
 
Številka: 07/2013 

Datum: 27.03.2013 

ZAPISNIK 
07. sestanka O.O. Maribor, dne 27.03.2013 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na 

postaji Maribor Studenci. 

PRISOTNI: Alojz DITMAJER, Robert ZORMAN, Zdravko KOTARSKI, Andrej 

KARNIĈNIK, Zvonko ERTL, Danilo KRAMLJAK, Joţe GREIFONER, Branko MOĈNIK, 

Ţivorad MARKOVIĆ, Tatjana PETEK. 

ODSOTNI: Miroslav LORENCI, Marijan PRAZNIK,Marko DANJI, Sreĉko PREGL, 

 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1.) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 06. Sestanka O.O. Maribor z dne 14.02.2013 

2.) Poroĉilo iz 20. dvodnevne seje GO 06/07.03.2013 v gostišĉu Smogavc, Gorenje 

3.) Priprave na skupšĉino SŢPS v Ljubljani s pregledom poslovanja 2012 in planom 

porabe 

4.) Pregled predlogov za sindikalni izlet in izbor enega ter doloĉitev datuma z agencijo 

oziroma vodnikom Marjanom Mesariĉem 

5.) Poroĉilo predsednice NO O.O.Maribor o opravljeni kontroli blagajniškega poslovanja 

v O.O.Maribor za leto 2012 

6.) Razno. 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

Ad. 1 

Sklep 01-06/2013 (Sprejme se zapisnik 05. sestanka OO Maribor.) je realiziran. 

Sklep 02-06/2013 (OO Maribor se je seznanil s poroĉilom predsednika.) je realiziran. 

Sklep 03-06/2013 (Sprejme se predlog finanĉnega plana in plana porabe za leto 2013.) je 

realiziran. 

Sklep 04-06/2013 (Sprejme se predlog druţabnih prireditev v letu 2013.) je realiziran. 

Sklep 05-06/2013 (Za obdaritev ĉlanic ob Dnevu ţena se nameni 20€ po ĉlanici v obliki 

bonov.) je realiziran. 

Sklep 06-06/2013 (Sprejme se poroĉilo blagajnika o finanĉnem poslovanju v letu 2012.) je 

realiziran. 

Sklep 01-07/2012: Sprejme se zapisnik 06. sestanka OO Maribor je bil sprejet soglasno. 

Ad. 2 

Poroĉilo je podal predsednik O.O. Andrej KARNIĈNIK 

 

    



 Glede sklepa št. 903 Poslovodstva SŢ, d.o.o., kateri je bil tudi ţe preklican, je SSŢ 

imenoval naslednje predstavnike in sicer glede vsebine, na katere se nanaša sklep 

Poslovodstva SŢ, d.o.o. št. 903: Zlatko Ratej in Matjaţ Skutnik, 

 Dne 04.02.2013 je bilo objavljeno javno naroĉilo sluţbenih ĉevljev, zadnji dan za 

predloţitev ponudb je bil 21.2.2013. Iz strani Sindikata ţelezniškega prometa Slovenije 

so bili pri tem izraţeni pomisleki in sicer: 

- glede testiranja vzorca smo menja, da je 8 ur mnogo premalo ĉasa za testiranje ĉevlja, 

- da imajo ĉevlji lahko podplat samo iz gume ali pa v kombinaciji gume s poliuretanom, 

v nobenem primeru pa ne more biti samo poliuretan, 

- da bi bila priporoĉljiva uporaba standarda ISO 9001 - 97, katerega ima pridobljenega 

tudi SŢ, d.o.o. (standard ki zagotavlja kvaliteto, prav tako pa je znan dobavitelj in 

proizvajalec), 

- da je bil razpis izdelan brez strokovnega sodelavca iz Vodenja in Potniškega prometa s 

podroĉja varnosti in zdravja, ki ga ima delodajalec zaposlenega ravno v ta namen. 

 Delovno in socialno sodišĉe v Ljubljani je razsodilo da ni bilo podlage za obdobje od 

vkljuĉno julija 2009 dalje do vkljuĉno 31.12.2009 v ĉasu, ko je bil sklenjen Dogovor o 

ukrepih za izboljšanje poslovanja SŢ, ohranitev delovnih mest ter za zmanjšanje plaĉe in 

da je bilo zniţanje plaĉe nezakonito. Zoper to sodbo imajo Slovenske ţeleznice, d.o.o.  v 

roku 15 dni moţnost pritoţbe. 

 V infrastrukturi gre za pomanjkanje delavcev (progarjev, vzdrţevalcev SV), zato tudi 

Poslovodstvo Infrastrukture ni dalo soglasja za prehod delavcev v tovorni promet 

(premikaĉ), vse dotlej, dokler ne bo za prehajajoĉe delavce zagotovljeno nadomestilo. 

Vodje sluţb gradbene in SV ter EE dejavnosti, morajo ugotoviti dejansko potrebo po 

omenjenem profilu.  

 SD – Infrastrukture je podal predlog Dogovora o sodelovanju delavcev pri upravljanju v 

druţbi SŢ- Infrastruktura, d.o.o.. Dne 19.2.2013 je potekal prvi usklajevalni sestanek 

glede omenjenega Dogovora. Infrastruktura je po prouĉitvi predlog Dogovora poslala v 

obravnavo na SŢ,d.o.o.. 

 Pomoĉniku direktorja Infrastrukture, d.o.o. Matjaţu Kranjcu je bila podaljšana pogodba za 

obdobje šestih mesecev. 

 Opravljen je bil sestanek s predstavniki vodstva Infrastrukture na temo izvršilnih 

ţelezniških delavcev (IŢD). Zadevo je potrebno konĉno spraviti v zakonske okvirje. 

Zaradi krĉenja nabora nazivov DM v preteklosti in sedaj, je to podroĉje potrebno nujno 

urediti. Dogovorjeni so bili roki in sicer do 15.3.2013 bo izdelano preĉišĉeno besedilo 

IŢD in do 22.3.2013 opisni listi del »B«. 



 Na 8. redni seji SD SŢ-Infrastruktura, d.o.o. je Roman Jakopiĉ prisotne seznanil z 

odloĉitvijo dveh ĉlanov (Romana Jakopiĉa in Stanka Ferliĉa) ter delavskega direktorja 

Romana Piletiĉa o prenehanju dela v SD-I na naĉin, da so odstopili (tudi iz vseh odborov). 

Pojasnil je, da so se razlogi nabirali ţe nekaj ĉasa in sicer od podpisa Dogovora do 

vkljuĉno glasovanja o nadaljnjem sodelovanju v SD KPD. Delavski direktor bo svoje dele 

opravljal do imenovanja novega v skladu z zakonom. Roman Jakopiĉ je prav tako odstopil 

iz senata stalne arbitraţe v Infrastrukturi,d.o.o.. 

 Podpredsednik Sindikata ţelezniškega prometa Slovenije, ĉlan SD-Infrastruktura in 

poklicni ĉlan SD Risto Djurić se je odloĉil, da ga delodajalec uvrsti na seznam preseţnih 

delavcev, z 28.02.2013 pa je podpisal pogodbo o prekinitvi delovnega razmerja. 

 28.2.2013 je bil opravljen sestanek z generalnim sekretarjem in 1.3.2013 z generalnim 

direktorjem na teme: 

- odgovor na postopke o nezakonitem poslovodenju druţbe (ĉaka se pisni odgovor o 

vodenih postopkih), 

- poroĉilo o Dogovoru (poroĉilo bo narejeno za celotno obdobje), 

- objavljeni bodo razpisi za vzdrţevalce na SŢ, 

 Matjaţ Skutnik je predstavil tudi kandidate za poklicne ĉlane SD-I, torej delavce, ki delo 

za potrebe SD-I opravljajo poklicno, administrativnega delavca ter delavskega direktorja. 

Pri  tem je uvodoma pojasnil, da se o imenih kandidatov javno ni govorilo, saj je bilo 

potrebno najprej pridobiti samo privolitev posameznega kandidata, prav tako se je s tem 

hotelo izogniti morebitnim pritiskom na posameznika, lahko tudi s strani delodajalca. 

Tako se po pridobljenem soglasju posameznika, za delavskega direktorja oz. delavsko 

direktorico predlaga ga. Silvo Kristan, strokovno sodelavko v Sluţbi za vodenje prometa, 

za poklicna ĉlana SD-I se predlagata g. Prnaver Mirana iz SŢPS in g. Veber Edvarda iz 

SVSŢ ter za administrativnega delavca g. Krevs Mirota. Kot je ţe predsednik v svojem 

poroĉilu pojasnil, je potrebno predlagati tudi novega ĉlana za arbitraţno komisijo, kamor 

se predlaga sekretarja SŢPS, Joţeta Skubica. 

Sklep 02-07/2013: OO Maribor se je seznanil s poročilom predsednika . 

Ad. 3 

Skupšĉina SŢPS bo 26.04.2013 v Ljubljani. Za delegate na skupšĉini je bil podan predlog: 

Andrej KARNIĈNIK, Branko MOĈNIK in Robert ZORMAN. 

Soglasno je bil sprejet  

Sklep 03-07/2013: Za skupščino SŽPS se imenujejo delegati Andrej KARNIČNIK, 

Branko MOČNIK in Robert ZORMAN. 

 

 



Ad. 4 

Podani so bili predlogi za sindikalni izlet  v mesecu juniju. Po preuĉitvi vseh ponudb in 

finanĉnem predlogu plana aktivnosti je bil sprejet  

Sklep 04-07/2013: Dne 15.06.2013 se organizira sindikalni izlet v Benetke (avtobus-

ladja). O.O. Maribor nameni za izlet 50 € po udeležencu, ostalo plačajo udeleženci sami 

(cena glede na število prijavljenih udeležencev). Ob prijavi se plača kavcija, ki bo 

določena v vabilu. 

Sklep 05-07/2013: Na izlet se lahko prijavijo tudi družinski člani, ki plačajo polno ceno 

izleta. 

Ad. 5 

Predsednica NO O.O.Maribor je predstavila poroĉilo o opravljeni kontroli blagajniškega  

poslovanja v letu 2012. Blagajniško poslovanje je bilo brez pripomb in je bilo vodeno brez 

napak. Ima pa samo pripombo, da se naj ĉimprej popišejo sredstva O.O. Maribor po postajah 

in se uredi evidenca teh sredstev. 

Sklep 06-07/2013: Sprejme se poročilo predsednice NO O.O. Maribor o opravljeni 

kontroli blagajniškega poslovanja v letu 2012. 

Ad. 6 

Zvonko ERTL je opozoril na nepravilnosti pri nadomešĉanju blagajnika na postaji Poljĉane, 

kjer se ure obraĉunavajo mimo doloĉb KPDŢP, prav tako pa je opozoril, da se ure minus ure 

seštevajo po veĉ kot 2 meseca skupaj, kar je tudi v nasprotju s predpisi. Opozoril je tudi na 

problem v potniški blagajni Maribor, kjer ob vsakem veĉjem nalivu, teĉe voda skozi strop 

prostora in na zelo izrabljene stole v blagajnah. 

Alojz DITMAJER je tudi opozoril na to, da mu nadrejeni namesto dopusta, ki ga je planiral, 

vpisuje in prenaša minus ure.  

Sreĉko PREGL je podal predlog, da bi se na postaji Maribor Studenci uredil WC bliţe 

prometnega urada. 

Potrebno je zamenjati vsa vhodna vrata na koroški progi. Vsi plani so potrjeni, vendar se 

zapleta pri denarju, ki ga ni in se vsaka stvar ureja takoj, ko se pridobijo sredstva. 

Potrebno je opozoriti članice in člane O.O. Maribor, da preverijo, če imajo sindikalne 

članske izkaznice. V primeru izgube to javijo do 15.04.2013 predsedniku O.O. Andreju 

Karničnik na Gsm 031 708186. 

Sestanek je bil zakljuĉen ob 10.00 uri. 

 

Zapisnik zapisal: Predsednik O.O.Maribor 

Robert Zorman Andrej Karniĉnik 


