
Številka: 21/2016Datum: 24.03.2016

ZAPISNIK

21. sestanka O.O. Maribor, dne 24.03.2016 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na postaji Maribor
Studenci.
PRISOTNI: Andrej Karničnik, Alojz Ditmajer, Jože Greifoner, Branko Močnik, Robert Zorman, 
Vlado Mernik, Danilo Kramljak, Duška Bole,
OSTALI PRISOTNI: Matjaž Skutnik – predsednik SŽPS, Jozo Ivešić – predsednik NO O.O. 
Maribor
OPRAVIČENO ODSOTNI : Marko Danji, Živorad Marković, Srečko Pregl,
Seznam prisotnih je priloga 1. originala zapisnika.
Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red:

1) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 20. sestanka O.O. Maribor z dne 23.12.2015
2) Poročilo z 39. in 40. seje GO v Ljubljani dne 14.01.2016 in 09.-10.03.2016
3) Poročilo predsednika volilne komisije o izvedenih volitvah v O.O. Maribor
4) Primopredaja novoizvoljenemu predsedniku O.O. Maribor
5) Predlog in potrditev delegatov za skupščino SŽPS iz O.O. Maribor – 3 delegati
6) Predlog finančnega plana O.O. Maribor za leto 2016
7) Predlog družabnih prireditev v O.O. Maribor v letu 2016
8) Poročilo blagajnika O.O. Maribor o poslovanju blagajne za leto 2015
9) Poročilo predsednika NO o opravljeni kontroli poslovanja blagajne za leto 2015
10) Razno oziroma tekoča problematika

Sklep 1/21-2016: Sprejme predlagani dnevni red je bil sprejet soglasno.

Ad.  1
Sklep 1/20-2015 sprejme se predlagani dnevni red je bil realiziran
Sklep 2/20-2015 sprejme se zapisnik 19. sestanka O.O. Maribor je bil realiziran
Sklep 3/20-2015: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednika s 37.  in 38. seje GO v Ljubljani je
bil realiziran.  
Sklep 4/20-2015: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednika volilne komisije je bil realiziran.
Sklep 5/20-2015: člane O.O. Maribor se obdari z boni v vrednosti 50 € je bil realiziran
Sklep 6/20-2015: za postajne zaupnike prisotne na 20. sestanku O.O. Maribor se organizira malica po
koncu seje je bil realiziran
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 je bil realiziran
Sklep 2/21-2016: Sprejme se zapisnik 20. sestanka O.O. Maribor je bil sprejet soglasno.

Ad. 2
Poročilo z 39. seje GO z dne 14.01.2016 v Ljubljani in 40. seje z dne 09. in 10.03.2016 na 
Otočcu je podal predsednik SŽPS Matjaž Skutnik:

 Pripravlja se novo Navodilo 637 o prevoznih stroških, v katerem je predlog, da se
za prevoz na delo in iz dela obračuna lastno prevozno sredstvo v višini 90%,

 Prometnik bo izšel 3x letno, število izvodov je zmanjšano glede na zasedenost
delovnih mest,

 Izleta SŽPS ob 8. marcu se je udeležilo 41 članic, ki so bile zelo zadovoljne,
  Denar za pralni prašek 1x letno za čiščenje ostalih delov uniforme je bil izplačan

pri izplačilu plače v mesecu februarju oziroma marcu,
 Pogodbe za Moravske toplice in Atomske toplice so bile podaljšane pod enakimi

pogoji,
 Izobraževanje za prometnike se nadaljuje. Sedanje število je 20 udeležencev saj

sta  2  odstopila.  Manjka  še  15  udeležencev  –  glede  na  razpis,  vendar  jih



posamezne služne ne sprostijo, saj tako v teh družbah primanjkuje ljudi. Skupno
je bilo vseh prijavljenih kandidatov 88,

 Do 25.  mesecu mora biti izdelan razpored dela za naslednji mesec, v kolikor pa
ima  delavec  v  naslednjem mesecu  še  letni  dopust  pa  še  podpisan  LD1.  Vsak
vpoklic  delavca  mimo  razpored  na  njegov  prosti  dan  se  mora  izplačati
nadomestilo za intervencijo in urni dodatek za intervencijo. Kadar delavec dela
več ur kot je določeno z mesečnim fondom ur, se prvih 12 ur porabi za izravnavo,
za ostale se mora izplačat dodatek za intervencijo in prav tako urni dodatek za
intervencijo,

 Letošnje šolsko leto štipendije za 625 otrok, pogodbe se dostavljajo v teh dneh.
Za naslednje šolsko leto se bodo izdelali normativi za pridobitev štipendije,

 Na  Koroški  progi  se  morajo  minus  ure,  katere  delodajalec  ne  zagotovi  z
mesečnim razporedom dela izravnati,

 V potniške prometu že dolgo ni bilo poučevanja za prodajo vozovnic. Zaradi tega
na blagajnah prihaja do problemov, saj delavci niso poučeni o novitetah,

 Volilna skupščina SŽPS bo 4. ali 5. maja 2016.
Sklep 3/21-2016: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednika SŽPS z 39. in 40. seje GO je
bil sprejet soglasno.
 
Ad. 3 
Poročilo o izvedenih volitvah za predsednika O.O. Maribor je podal predsednik volilne komisije Branko
Močnik:

 Za predsednika O.O. Maribor je prispela samo ena kandidatura in sicer Roberta Zormana.
Tako je po členu 18a Pravilnika o volitvah in imenovanjih za predsednika O.O. Maribor
imenovan edini kandidat Robert Zorman in sicer za naslednje štiriletno obdobje.

Sklep 4/21-2016: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom predsednika volilne komisije je bil sprejet
soglasno.

Ad. 4
Vršilec dolžnosti, Andrej Karničnik je predal posle novemu predsedniku Robertu Zormanu.

Ad. 5
Za sodelovanje na skupščini sindikata so za naslednje štiriletno obdobje bili predlagani
Robert Zorman
Branko Močnik
Jože Greifoner.

Sklep 5/21-2016: Za sodelovanje na skupščini SŽPS s bili za naslednje štiriletno obdobje izvoljeni
Robert Zorman, Branko Močnik in Jože Greifoner je bil sprejet soglasno.

Ad. 6
Predlog finančnega plana je predstavil stari predsednik Andrej Karničnik.
Soglasno je bil sprejet
Sklep 6/21-2016: O.O. Maribor se je seznanil s predlogom finančnega plana za leto 2016 in daje
soglasje.
Finančni plan za leto 2016 je priloga 2. originala zapisnika.

Ad. 7
Plan  družabnih  prireditev  za  leto  2016 je  predstavil  stari  predsednik  Andrej  Karničnik.  Plan  zajema
obdaritev članic ob 8. marcu z boni za 20 €, planinski izlet, kolesarski izlet, zaključek leta na Koroškem
koncu ter enodnevni izlet v začetku meseca septembra. Za vodnika za planinski izlet je bil predlagan
Alojz Ditmajer, za kolesarski izlet pa Zvonko Ertl.
Soglasno je bil sprejet 
Sklep 7/21-2016: O.O. Maribor se je seznanil  s  planom družabnih prireditev in daje soglasje k
planu in izboru vodnikov na izletih..
Plan družabnih prireditev za leto 2016 je priloga 3. originala zapisnika.



Ad. 8
Poročilo o poslovanju blagajne v letu 2015 je podal blagajnik Alojz Ditmajer.
Sklep  8/21-2016:  O.O.  Maribor se  je  seznanil  s  poslovanjem blagajne  v letu  2015  je  bil  sprejet
soglasno.
Poročilo blagajnika o poslovanju blagajne v letu 2015 je priloga 4. originala zapisnika.

Ad. 9
Poročilo o opravljeni kontroli poslovanja blagajne v letu 2015 je podal predsednik NO Jozo Ivešić. 
Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Blagajna se vodi redno in pregledno.
Sklep 9/21-2016: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom Predsednika NO o opravljenem pregledu
poslovanja blagajne v letu 2015 je bil sprejet soglasno.
Poročilo predsednika NO o opravljeni kontroli poslovanja blagajne v letu 2015 je priloga 5. originala
zapisnika.

Ad. 10
Pri tej točki sta bila soglasno sprejeta 
Sklep 10/21-2016: Duški Bole se za sodelovanje na 20. sestanku O.O. Maribor izplača 20 € v obliki
bonov.
Sklep 11/21-2016: volilni komisiji se za delo pri volitvah izplača polovična dnevnica.
Na tem mestu so se člani  O.O. Maribor zahvalili  za delo v preteklosti  staremu predsedniku Andreju
Karničniku. 
Novi  predsednik  Robert  Zorman,  je  dosegljiv  na  gsm  040  505-145  ali  preko  emaila
zorman.robert@gmail.com

Sestava O.O. Maribor:
Robert Zorman predsednik O.O. in zaupnik postaja Maribor
namestnik zaupnika Bojan Ugovšek
Branko Močnik podpredsednik O.O. in zaupnik postaja Maribor Tezno, 
namestnik zaunika Jože Novak,
Andrej Karničnik podpredsednik O.O. in zaupnik postaje Prevalje, Dravograd, Vuzenica,
namestnik zaupnika Živorad Marković,
Alojz Ditmajer blagajnik O.O.in zaupnik postaje Vuhred, Podvelka, Ruta,
namestnik zaupnika Matej Ladinek,
Vlado Mernik zaupnik postaje Maribor studenci, Ruše,
namestnik Marjan Praznik,
Srečko Pregl zaupnik postaje Pesnica, Šentilj,
namestnik zaupnika Ivan Anžel,
Danilo Kramljak zaupnik postaje Hoče, Rače,
namestnik Janko Meglič
Duška Bole zaupnica Potniški promet,
Jože Greifoner zaupnik SŽ ŽIP,
Marko Danji zaupnik Tovorni promet.

Sestava NO O.O. Maribor
Jozo Ivešić predsednik,
Bojan Ugovšek član,
Branko Naglič član.

Karte za kopanje za Zreče se še vedno lahko dobijo pri Andreju Karničniku gsm 031 708-186.
Cene kart: kopanje 7,00€

kopanje+savna 11,00€
kopanje otroci do 12.let 4,50€

Sestanek je bil zaključen ob 11.20 uri.

:                                                        Zapisnik sestavil 
predsednik O.O. Maribor
       Robert Zorman      

mailto:zorman.robert@gmail.com

