
Številka: 19/2015 

Datum: 24.09.2015 

 

                                   ZAPISNIK 

 

19. sestanka O.O. Maribor, dne 24.09.2015 ob 08.30 v prostorih sejne sobe sindikata na postaji 

Maribor Studenci. 

PRISOTNI: Andrej Karničnik, Alojz Ditmajer, Joţe Greifoner, Branko Močnik, Zvonko Ertl, 

Robert Zorman, Tatjana Petek, Janko Meglič, Vlado Mernik, 

OPRAVIČENO ODSOTNI : Marko Danji, Srečko Pregl, 
Seznam prisotnih je priloga originala zapisnika. 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 18. sestanka O.O. Maribor z dne 12.06.2015 

2) Poročilo s 35. seje GO v Ljubljani dne 02.09.2015 

3) Predstavitev in izbira lokacije in termina za zaključek leta 

4) Priprave na volitve v O.O. Maribor in imenovanje volilne komisije 

5) Razno oziroma tekoča problematika 

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

Ad.  1 

Sklep 1/18-2015: sprejme se zapisnik 17. sestanka O.O. Maribor je bil realiziran. 

Sklep 2/18-2015: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom s 34. seje GO v Ljubljani je bil realiziran. 

Sklep 3/18-2015: V mesecu septembru se organizira druţabno srečanje – piknik. Zberejo se 

ponudbe, datum pa bo javljen z vabilom. Prav tako se v mesecu septembru organizira 

planinski pohod na Duh na Ostrem vrhu, vodnik Alojz Ditmajer. Datum bo prav tako javljen z 

vabilom. Piknik je bil realiziran, planinski pohod je v fazi realizacije. 

Sklep 4/18-2015: Ertl Zvonko ostaja zaupnik- član O.O. Maribor do konca leta 2015. Ne 

plača članarine za to obdobje, istočasno pa se odpove sejninam je realiziran. 
Sklep 1/19-2015 sprejme se zapisnik 18. sestanka O.O. Maribor 

 

Ad. 2 

Poročilo s 35 seje Go v Ljubljani z dne 02.09.2015 je podal predsednik O.O. Maribor Andrej 

Karničnik: 

 Zbiranje podpisov za minimalno plačo je bilo zaključeno predčasno saj je bilo zbrano 

cca 11.000 podpisov od potrebnih 5000, 

 V drţavnem zboru je v obravnavi predlog nove vsebine Zakona o varnosti v 

ţelezniškem prometu. Predlagane spremembe zakona ne prepoznajo več IŢD, 

minimalni standardi pa bi morali biti zagotovljeni. Upravljavec in prevoznik bosta 

imela moţnost, da vse uredita v svojih aktih(zdravstvena usposobljenost, potrebna 

izobrazba, število ur veţbanja,…) 

 Prav tako je v obravnavi predlog nove vsebine Zakona o ţelezniškem prometu, kateri 

predvideva samostojnost upravljavca 

 Preostali del regresa bo izplačan 15.10.2015 

 Razpis za kadrovske štipendije z dne 16.06.2015 je razveljavljen. V pripravi je nov 

razpis, ki bo vseboval potrebne smeri izobraţevanja in jasne kriterije izbora. 

Razpisanih bi naj bilo 300 kadrovskih štipendij od tega 250 za otroke zaposlenih v 

skupini SŢ in 50 za zunanje 

 Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o ţelezniškem prometu, ki so v 

obravnavi, in določbe 4. ţelezniškega paketa določajo, da mora tisti, ki ima status 

upravljavca ţelezniške infrastrukture, obvladovati tudi investicije. V pripravi so tudi 

 
 



novi statuti druţb v skupini SŢ, ki so podlaga za pripravo plana kadrov. Cilj je, da se 

plan kadrov uveljavi s 01.01.2016 

 Poslovodstvo SŢ bo obravnavalo investicije v počitniške kapacitete SŢ, nato jih bo 

obravnaval tudi SD KPD. Dogovor je, da se zagotovi čim niţja z zakonom še 

dovoljena stopnja amortizacije, tako, da bi lahko prihodnje leto še zniţali strošek 

letovanja zaposlenih 

 Na Koroški progi je prišlo do sprememb voţenj tovornih vlakov iz torka in četrtka, na 

ponedeljek, sredo in petek. Kljub temu pa ni mogoče odpeljati vsega tovora in se 

pojavlja zadrţevanje tujih vagonov in posledično večji stroški 

 Prišlo je do sprememb pri zasedbah postaj Ormoţ in Murska Sobota. Po končani 

elektrifikaciji proge se bo to zgodilo tudi na postaji Hodoš 

 Prihaja do sprememb razporedov P-2 med njihovo veljavnostjo, kar je nedopustno 

 Nova člana NS SŢ sta postala Silvo Berdajs in Joţe Pavšek 

 Problematika progovnih čuvajev je v veliki meri rešena 

  
Sklep 2/18-2015: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom s 35. seje GO v Ljubljani.   

 

Ad. 3  

Predstavljeno je bilo več ponudb za izvedbo zaključka leta. Po krajši razpravi se je soglasno sprejel 

Sklep 3/18-2015: Zaključek leta se organizira v Restavraciji NIGRA, Zagrebška cesta Maribor 

in sicer 19.12.2015 s pričetkom ob 19.00 uri. S Koroškega konca se v primeru polne zasedenosti 

organizira prevoz s kombijem. Ob prijavi se pobere kavcija v višini 10 €, katera se vrne 

udeleženim na samem zaključku. 

 

Ad. 4 

Mandat sedanjemu predsedniku O.O. Maribor in predsednici NO O.O. Maribor poteče 05.01.2015. 

za organizacijo in izvedbo volitev se sprejme 

Sklep 4/18-2015: za organizacijo in izvedbo volitev se izbere volilna komisija v sestavi: 

ZORMAN ROBERT – predsednik  

GREIFONER JOŽE – namestnik 

MOČNIK BRANKO – član 

KRAMLJAK DANILO -  namestnik 

MERNIK VLADO – član 

KARNIČNIK ANDREJ – namestnik 

 

Ad. 5 

Gospod Meglič Janko je izpostavil, da bi bilo potrebno v prihodnje organizirati izlete tudi če 

bo število udeleţencev manjša in se naj prevoz organizira s kombiji in v lastni reţiji. 

Gospod Mernik Vlado je izpostavil problem prometniškega stola na postaji Maribor Studenci. 

 
Sestanek je bil zaključen ob 10.30 uri. 

 

Zapisnik sestavil:                                                             predsednik O.O. Maribor 

Robert Zorman                                                                 Andrej Karničnik       

 


