
Številka: 13/ 2014 

Datum: 13.06.2014 

 
                                   ZAPISNIK 

 

13. sestanka o.o. Maribor, dne 13.06.2014 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na postaji Maribor 

Studenci. 

PRISOTNI: Andrej Karničnik, Alojz Ditmajer, Marijan Praznik, Danilo Kramljak, Srečko Pregl, Joţe 

Greifoner,Zdravko Kotarski, Miroslav Lorenci, Robert Zorman, Zvonko Ertl 

ODSOTNI: Ţivorad Marković, Branko Močnik, Marko Danji, Tatjana Petek. 

 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1.) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 12. Sestanka O.O. Maribor z dne 07.03.2014. 

2.) Poročilo s 27. In 28. Seje GO v Ljubljani in s skupšćine sindikata. 

3.) Nadomeščanje predsednika O.O. Maribor v času letnega dopusta. 

4.) Planiranje jesenskih druţabnih dogodkov O.O. Maribor. 

5.) Razdelitev majic 

6.) Razno oziroma problematika, katera se pojavlja pri delu na posameznih delokrogih. 

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

Ad. 1 

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) je realiziran. 

Sklep 01-12/2014 (Organizira se izlet v Gradec in Barnbach v mesecu maju) ni bil realiziran zaradi 

premalega števila prijavljenih. 

Sklep 01-13/2014 Sprejme se zapisnik 12.sestanka OO Maribor je bil sprejet soglasno. 

 

Ad. 2 

- Zaradi zapletov pri izrednih dogodkih, kjer je zavarovalnica poslala povzročiteljema ID 

odškodninski zahtevek, bo poslovodstvo SŢ pristopilo k spremembi zavarovalne police. Tako 

bo lahko zavarovalnica zahtevala povračilo stroškov od delavca, ki je povzročil ID samo v 

primeru, kadar bo ugotovljena prisotnost alkohola ali psihoaktivnih sredstev, 

- Za delavce, ki so opravljali delo pri sanaciji ţledu je sindikat mnenja, da se naj v vseh druţbah 

SŢ enako pristopi k nagrajevanju delavcev za poţrtvovalnost, 

- Sindikat bo preveril, kako je z zavarovanjem sluţbenih vozil in kako so zavarovani potniki in 

vozniki v njih- dobil je odgovor in je obkavljen v zapisniku 28. Seje GO s 10.06.2014 

- Pripravljajo se spremembe ZPIZ-2. Na nekatere sindikati ne pristajajo. 

- Plan kadrov še ni dokončno urejen, 

- Novi član NO SŢ je Joţe Pavšek, 

- Umrla sta prvi predsednik sindikata Ivan Vajda in Franc Pavlič, 

 

Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 

 
 



Sklep 02-13/2014 Postavi se vprašanje kaj se dela na kadrovski službi glede planiranja delavcev, 

saj je delavcev že sedaj premalo, ter kako je z odhodi v pokoj in pomanjkanjem delavcev zaradi 

bolniških in kdaj se bo pristopilo k šolanju novih prometnikov- vprašanje je postavljeno in 

sindikat že dalj časa poziva delodajalca na potrebo a odgovora oziroma dogovora še ni . 

 

Ad. 3 

V času odsotnosti predsednika OO Maribor od 06.07. do 13.07.2014 ga bo nadomeščal podpredsednik 

Robert Zorman, dosegljiv na mobitel 040 505-145, karte za terme Zreče bo v tem času imel blagajnik 

Alojz Ditmajer prometnik na p. Ruta dosegljiv na mobitel: 040 606-410 . 

Ad. 4 

Izlet v Graz je zaradi premalega števila prijavljeni odpadel. 

Septembra OO Celje prireja izlet v Gardaland. Člani OO Maribor, ki bi se ga radi udeleţili, se lahko 

prijavijo,vendar plačajo polne stroške izleta. 

Po krajši razpravi je bil sprejet  

Sklep 03-13/2014 V mesecu septembru se organizira piknik za člane OO Maribor. Zberejo se 

ponudbe do konca meseca. Glede na lokacijo in število prijavljenih se organizira prevoz. 

 

Ad. 5 

Razdeljene so bile majice, ki jih prejmejo članicr in člani sindikata. 

 

Ad. 6 

Zvonko Ertl je postavil vprašanje, ki ga naj vodstvo posreduje pristojni: Zakaj se pri izpadu potniške 

garniture Siemens, v nekaterih primerih, tako dolgo čaka na nadomestno garnituro (primer vlak 4434 

postaja Sava 107 minut) v največji vročini v začetku meseca junija 2014. 

Na postaji Šentilj je zaključen vetrolov, manjka samo še drţalo za vrata. 

Srečko Pregl je izpostavil potrebo, da se na postaji Šentilj nabavi s strani delodajalca nova kuhinja, saj 

je ta dotrajana in to aparati(hladilnik in štedilnik) so stari in se kvarijo.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 09.30  uri. 

 

Zapisnik sestavil:                                                             predsednik O.O. Maribor 

Robert Zorman                                                                 Andrej Karničnik       

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  


