
Številka: 12/ 2014 

Datum: 07.03.2014 

 

                                   ZAPISNIK 

 

12. sestanka o.o. Maribor, dne 07.03.2014 ob 09.00 v prostorih sejne sobe sindikata na postaji Maribor 

Studenci. 

PRISOTNI: Matjaţ Skurnik predsednik SŢPS, Andrej Karničnik, Alojz Ditmajer, Marijan Praznik, 

Ţivorad Marković, Branko Močnik, Danilo Kramljak, Srečko Pregl,Joţe Greifoner,Zdravko Kotarski. 

ODSOTNI: Marko Danji,Miroslav Lorenci, Tatjana Petek, Robert Zorman- vsi dnevna izmena. 

 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1.) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 11. Sestanka O.O. Maribor z dne 21.02.2014. 

2.) Poročilo s 24. Seje GO v Ljubljani in o aktualnem dogajanju s strani vodstva sindikata. 

3.) Pregled prispelih ponudb za izvedbo sindikalnega izleta. 

4.) Razno oziroma tekoča problematika po delokrogih. 

 

Zaradi prisotnosti predsednika g. Matjaţa Skutnik se je na samem  začetku sestanka zamenjal vrstni 

red in se je točka 2. Obravnavala pred točko 1. 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

Ad. 1 

Pripravlja se zakon o izločitvi druţbe Infrastruktura iz ostalih druţb na ministrstvu za promet. Ta bi 

naj bil v parlamentu sprejet do konca meseca junija, sicer nam iz Bruslja grozi toţba in plačilo 

odškodnine. Na celotni infrastrukturi je pribliţno 2470 zaposlenih. 

Sklep 01-12/ 2014 : Sprejme se pozitivno mnenje glede aktualnega dogajanja in aktivnostmi, katere 

izvaja sindikat na tem področju,  podanega s strani predsednika SŢPS g Matjaţa Skutnik z 8 glasovi 

ZA in 1 glasom VZDRŢAN. 

 

Ad. 2 

Sklep 01-11/2014 (Sprejme se zapisnik 10. Sestanka OO Maribor) je realiziran.  

Sklep 02-11/2014 (OO Maribor se je seznanil s poročilom predsednika) je realiziran. 

Sklep 03-11/2014 (Sprejme se predlog finančnega plana za leto 2014) je realiziran. 

Sklep 04-11/2014  (Obdaritev članic ob dnevu ţena z boni v višini 20 €) je realiziran. 

Sklep 05-11/2014 (Za morebiten prevoz na planinski izlet ali kolesarjenje se šoferju izplača 

kilometrina, ki jo poravnajo udeleţenci izleta) je v fazi realizacije. 

Sklep 06-11/2014 (Sprejme se predlog Plana druţabnih prireditev za leto 2014) je bil realiziran. 

Sklep 07-11/2014 (OO Maribor se je seznanil s poročilom blagajnika OO Maribor) je bil realiziran. 

Sklep 08-11/2014 (Maribor se je seznanil s poročilom predsednice NO Maribor) je bil realiziran. 

 

Ad. 3 

Za izvedbo sindikalnega izleta za kraje Dunaj, Budimpešta,Gradec in čokoladnica Zotter, Gradec in 

Barnbach, Herberstein in Blumau smo pridobili ponudbe od agencij: Sajko, Euroval in Marjana 

Mesarič. Na podlagi primerjave cen je bil izbran predlog za Gradec in Barnbach od agencije Sajko z 

vsemi glasovi ZA- soglasno. Izlet je planiran za mesec maj v soboto . Prijavnina po članu je 15 €, se 

pošlje ob prijavi, katera se ne vrne ampak se nameni za pokritje avtobusnega prevoza in zagotovila 

prisotnosti na izletu. 

Članice in člani lahko s seboj vzamejo in prijavijo svoje druţinske člane- partnerje ali otroke, kateri 

plačajo polno ceno izleta, ki bo odvisna od števila prijavljenih (okoli 48-53€ za 25 oziroma 

20oseb).Šoferju iz koroške smeri vsak sopotnik plača znesek 5Eur za prevoz do zbirnega mesta v 

Mariboru. 

 
 



 

 

Ad. 4 

Pod to točko ni bilo razprave. 

Predlagam, da se na naslednjem sestanku dogovorimo in sprejmemo sklep. Da se postaja Ruše pripoji 

sindikalnemu zaupniku p. Ruta in Marijan Praznik postane namestnik zaupniku Alojzu Ditmajer. 

Iz glavne pisarne je bilo nam podano priporočilo, da naj članice in člani posameznega O.O. najprej o 

problemih na delovnem mestu seznanijo svojega predsednika in le ta potem sam ureja zadevo preko 

delodajalca in glavne pisarne sindikata v Ljubljani. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 12.00 uri 

 

Zapisnik sestavil:                                                             predsednik O.O. Maribor 

Robert Zorman                                                                 Andrej Karničnik       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


