
Številka: 17/ 2015 

Datum: 21.04.2015 

 

                                   ZAPISNIK 

 

17. sestanka O.O. Maribor, dne 21.04.2015 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na postaji 

Maribor Studenci. 

PRISOTNI: Andrej Karničnik, Alojz Ditmajer, Tatjana Petek, Marijan Praznik, Joţe Greifoner, 

Branko Močnik, Zvonko Ertl, Danilo Kramljak, Zdrako Kotarski, pri točki 2 Matjaţ Skutnik 

predsednik SŢPS. 

OPRAVIČENO ODSOTNI : Marko Danji, Ţivorad Markovič, Srečko Pregl, Miroslav 

Lorenci, Robert Zorman. 

Seznam prisotnih je priloga originala zapisnika. 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 16. sestanka O.O. Maribor z dne 20.02..2015 

2) Poročilo z 33. seje GO v Zrečah dne 25. In 26.03.2015 

3) Predstavitev in izbira ene ponudbe za sindikalni izlet v maju ali juniju 

4) Izvedba in organizacija kolesarskega izleta 

5) Razno oziroma tekoča problematika po delovnih mestih 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

Ad.  1 

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

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

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

Sklep 4/16-2015: Sprejme se plan druţabnih prireditev za leto 2015 je bil realiziran. 

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

realiziran. 

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

realiziran.  

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

realiziran. 

Ker drugih pripomb ni bilo, se soglasno sprejme 

Sklep 1/17-2015 sprejme se zapisnik 16. sestanka O.O. Maribor 

 

Ad. 2 

Prisotnim se je pridruţil predsednik g, Matjaţ Skutnik in nam podal sledeče odgovore : 

 zaradi dogovora, kateri je bil podpisan, ni mogoče zunanjega zaposlovanja, zato je 

edina moţna varianta notranjih razpisov za tečaj, za delovno mesto prometnik, na 

katerega so se lahko prijavili delavci Infrastrukture s končano četrto stopnjo izobrazbe 

po stopničasti varianti napredovanja. Zaposlilo pa se bo samo  progarje, premikače, 

vzdrţevalce v VIT-u. 

 Zaposlovanje otrok ţelezničarjev – po besedah predsednika imajo prednost pri 

zaposlovanju otroci ţelezničarjev, res pa  pri izbiri za delovno mesto kretnik, je prišlo 

do neljubega zapleta pri enem oziroma dveh kandidatih, v sled tega je prišlo do 

ogorčenja med zaposlenimi, katerih otroci so se prijavili in niso bili poklicani ter ne 

napoteni na zdravniški pregled. 

 plan kadrov; do konca meseca maja in sicer v dveh fazah, nerazporejene pa 

prerazporediti na delovna mesta na katerih je potreba. 

 
 



 do konca meseca maja naj bi dobila druţba Infrastruktura in morda vse ostale druţbe 

svoje nadzorne svete. 

 v letu 2015 izplačan regres po kolektivni pogodbi ali po varčevalnem zakonu,  

 poplačilo dolga drţave do SŢ za 113 milijonov, 

 predvideva oz. planira se nakup 5 rabljenih dizel lokomotiv za potrebe tovornega 

prometa. 

 Tovorni promet- išče se strateškega partnerja oziroma morebitnega kupca določenega 

deleţa. 

 predlog za jubilejno nagrado za 40 let dela na ţeleznici zaradi podaljševanja delovne 

dobe v naslednjih letih. 

 uniforme ponovno predlog za (zimsko in letno). 

 
Sklep 2/17-2015: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom z 33. seje GO v Zrečah.  

 

Ad. 3  

Za sindikalni izlet se izbere ogled znamenitosti Budimpešte s 7 glasovi ZA in 2 glasova 

VZDRŢAN,  v soboto dne 27. junija. Zraven se lahko prijavijo druţinski člani, kateri plačajo 

polno ceno izleta. Za  članice in člane O.O. Maribor se ob prijavi ubere prijavnina v znesku 

20 € za pokritje stroškov avtobusnega prevoza in kot garancija za udeleţbo na izletu. 

Ob rezervaciji termina se dogovori za večerjo na naši strani meje. Postajni zaupniki niso za 

nakupe v nakupovalnem središču. Vabilo bo poslano naknadno na oglasne deske po delovnih 

mestih. 

Sklep 3/17-2015: Sindikalni izlet se izvede v soboto 27. junija 2015. Ob prijavi se pobere 

prijavnina v višini 20€, ki jo članice in člani namenijo za pokritje stroškov avtobusnega 

prevoza. Družinski člani, ki se prijavijo plačajo polno ceno izleta. 
 

Ad. 4 

Kolesarski izlet v četrtek  25. junija ob 08.00 z zborom na ţelezniški postaji Šentilj. Relacija 

izleta je Šentilj - Sladki vrh. 

Vodnik je g. Zvonko Ertl. Vabilo bo poslano naknadno na oglasne deske po  delovnih  mestih. 

Sklep 4/17-2015: Kolesarski izlet se organizira dne 25. junija 2015 ob 8.00 z zborom na 

železniški postaji Šentilj. 

 

Ad. 5 

Zaradi predvidenih odhodov v pokoj ali na čakanje se izberejo nadomestni postajni zaupniki 

Prevalje-Dravograd in Vuzenica je namestnica postajnega zaupnika ga. Tatjana Petek. 

Postaja Vuhred se priključi postajama Podvelka in Ruta – g. Alojz Ditmajer . 

Postaji Maribor Studenci se priključi še p. Ruše - po odhodu v pokoj g. Zdravka Kotarski 

konec oktobra, postane postajni zaupnik g. Vlado Mernik in namestnik Marijan Praznik. 

Potniški promet - po odhodu na ZPIZ g Zvonka Ertla z začetkom leta 2016, prevzame ga. 

Duška Bole. 

Postajni zaupnik PP je izpostavil problem prihodov in odhodov nadomestnih avtobusnih 

prevozov ob sedanji zapori proge. Sprevodniki na vlaku ICS iz Ljubljane imajo predviden 

odmor, zato ne usmerjajo potnike na zvezo. Ni pričakovanj avtobusov ter natančnega 

obveščanja potnikov za napotitev na avtobuse. Tako blagajniki pomagajo usmerjati kakšnega 

izgubljenega potnika. 
Sestanek je bil zaključen ob 9.30  uri. 

 

Zapisnik sestavil:                                                             predsednik O.O. Maribor 

Robert Zorman                                                                 Andrej Karničnik       

 


