
Številka: 14/ 2014 

Datum: 17.10.2014 

 
                                   ZAPISNIK 

 

14. sestanka O.O. Maribor, dne 17.10.2014 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na postaji 

Maribor Studenci. 

PRISOTNI: Branko Močnik, Zdravko Kotarski,Joţe Greifoner, Janko Meglič,Zvonko Ertl, Tatjana 

Petek, Alojz Ditmajer, Andrej Karničnik, predsednik SŢPS Matjaţ Skutnik 
Prisotna člana pri razlagi dogovora; Novak Regojević, Anton Černe 

ODSOTNI:  Miroslav Lorenci,Marko Danji, Ţivorad Markovič, Srečko Pregl, Robert Zorman. 

 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 13. Sestanka O.O. Maribor z dne 13.06.2014 

2) Poročilo z 29. in 30. Seje GO v Ljubljani . 

3) Aktualna dogajanja podana 5 strani vodstva sindikata. 

4) Novoletni zaključek- izbira destinacije in datuma v mesecu decembru. 

5) Poziv članicam in članom O.O. Maribor za javljanje podatkov za obdaritev otrok ob 

boţično novoletnih praznikih, kateri do 31.12.2014 dopolnijo do 7 let starosti. 

6) Poziv članicam in članom O.O. Maribor, ki delajo na silvestrsko nočno izmeno za 

obdaritev z boni in pobuda za obdaritev z boni vseh članic in članov, če je moţno . 

7) Razno oziroma tekoča problematika, ki se pojavlja na posameznih delokrogih. 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

Najprej je svoje poročilo podal predsednik SŢPS g. Matjaţ Skutnik tako, da se je najprej obravnavala 

točka 2 in 3 dnevnega reda. 

Ad. 2  

 Plan kadrov še ni narejen in posredovan sindikatom, vendar pa je smiselno, da se napravi po 

izvedenih upokojitvah in soglasni napotitvi delavcev na ZPIZ  stvarni plan. 

 Regresne zahtevke krije ţeleznica samo članom sindikatov podpisnikom dogovora. 

 Uniforma - podan je zahtevek, da se zaradi kvalitete materiala preide nazaj na zimsko in letno 

uniformo. 

 Reševanje preseţnih delavcev se bo izvajalo po planu v skladu s podpisanim dogovorom. 

Delavci bodo dobili pisno vabilo na razgovor v kadrovsko sluţbo vsak v svoji pisarni vodenja 
prometa, v tovornem, potniškem prometu in ostalih podjetjih znotraj SŢ. 

Na seznamu so vsi delavci, kateri imajo do konca leta 2015 pogoje za redno upokojitev ali za 

prijavo na ZPIZ. Nato delavci s podjetjem do 30.11.2014 podpišejo pisni sporazum - samo 
tisti, kateri na razgovorih soglašajo s predstavljenimi moţnostmi. Odpravnina znaša dvanajst 

plač in se izračuna od zadnjih izplačanih 12 plač se vzame najboljši mesec za izračun. V 

odpravnino lahko gre do 20 nadur v mesecu. Najvišji znesek odpravnine je limitiran največ do 

50.000 evrov. Izračuni, kateri bodo predstavljeni delavcem so narejen za 31.01.2015. Če gre 
delavec kasneje, se napravi stvarni - dejanski izračun in je lahko manjši. ZPIZ plačuje vse 

prispevke za pokojninsko zavarovanje razen prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, 

katerega si plačuje vsak sam in je enako, kot sedaj, ko je v delovnem razmerju. 
Dopust, če ostane se lahko izplača vendar se morata o tem dogovoriti delavec in delodajalec. 

Priporoča se delavcem, da končajo delovno razmerje do 31.01.2015 ali najkasneje do 

31.12.2015 zaradi manjšega plačila davka od odpravnine. 

 
 



Za pokojninski načrt pri skupni pokojninski druţbi nakazuje delodajalec višjo premijo v 

znesku 38.00 €. 

Ad. 3 

Zaradi pričakovanih notranjih usposabljanj za prometnike in ostale poklice bo prišlo do novih 
zaposlitev za progarje iz zavoda za zaposlovanje. Prioriteta bo, da se zaposli otroke ţelezničarjev. 

Sklep štev 1/14/2014: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednika o aktualnem dogajanju je 

bil sprejet soglasno. 
 

Ad. 1 

Sklep št. 3/13/2014 je realiziran - piknik je bil izveden 20. septembra  v Bresternici v gostišču Šarenac 
in bil je organiziran prevoz iz Koroške smeri. 

Sklep štev 2/13/2014 je v fazi izvedbe in realizacije, ker se zbirajo notranje prijave za tečaj novih 

prometnikov. 

Dne 18.10.2014 je bil izveden planinski pohod na Košutico . 
Sklep št. 2/14/2014: sprejme se zapisnik 13. sestanka  O.O. Maribor je bil sprejet soglasno. 

 

Ad. 4 
V razpravi so bili podani trije predlogi za sindikalni zaključek in sicer : 

- gostišče Šarman pri Oţbaltu ob Dravi. 

- hotel Korošica v Otiškem Vrhu in 
- gostilna Brančurnik v Prevaljah 

Po krajši razpravi je bil sprejet  

sklep št. 3/14/2014: za kraj sindikalnega zaključka se izbere gostilno Brančurnik na Prevaljah dne 

20.12.2014. Začetek bo javljen z vabilom. Sprejet je bil s 6 glasovi ZA in 1 glasom VZDRŢAN in 
sklep štev 4/14/2014: organizira se prevoz za članice in člane v smeri iz Maribora. Ob prijavi se pošlje 

kavcija 10 €, kot zagotovilo udeleţbe in se prisotnim na kraju samem vrne - sprejet soglasno. 

 
Ad. 5 

Pozivamo članice in člane, da svojim postajnim zaupnikom javijo podatke za obdaritev otrok ob 

boţično novoletnih praznikih. Bone v vrednosti 30 € dobijo otroci, kateri do 31.12.2014 dopolnijo 

sedem let. 
 

Ad. 6 

Pozivamo članice in člane O.O. Maribor, kateri bodo delali v silvestrski nočni izmeni dne 31.12./01.01 
naj čim prej, po prejemu turnusa za mesec december, javijo podatke preko svojih postajnih zaupnikov 

in naprej do predsednika oziroma blagajnika, za bone v vrednosti 20 €. 

 
Ad. 7 

Po predvidenem obračunu izdatkov za letošnje leto se ostanek denarja v sindikalni blagajni razdeli 

med članice in člane O.O. Maribor v obliki bonov za Europark.  

Sklep štev 5/14/2014: Glede na razpoloţljivo stanje v blagajni se članom in članicam O.O. Maribor 

ob zaključku leta, razdelijo boni centra Europark je bil sprejet soglasno. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 10.30  uri. 

 

Zapisnik sestavil:                                                             predsednik O.O. Maribor 

Robert Zorman                                                                 Andrej Karničnik       

  


