
 
Številka: 10/2013 

Datum: 19.12.2013 

ZAPISNIK 
10. sestanka O.O. Maribor, dne 19.12.2013 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na 

postaji Maribor Studenci. 

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

Branko MOČNIK, Joţe GREIFONER, Zdravko KOTARSKI, Srečko PREGL, Ţivorad 

MARKOVIĆ, Marijan PRAZNIK, Danilo KRAMLJAK. 

ODSOTNI: Marko DANJI, Miroslav LORENCI, Tatjana PETEK, 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1.) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 09. Sestanka O.O. Maribor z dne 18.10..2013 

2.) Poročilo iz 24. seje GO dne 12.12.2013 

3.) Razdelitev novoletnega programa in razdelitev za obdaritev otrok članic in članov ob 

boţično novoletnih praznikih in razdelitev bonov za delavce, kateri delajo na 

silvestrsko nočno izmeno 

4.) Razno oziroma tekoča problematika po postajah in ostalih delokrogih 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

Ad. 1 

Sklep 01-09/2013 (Sprejme se zapisnik 08. sestanka OO Maribor.) je realiziran. 

Sklep 02-09/2013 (OO Maribor se je seznanil s poročilom sekretarja SŢPS g. Joţeta 

SKUBICA.) je realiziran. 

Sklep 03-09/2013 (Zaključek leta se organizira v gostišču Gurmanski hram, Zagrebška 92 

(nekdanji glavni vhod v TAM) in sicer v soboto 14.12.2013. Ob prijavi je potrebno plačati 

kavcijo 10 €, ki se prisotnim članom na zaključku vrne.) je realiziran. 

Sklep 04-09/2013 (Otroci članov sindikata OO Maribor, ki so rojeni po 01.01.2006 bodo 

obdarjeni z boni v višini 30 € po otroku.) je bil realiziran. 

Sklep 05-09/2013 (Člani sindikata, ki bodo delali v silvestrski nočni bodo prejeli bone v višini 

20 € po članu.) je realiziran.  

Sklep 06-09/2013 (Člani sindikata OO Maribor se ob zaključku leta obdarijo z boni . 

Blagajnika sindikata se istočasno pooblasti, da se višek denarja, ki bi ostal v blagajni OO 

Maribor razdeli med člane sindikata v obliki bonov.) je realiziran v višini 40 € po članu. 

Sklep 01-10/2013 zveza sklep 06-09/2013: Člane in članice OO Maribor se ob zaključku 

leta obdari z boni v višini 40 €. 

 Sklep 02-10/2013: Sprejme se zapisnik 09. sestanka OO Maribor je bil sprejet soglasno. 

 

    



Ad. 2 

Poročilo pod to točko je podal predsednik OO Maribor g. Andrej KARNIČNIK: 

 G.Damjan RAK je obvestil GO SŢPS, da s 01.01.2014 odhaja iz SŢ in se seli v RCA. 

Zaradi tega bo odstopil z mesta predsednika SD-I, 

 Turnusi osebja se niso spreminjali, 

 Na AŢP potekajo zadnja usklajevanja za spremembe Signalnega pravilnika, 

 Predstavljen bo nov pokojninski načrt za delavce z bonifikacijo oziroma z povečanjem 

delovne dobe iz 12 na 15 mesecev, 

 S strani SŢ je bil sindikatom predstavljen nov Dogovor za leta 2014, 2015 in 2016, ki 

predvideva zmanjšanje plače, ukinitev stimulacije, zmanjšanje dopustov, višino regresa 

na višini leta 2013, pogajanja še tečejo 

V razpravi k tej točki je bilo izpostavljeno, da se Dogovora ne sme podpisati, ker je 

varčevanje omejeno samo na pleča delavcev medtem, ko vodilni ne upoštevajo Dogovora in si 

plače niso zniţevali. Predlog sindikatu je, da se Dogovora za 2014 ne podpiše in se s strani SŢ 

zahteva poročilo, koliko se je privarčevalo s prejšnjim Dogovorom in kam je šel ta denar od 

delavcev predvidenih za na čakanje in se ti niso odločili vsi.Prav tako se naj po letu 2014 

naredi isto poročilo in se vidi učinke le-tega z plačami brez zmanjšanja in delavci kateri so 

odšli v pokoj in na čakanje. 

Sklep 02-09/2013: OO Maribor se je seznanil s poročilom predsednika OO Maribor g. 

Andreja KARNIČNIKA. 

Ad. 3 

Sindikalnim zaupnikom je bil razdeljen novoletni program za otroke delavcev in delavk, za 

delavce v nočni silvestrski izmeni in za vse delavce člane OO Maribor. 

Ad. 4 

G. Zvonko ERTL je predlagal, naj se preko sindikata urgira, da se v potniški blagajni Maribor 

aktivira ničla na telefonu za klicanje mobilnih številk, ki je potrebna za klicanje informatorja 

in pooblaščenih programerjev za urejanje subvencij mesečnih vozovnc ter informacij na 

zunanje številke. 

Gretje kretnic na postaji Šentilj je urejeno. 

Vetrolov na postaji Rače je urejen. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 09.15 uri. 

 

Zapisnik zapisal: Predsednik O.O.Maribor 

Robert Zorman Andrej Karničnik 


