajo ukrepi racionalizacije poslovanja družbe SŽ . 

 Družabno srečanje  bo leta 2019 na Snežnem stadionu v Mariboru dne 15.06.2018 

Po krajši razpravi je bil soglasno prejet 
Sklep 3/01-2018: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom sekretarja SŽPS  je bil sprejet soglasno. 
 

Ad.3 

Pod to točko so postajni zaupniki prevzeli program novoletnih daril za delavce. 

 
 



Sprejeti so bili sklepi: 

Sklep 4/01-2018: članice in člane O.O. Maribor se ob koncu leta obdari z boni v vrednosti 40 € je bil 

sprejet soglasno. 

Sklep 5/01-2018: delavce člane O.O. Maribor, ki delajo v nočni izmeni iz 31.12. na 01.01. se obdari z 

boni v vrednosti 20 € je bil sprejet soglasno. 

Sklep 6/01-2018: otroke članov O.O. Maribor do starosti 7 let se obdari z boni v vrednosti 30 € je bil 

sprejet soglasno. 

Sklep 7/01-2018: prometnika postaje Špilje in vodjo postaje Villach, ki sta sodelovala v pripravi in 

izvedbi izleta se obdari s priložnostnim darilom v vrednosti 41€ je bil sprejet soglasno. 

 
Ad. 4 
O.O. Maribor se je seznanil s spremembo pri postajnem zaupniku za postaje Vuzenica, Dravograd in 

Prevalje, kje je novi postajni zaupnik Miroslav LORENCI, njegov namestnik pa Živorad MARKOVIĆ. 

Izvoljeni so bili novi delegati za skupščino: 

Sklep 8/01-2018: izvoljeni so novi člani za skupščino sindikata in sicer: Andrej KARNIČNIK, Alojz 

DITMAJER in Branko MOČNIK je bil sprejet soglasno. 

Sklep 9/01-2018: zaradi daljše bolniške odsotnosti se Marjanu PRAZNIKU nameni 50 € v obliki 

bonov je bil sprejet soglasno. 

Sklep 10/01-2018: članice za prevoz članov na zaključek leta se Sabini TERTINEK in Jožetu 

GREIFONERJU nameni bone v vrednosti 20 € je bil sprejet soglasno. 

Sklep 11/01-2018: članice O.O. Maribor se ob 8. marcu obdari z boni v vrednosti 20 € je bil sprejet 

soglasno. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 10.30 uri. 
 

:                                                         Zapisnik sestavil  
    predsednik O.O. Maribor 
       Andrej KARNIČNIK, l.r.       


