
Številka: 15/ 2014 

Datum: 19.12.2014 

 
                                   ZAPISNIK 

 

15. sestanka O.O. Maribor, dne 19.12.2014 ob 08.30 v prostorih sejne sobe sindikata na postaji 

Maribor Studenci. 

PRISOTNI: Branko Močnik, Zdravko Kotarski, Danilo Kramljak, Zvonko Ertl, Tatjana Petek, Alojz 

Ditmajer, Robert Zorman, Srečko Pregl, Andrej Karničnik, predsednik SŢPS Matjaţ Skutnik 
ODSOTNI:  Joţe Greifoner- prišel pozneje, Miroslav Lorenci, Marko Danji, Ţivorad Markovič,  

Seznam prisotnih je priloga originala zapisnika. 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 14. Sestanka O.O. Maribor z dne 17.10.2014 

2) Poročilo z 31. seje GO v Ljubljani dne 11.12.2014 

3) Razdelitev bonov za obdaritev otrok ob boţično novoletnih praznikih 

4) Razdelitev novoletnega programa za članice in člane O.O. Maribor 

5) Razno oziroma tekoča problematika po delovnih mestih 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

Ad.  1 

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

realiziran. 
Sklep št. 2/14-2014 (sprejme se zapisnik 13. sestanka  O.O. Maribor) je bil realiziran. 

Sklep št. 3/14-2014 (za kraj sindikalnega zaključka se izbere gostilno Brančurnik na Prevaljah dne 

20.12.2014. Začetek bo javljen z vabilom) bo realiziran dne 20.12.2014. 
Sklep štev 4/14-2014 (organizira se prevoz za članice in člane iz smeri Maribora. Ob prijavi se pošlje 

kavcija 10 €, kot zagotovilo udeleţbe in se prisotnim na kraju samem vrne) je realiziran. Zaradi 

majhnega števila prijavljenih iz smeri Maribora se organizira prevoz z osebnimi vozili. V zvezi s tem 
se sprejme 

Sklep 1/15-2014: za prevoz udeleţencev zaključka iz smeri Maribor se voznikoma ga. Sabini Tertinek 

in g. Zvoku Ertlu se izplača nadomestilo v višini cele dnevnice. Sklep je bil sprejet soglasno. 

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 realiziran. Po pregledu financ se ta sklep dopolni : 

Sklep 2/15-2014: Glede na razpoloţljive finance se vsakemu članu O.O. Maribor podarijo boni v 

višini 40 €. Sklep je bil sprejet soglasno. 
Ker drugih pripomb ni bilo se soglasno sprejme  

Sklep 3/15-2014: Sprejme se zapisnik 14. seje O.O. Maribor.  

 
Ad. 2 

Poročilo z 31. Seje GO je predstavil predsednik sindikata g. Matjaţ Skutnik: 

 Dodatek za uspešnost (boţičnica) je bila izplačana pri plači za november (15.12.2014), 

 S plačo za januar (15.02.2015) se izhodiščna plača dvigne za 3%, 

 Z mesecem julijem 2015 se ponovno uveljavi eskalacija plač, 

 Izgradnja 2. tira iz Kopra je vedno bolj verjetna, 

 Še vedno je v interesu drţave, da bi Infrastrukturo ločila od ostalih, 

 Predlog za zmanjšanje malice je bil zavrnjen, 

 Začel je veljati novi vozni red, 

 Pribliţno 725 delavcev se je strinjalo z odhodom v pokoj ali na ZPIZ . 

 Novoletni program je izvršen, 

 
 



 Manjka pribliţno 45 prometnikov (od tega bi jih naj cca 30 dobili znotraj sistema z 

reorganizacijo). 

 

V razpravi je g. Srečko Pregl izpostavil dopis delavcev postaje Pesnica za ponovno ocenitev ranga, na 

katerega še niso dobili odgovora. G. Skutnik je povedal, da je to še vedno v planu, saj bi se naj z 
novim planom kadrov to uredilo, ker na glavnem kriţu naj ne bi bilo postaj s četrtim rangom, vendar 

plana kadrov še vedno ni. Zadnja informacija s strani generalnega direktorja je, da bi naj bil izdelan v 

mesecu januarju, saj se mora plan kadrov postavit na realne osnove. 
Ker drugih vprašanj ni bilo se sprejme 

Sklep 4/15-2014: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednika sindikata. 

 
Ad. 3 in Ad.4 

Pri teh točkah je bil sindikalnim zaupnikom razdeljen novoletni program in boni za obdaritev otrok ter 

boni za delavce, ki delajo v nočni izmeni iz 31.12. na 01.12. Sindikalni zaupniki poskrbijo, da se vse 

čimprej razdeli članstvu. 
 

Ad.  

G. Alojz Ditmajer je povedal, da je prispel račun za Martinovanje, ki je malo presegel znesek, ki je bil 

odobren, saj so bili zraven novi stroški, ki jih v predstavitveni ponudbi Martinovanja ni bilo.  

Po krajši razpravi se je s 6 glasovi za in 2 vzdrţanima (Ditmajer, Kotarski) sprejme 

Sklep 5/15-2014: poravna se račun za Martinovanje. 

Istočasno se soglasno sprejme 

Sklep 6/15-2014: V bodoče mora biti ponudba izletov s strani drugih O.O. predstavljena bolj detaljno, 

saj se dodatnih stroškov, ki niso navedeni v ponudbi ne bo plačevalo.  

Predsednik O.O. je predstavil problem člana g. Ivana Grubelnika, ki je zaradi bolezni v bolniški od 

konca avgusta 2013. Predlagal je da se mu izplača znesek v višini 60 € v obliki bonov. Soglasno je bil 

sprejet  

Sklep 7/15-2014: G. Ivanu Grubelniku se izplača znesek v višini 60 €. 

Ker ni bilo druge razprave je predsednik vse zaupnike povabil, da se udeleţijo manjše zakuske. V 

zvezi s tem se sprejme soglasno 

Sklep 8/15-2014: Stroški zakuske ob zaključku leta za sindikalne zaupnike se pokrijejo iz stare 

blagajne. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 10.30  uri. 

 

Zapisnik sestavil:                                                             predsednik O.O. Maribor 

Robert Zorman                                                                 Andrej Karničnik       

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



  


