
Številka: 20/2015 

Datum: 23.12.2015 

 

                                   ZAPISNIK 

 

20. sestanka O.O. Maribor, dne 23.12.2015 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na postaji 

Maribor Studenci. 

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

Robert Zorman, Tatjana Petek, Vlado Mernik, Danilo Kramljak, Duška Bole, 

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 19. sestanka O.O. Maribor z dne 24.10.2015 

2) Poročilo s 37. in 38. seje GO v Ljubljani dne 18.11.2015 in 10.12.2015 

3) Poročilo predsednika volilne komisije o izvedenih volitvah v O.O. Maribor 

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

5) Razdelitev bonov za obdaritev otrok članov ob boţiču in delavcem v nočni izmeni 

31.12.2015/01.01.2016 

6) Razno oziroma tekoča problematika 

 

Sklep 1/20-2015: Soglasno se sprejme predlagani dnevni red. 
 

Ad.  1 

Sklep 1/19-2015 sprejme se zapisnik 18. sestanka O.O. Maribor je bil realiziran 

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

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 udeleţenim na samem 

zaključku je bil realiziran. 

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

ZORMAN ROBERT – predsednik  

GREIFONER JOŢE – namestnik 

MOČNIK BRANKO – član 

KRAMLJAK DANILO -  namestnik 

MERNIK VLADO – član 

KARNIČNIK ANDREJ – namestnik, je bil realiziran. 

 

Slep 2/20-2015: Sprejme se zapisnik 19. seje O.O. Maribor z dne 24.10.2015. 

 

Ad. 2 

Poročilo s 37. seje GO z dne 18.11.2015 v Tremerju pri Celju in 38. seje z dne 10.12.2015 v 

Ljubljani je podal predsednik O.O. Maribor Andrej Karničnik: 

 Potekajo usklajevanja razporedov dela po pisarnah (Maribor, Ljubljana in Postojna). V pisarni 

Maribor je neusklajen P-2 še za postaje Središče, Celje tovorna, Maribor Tezno (za delovno 

mesto kretnik pri premiku). Glede zasedbe s prometnikom na postaji Celje tovorna pogajanja 

še potekajo, za delovno mesto kretnika pri premiku na postaji Maribor Tezno je bilo kljub 

našim nasprotovanjem ukinjeno delovno mesto in je delo prevzel tovorni promet. 

 Brzojav v Ljubljani se ukinja v nočnem času. 

 Z novim voznim redom se zapirapostaja Murska sobota. 

 Elektrifikacija proge do Hodoša predvidena do konca junija 2016. 

 Izplačilo »boţičnice« je predvideno do 23.12. 2015 v lanski višini, povečano je za10 

odstotkov. 

 Opravljen je bil sestanek pri generalnem direktorju (predsednik, sekretar) na temo kadrov in 

nadur. Tudi na osnovi tega sestanka je prišlo do določenih prepotrebnih sprememb in soglasij 

na področju kadrovske politike in novih zaposlitev.  

 
 



 Pridobilo se bo 30 potencialnih kandidatov za prometnika (trenutno je le 13 kandidatov dalo 

soglasje), progarji in čuvaji se bodo pokrili iz ŢGP-ja. Predvideno je tudi 25 novih zaposlitev 

na osnovi soglasja SŢ, d. o. o. 

 Vsi otroci ţelezničarjev naj bi prejeli  štipendije. O tem se bo odločalo na seji poslovodstva 

SŢ, d.o.o. Za poklicno izobraţevanje deficitarnih poklicev je predvidena štipendija v višini 

75,00 EUR, za V. stopnjo izobrazbe deficitarnih poklicev je predvidena štipendija v višini 

85,00 EUR,  za višje stopnje izobrazbe  deficitarnih poklicev je predvidena štipendija v višini 

100,00 EUR, vsi ostali kandidati naj bi dobili štipendijo v višini 50,00 EUR. 

 Nov plan kadrov zaenkrat ni predviden. 

 Pri direktorju infrastrukture je bil opravljen sestanek na temo nadur, kadriranja in izdajanja 

odredb o opravljanju drugega dela. 

 11. decembra je predviden sestanek pri vodji sluţbe Branku Čepku na temo dela na osnovi 

odredb o opravljanju drugega dela. 

 Sluţbena pošta naj bi v sedanji obliki delovala še v prvi polovici leta 2016. 

 Glasilo Prometnik (številka 107) prejmejo še vsi naši člani poimensko, naslednja številka naj 

bi se pošiljala le na delovna mesta. Na osnovi tega je potrebno do 10. januarja na e-naslov   

miran.prnaver@slo-zeleznice.si posredovati  podatke  o zasedenih delovnih - sluţbenih mestih 

in številu zaposlenih na teh delovnih - sluţbenih mestih. Podatke posredujejo predsedniki OO. 
 

Sklep 3/20-2015: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednika O.O. Maribor s 37. In 38. 

seje GO. 

  

Ad. 3  

Poročilo o izvedenih volitvah za predsednika O.O. Maribor in predsednika NO v O.O. Maribor je 

podal predsednik volilne komisije Robert Zorman: 

 Volitev se je udeleţilo 56 volivcev. Udeleţba je bila 72% 

 Za Petek Tatjano je glasovalo 31 volivcev ali 55,36%, za Alojza Ditmajerja pa 23 volivcev ali 

41,07%. 

 2 glasovnici ali 3,57% sta bili neveljavni. 

 Za predsednika O.O. Maribor je bila izvoljena Tatjana Petek. 

 Za predsednika NO v O.O. Maribor je bil potrjen edini kandidat Jozo Ivešić. 

 Oba sta bila izvoljena za štiriletni mandat. 

 

Sklep 4/20-2015: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednika volilne komisije. 

 

Ad. 4 in Ad. 5 

 

Pod to točko so se zaupnikom razdelili boni za otroke članov ob Boţiču (30€) in za delavce, ki delajo 

v nočni izmeni iz 31.12. na 01.01.(20€) 

Za obdarovanje vseh članov O.O. Maribor se sprejme  

Sklep 5/20-2015: Člane O.O. Maribor se obdari z boni v vrednosti 50€. 

Za malico ob koncu leta za postajne zaupnike se sprejme 

Sklep 6/20-2015: Za postajne zaupnike prisotne na 20. seji O.O. Maribor se organizira malica po 

koncu seje.Za prevoz na zaključek se izplača Marijanu Praznik in Tatjani Petek ena dnevnica. 

 

Ad. 6 

 

Za člana volilne komisije Joţeta Greifonerja se sprejme 

Sklep 7/20-2015: Potni stroški za člana volilne komisije Jožeta Greifonerja se v dogovoru z njim 

izplačajo iz stare blagajne. Ostanek pa se mu izplača v obliki bonov. 

Na koncu se je z besedo oglasil član O.O. Maribor Zvonko Ertl in se zahvalil za sodelovanje ter ţelel 

obilo sreče v delovanju O.O. Maribor še naprej, saj sam odhaja v pokoj. 

Sestanek je bil zaključen ob 10.00 uri. 

 

Zapisnik sestavil:                                                             predsednik O.O. Maribor 

Robert Zorman                                                                 Andrej Karničnik       
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