
 
Številka: 08/2013 

Datum: 18.06.2013 

ZAPISNIK 
08. sestanka O.O. Maribor, dne 18.06.2013 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na 

postaji Maribor Studenci. 

PRISOTNI: Alojz DITMAJER, Robert ZORMAN, Andrej KARNIČNIK, Zvonko ERTL, 

Branko MOČNIK, Janko MEGLIČ, Miroslav LORENCI, Tatjana PETEK. 

ODSOTNI: Ţivorad MARKOVIĆ, Joţe GREIFONER, Danilo KRAMLJAK, Zdravko 

KOTARSKI, Marijan PRAZNIK,Marko DANJI, Srečko PREGL, 

 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1.) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 07. Sestanka O.O. Maribor z dne 27.03.2013 

2.) Poročilo iz 21. seje GO, skupščine sindikata in 02. izredne seje GO v Ljubljani 

05.06.2013 

3.) Druţabne prireditve – odpoved izleta – pogledi za naprej 

4.) Dogovor glede izplačila dnevnic na sestankih O.O. po priporočilu predsednika NO 

SŢPS g. Boštjana Povšeta 

5.) Nadomeščanje predsednika O.O. Maribor v času letnega dopusta 

6.) Planiranje datuma planinskega pohoda v mesece septembru 

7.) Razno. 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

Ad. 1 

Sklep 01-07/2013 (Sprejme se zapisnik 06. sestanka OO Maribor.) je realiziran. 

Sklep 02-07/2013 (OO Maribor se je seznanil s poročilom predsednika.) je realiziran. 

Sklep 03-07/2013 (Za skupščino SŢPS se imenujejo delegati Andrej KARNIČNIK, Branko 

MOČNIK in Robert ZORMAN.) je realiziran. 

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

O.O. Maribor nameni za izlet 50 € po udeleţencu, ostalo plačajo udeleţenci sami (cena glede 

na število prijavljenih udeleţencev). Ob prijavi se plača kavcija, ki bo določena v vabilu.) ni 

realiziran. Zaradi malega števila prijavljenih je bil  izlet odpovedan. 

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

izleta.) ni realiziran. Odpoved izleta. 

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

blagajniškega poslovanja v letu 2012.) je realiziran. 

 

    



Sklep 01-08/2012: Sprejme se zapisnik 07. sestanka OO Maribor je bil sprejet soglasno. 

Ad. 2 

Poročilo so podali predsednik O.O. Andrej KARNIČNIK, ter delegata na skupščini Branko 

MOČNIK in Robert ZORMAN 

 Na 02. izredni seji GO dne 05.06.2013 se je obravnaval predvsem dopis predsednika 

O.O. Postajna, ki je govoril o tem, da se sklepi, o katerih so se dogovorili na sejah GO, ne 

upoštevajo, saj so se na skupščini izglasovali drugi. Povedano je bilo, da je skupščina 

najvišji organ sindikata in da se lahko na skupščini sprejmejo tudi drugačni sklepi, kot so 

bili dogovorjeni na GO. Tako so bili na skupščini izglasovani predvsem sklepi glede 

izplačila odpravnine ob odhodu v pokoj (ali se članu ponudi tedensko letovanje v termah 

v hišicah v lasti SŢPS ali pa se mu izplača enoletna članarina, glede na ţeljo člana) in 

sklep o nakupu hišice v Atomskih toplicah (zamenjava za obstoječo), 

 Seznam oziroma status zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje del IŢD gre v 

pregled oz. obravnavo delovne skupine, ki je sestavljena iz treh predstavnikov vsake 

strani, 

 Pooblastila v SŢ-Infrastruktura d.o.o. so še vedno v postopku usklajevanja, 

 Sodelovanje v akciji Anina zvezdica, GO je doniral sredstva v višini 300,00 €, ter 

predlagal, da O.O. sprejmejo sklepe in donirajo 1,00 € po članu, 

 Na skupščini je bilo izpostavljen problem zmanjšanja organizacijskih enot v Vodenju 

prometa, delavci pa so ostali in so brez pooblastil in odgovornosti, kar je še slabše, kot 

prej, 

 Še vedno se je malo naredilo s strani delodajalca po sklenjenem Dogovoru, medtem, ko 

se je na delavski strani naredilo vse. Roki so ţe zdavnaj mimo in se vse dela na silo.  

 Pozna se kriza saj se je na 30 razpisanih mest progarja prijavilo 2300 kandidatov, pred 

leti se na razpis ni javil nihče, 

 Še vedno je na SŢ glavna politika in bi lahko to začeli uporabljat v svoje dobro, da bi 

objavljali skupaj z opozorili in navedbo kdo opozarja. 

 Do konca leta predvidenih od 400 do 700 delavcev za odhod na čakanje. 

 Če se zamenja izmena, se mora to takoj javiti nadrejenemu, saj je drugače to kršitev , ki 

se kaznuje z disciplinsko odgovornostjo . 

Sklep 02-08/2013: OO Maribor se je seznanil s poročilom predsednika ter delegatov je 

bil sprejet soglasno. 

Sklep 03-08/2013: O.O. Maribor nameni za akcijo Anina zvezdica 1,00 € po članu je bil 

sprejet soglasno. 

 



Ad. 3 

Ker je bilo prijavljenih premalo udeleţencev izleta (5) se je izlet odpovedal. Zato je O.O. 

soglasno sprejel 

Sklep 04-08/2013: V septembru se poskuša organizirati nov izlet s tem, da se zberejo 

ponudbe do vrednosti cca 50,00 € po članu. 

Ad. 4 

Zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo se mora spremeniti vrednost sejnine, ki lahko znaša 

ali polno dnevnico (21,00 €) ali polovično dnevnico (10,50 €). Za to je bil soglasno sprejet 

Sklep 05-08/2013: Za udeležbo na sestankih se plačuje enkrat polovična in drugič polna 

dnevnica. Tako ostane planiran znesek sredstev namenjenih za to nespremenjen. 

Ad. 5 

V času odsotnosti predsednika O.O. Maribor g. Andreja KARNIČNIKA ga nadomeščata: 

v času od 11.08.2013 do 18.08.2013 g. Branko MOČNIK gsm: 051 661-975 

v času od 19.08.2013 do 26.08.2013 g. Robert ZORMAN gsm: 040 505-145 

Kopalne karte za Terme Zreče bo moţno nabaviti pri blagajniku g. Alojzu Ditmajer 

prometniku na p. Ruta gsm 040 606 410 

Ad. 6 

Soglasno je bil sprejet  

Sklep 06-08/2013: Organizira se planinski pohod dne 07.09.2013 ali 21.09.2013. 

Ad. 7 

Kolesarski izlet je bil odpovedan zaradi premalega števila prijavljenih. Soglasno je bil sprejet  

Sklep 07-08/2013: Organizira se kolesarski izlet v mesecu septembru na koroškem 

koncu. 

G. Janko MEGLIČ je izpostavil problem vetrolova na postaji Rače. Ker to postaja ţe 

zdravstveni problem se naj prekoglavne pisarne sindikata pozove odgovorne , da se čimprej 

pristopi k izvedbi ali poskus preko inţinerja za varstvo pri delu za poziv in protest pri 

pristojnih na agenciji za ţelezniški promet, katera zavira izdelavo vetrolova.  

G. Alojz DITMAJER je predlagal, da se GO naloţi, da se spletna stran čim pogosteje aţurira, 

še posebej prosti termini v počitniških kapacitetah, da se bo vedelo kaj in kdaj je prosto. 

Sestanek je bil zaključen ob 10.00 uri. 

 

Zapisnik zapisal: Predsednik O.O.Maribor 

Robert Zorman Andrej Karničnik 


