
Številka: 16/ 2015 

Datum: 20.02.2015 

 

                                   ZAPISNIK 

 

16. sestanka O.O. Maribor, dne 20.02.2015 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na postaji 

Maribor Studenci. 

PRISOTNI: Zdravko Kotarski, Danilo Kramljak, Zvonko Ertl, Tatjana Petek, Alojz Ditmajer, Robert 

Zorman, Andrej Karničnik, Joţe Greifoner, Branko Močnik, Ivan Anţel, 

ODSOTNI: 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 15. sestanka O.O. Maribor z dne 19.12..2014 

2) Poročilo z 32. seje GO v Ljubljani dne 05.02.2015 

3) Predstavitev in sprejem finančnega plana za leto 2015 

4) Predstavitev in sprejem plana druţabnih prireditev za leto 2015 

5) Poročilo blagajnika o poslovanju v preteklem letu 2014 

6) Poročilo predsednice NO o opravljenem nadzoru – pregledu blagajne za leto 2014 

7) Razno oziroma tekoča problematika po delovnih mestih 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

Ad.  1 

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) je realiziran. 

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

višini 40 €) je bil realiziran. 

Sklep 3/15-2014 (Sprejme se zapisnik 14. seje O.O. Maribor) je bil realiziran. 

Sklep 4/15-2014 (O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednika sindikata) je bil realiziran. 

Sklep 5/15-2014 (poravna se račun za Martinovanje) je bil realiziran. 

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) je bil realiziran.  

Sklep 7/15-2014 (G. Ivanu Grubelniku se izplača znesek v višini 60 €) je bil realiziran. 

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

blagajne) je bil realiziran. 

Ker drugih pripomb ni bilo, se soglasno sprejme 

Sklep 1/16-2015: Sprejme se zapisnik 15. sestanka O.O. Maribor 

  

Ad. 2 

Poročilo z 32. Seje GO je predstavil predsednik O.O. Maribor: 

 Znesek odpravnin za delavce, ki bodo odšli v pokoj ali na čakanje bo v Infrastrukturi cca 8 

milijonov €, 

 Potrebnih bo cca 45 prometnikov in cca 25 kretnikov. Kje se bodo našli (ali z notranjo 

prerazporeditvijo ali z dodatnim zaposlovanje) odloča generalni direktor, 

 S Planom kadrov bi se naj poenotili količniki po vseh firmah, 

 Na kongresu Alternative ima SŢPS 11 delegatov (delegat O.O. Maribor je Alojz Ditmajer), 

 Namesto športnih iger bo letos druţabno srečanje ob 25. obletnici SŢPS in sicer v soboto, 20. 

junija 2015 na Rogli, 

 
 



 Prvi vikend v juniju (sobota 6.junij) bo druţabno srečanje vseh ţelezničarjev na Gospodarske 

razstavišču v Ljubljani, 

 Nova varnostna naprava na postaji Koper je izdelana nestrokovno in je zaznanih veliko napak 

v delovanju same naprave, 

 Ob Dnevu ţena bo srečanje ţenskih članic SŢPS v soboto 7. marca 2015 v Postojni, 

 Ob upokojitvi člana SŢPS se, namesto povrnitve dela članarine iz GO, lahko izpolni vloga za 

letovanje v počitniških kapacitetah SŢPS in sicer najkasneje v roku enega leta od upokojitve, 

 

Razprave pod to točko ni bilo, zato se soglasno sprejme  

Sklep 2/16-2015: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom z 32. seje GO v Ljubljani.  

 

 

Ad. 3  

Predsednik O.O. Maribor je podal finančni plan  za leto 2015, ki temelji na postavkah, da se bo 

članstvo zmanjšalo za 12 članov, ki odhajajo v pokoj oziroma na čakanje na ZPIZ . 

Razprave ni bilo. Soglasno se sprejme  

Sklep 3/16-2015: Sprejme se predlog finančnega plana za leto 2015. 

 

Ad. 4 

Predsednik O.O. Maribor je podal plan druţabnih prireditev za leto 2015, ki zajema: 

 Obdaritev članic ob Dnevu ţena z boni v vrednosti 20 €, 

 Organizacija izleta v mesecu maju ali juniju s soudeleţbo članov, ki se bodo udeleţili izleta. Če 

ne pride do realizacije izleta, se lahko organizira piknik jeseni, 

 Kolesarski izlet v mesecu maju ali septembru, 

 Planinski izlet v mesecu septembru, 

 Novoletni zaključek v mesecu decembru, ki bo letos na Mariborskem koncu. Ob prijavi se 

plača kavcija 10 €, ki se na zaključku vrne. 

Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 

Sklep 4/16-2015: Sprejme se plan družabnih prireditev za leto 2015. 

 

Ad. 5 

Blagajnik O.O. Maribor g.Alojz Ditmajer je podal poročilo o poslovanju blagajne v letu 2014. 

Soglasno se sprejme 

Sklep 5/16-2015: O.O. Maribor se je seznanil s Poročilom o poslovanju blagajne v letu 2014. 

 

Ad. 6 

Predsednica NO O.O. Maribor ga. Tatjana Petek, je podala poročilo o pregledu poslovanja blagajne v 

letu 2014. Poslovanje je bilo brez odstopanj. Pripomba je samo glede računa za piknik, kjer je bila 

pavšalno izpolnjena specifikacija gostinskih storitev. Drugih pripomb ni bilo. 

Soglasno se sprejme 

Sklep 6/16-2015: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednice NO O.O. Maribor. 

 

Ad. 7 

Predsednik SŢPS je bil na obisku v Prevaljah. Tam se je izvedelo, da g. Murko iz TP ne obvlada 

številk glede opravljenega razklada in naklada, saj ni seznanjen z dejanskim delom na tem odseku. 

Slovensko industrijo jekla je kupil ruski poslovneţ, ki je uvidel, da kontejnerji z rokom dostave ne 

pridejo pravi čas v Koper in je le-te preusmeril na cesto. Na ţeleznici so ostali samo tisti, ki nimajo 

roka dostave. 



V Mariboru je bil sestanek na temo kretnika 2 na postaji Tezno jug, kjer bi Vodenje prometa Maribor 

to delovno mesto radi predali v Tovorni promet, vendar ti nimajo s delavcev, ki bi to delovno mesto 

prevzeli. 

G. Ivan Anţel je prosil, če se lahko posreduje preko sindikata, da se uredi prometniška miza na postaji 

Šentilj. SVP bi radi menjali pod in prebelili stene, vendar to pogojujejo z novo mizo za prometnika, ki 

jo Vodenje prometa ne potrdi, čeprav je naročena ţe dve leti. 

Predsednik O.O. Maribor je podal predlog g. Zmaga Kotnika, da bi se mu s strani O.O. Maribor 

nameni 40 € za sofinanciranje izleta na Norveško z O.O. Celje. Po razpravi je bil z 2 glasovoma ZA in 

7 glasovi PROTI sprejet 

Sklep 7/16-2015: g. Zmagu Kotniku se NE nameni 40 € za sofinanciranje izleta z O.O. Celje. 

  

Sestanek je bil zaključen ob 9.30  uri. 

 

Zapisnik sestavil:                                                             predsednik O.O. Maribor 

Robert Zorman                                                                 Andrej Karničnik       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


