
Številka: 18/2015 

Datum: 12.06.2015 

 

                                   ZAPISNIK 

 

18. sestanka O.O. Maribor, dne 12.06.2015 ob 08.20 v prostorih sejne sobe sindikata na postaji 

Maribor Studenci. 

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

Danilo Kramljak, Zdrako Kotarski, Robert Zorman 

OPRAVIČENO ODSOTNI : Tatjana Petek,, Marko Danji, Ţivorad Markovič, Srečko Pregl,. 
Seznam prisotnih je priloga originala zapisnika. 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

 

1) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 17. sestanka O.O. Maribor z dne 21.04..2015 

2) Poročilo z 34. seje GO v Ljubljani dne 20.05.2015 

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

4) Planiranje jesenskih druţabnih dogodkov O.O. Maribor 

5) Razdelitev majic za druţabno srečanje na Rogli in ob 25. obletnici sindikata 

6) Razno oziroma problematika, kis e pojavlja pri delu na delovnih mestih 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

Ad.  1 

Sklep 1/17-2015: sprejme se zapisnik 16. sestanka O.O. Maribor je bil realiziran. 

Sklep 2/17-2015: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom z 33. seje GO v Zrečah je bil realiziran. 

Sklep 3/17-2015: Sindikalni izlet se izvede v soboto 27. junija 2015. Ob prijavi se pobere 

prijavnina v višini 20€, ki jo članice in člani namenijo za pokritje stroškov avtobusnega 

prevoza. Druţinski člani, ki se prijavijo plačajo polno ceno izleta ni bil realiziran zaradi 

premalega števila prijavljenih. 

Sklep 4/17-2015: Kolesarski izlet se organizira dne 25. junija 2015 ob 8.00 z zborom na 

ţelezniški postaji Šentilj je v fazi realizacije. 

Sklep 1/18-2015 sprejme se zapisnik 17. sestanka O.O. Maribor 

 

Ad. 2 

Poročilo s 34 seje Go v Ljubljani z dne 20.05 je podal predsednik O.O. Maribor Andrej 

Karničnik: 

 Sindikati so SŢ so pristopili k zbiranju podpisov za spremembo Zakona o minimalni 

plači z namenom, da se iz nje izvzamejo dodatki za delo v nočnem času, v nedeljo in 

ob praznikih in dela prostih dnevih, 

 Z delavci, ki ţe dalj časa delajo na začasnih odredbah in izhajajo iz segmenta 

proizvodnje, je potrebno čim prej podpisati pogodbe o zaposlitvi, ostala delovna 

mesta, ki so popolnjena na podlagi začasnih odredb, pa se naj rešijo v okviru plana 

kadrov, 

 Vodstvo SŢ se je pozvalo naj poda podatke, koliko agencijskih delavcev je zaposlenih 

v skupini SŢ, kolikšni so njihovi stroški in kakšni bi bili ti stroški, če bi ti delavci bili 

zaposleni na SŢ, 

 SŢPS je izpostavil problematiko velikega števila nadur. To pomeni, da je na teh 

delovnih mestih nujna zaposlitev dodatnih delavcev, potrebno je spoštovati zakone in 

KPDŢP glede opravljanja nadurnega dela, tudi če bi zaradi odklonitve opravljanja 

nadurnega dela preko zakonske meje, vlaki stali, 

 S 01.06.2015 se je ukinilo delovno mesto prometnika na postaji Ormoţ, 

 
 



 Sindikat ima moţnost predlagati sodnike porotnike na Delovnih sodiščih v Celju, 

Kopru in Mariboru po enega in na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani po dva 

porotnika. Za Delovno sodišče v Mariboru je izbran Andrej Karničnik, 

 Novoletni program iz GO je namizna ura in planerček, 

 Za prevoz članov iz O.O. Maribor na druţabno srečanje na Rogli se iz blagajne O.O. 

Maribor nameni 5€ po udeleţenem članu, 

 Po krajši razpravi je bil sprejet   
Sklep 2/18-2015: O.O. Maribor se je seznanil s poročilom z 34. seje GO v Ljubljani.   

 

Ad. 3  

Predsednik O.O. Maribor je odsoten zaradi letnega dopusta od 05.07. do 19.07.2015. V tem 

času ga zamenjuje podpredsednik O.O. Maribor Branko Močnik, ki je dosegljiv na gsm 051 

661-975. V tem času se lahko dobijo karte za Zreče pri blagajniku O.O. Maribor Alojzu 

Ditmajerju, gsm 040 284-095. 
 

Ad. 4 

Zaradi malega zanimanja za izlet v Budimpešto je bil odpovedan. Po krajši razpravi se je 

soglasno sprejel 

Sklep 3/18-2015: V mesecu septembru (05. ali 12.09.) se organizira družabno srečanje – 

piknik. Zberejo se ponudbe, datum pa bo javljen z vabilom. Prav tako se v mesecu 

septembru organizira planinski pohod na Duh na Ostrem vrhu, vodnik Alojz Ditmajer. 

Datum bo prav tako javljen z vabilom. 

 

Ad. 5 

Pod to točko so sindikalni zaupniki prevzeli majice ob 25. letnici SŢPS. 

 

Ad. 6 

Pod to točko je Branko Močnik izpostavil problem sanitarij na postaji Maribor Tezno, kje je 

zaradi nepravilne izvedbe kanalizacije le-ta stalno zamašena. 

SŢ Tovorni promet LPR Maribor z dnem 22.06. 2015 ukinja vsakodnevne voţnje tovornih 

vlakov 55420/55421 in jih planira voziti samo ob torkih in četrtkih. Obveščamo lokalne 

skupnosti Koroških občin , da prevzamejo pobudo obvestitve javnosti in so proti, da se našo 

progo odreţe od sveta. 

Zvonko Ertl je povedal, da s 01.08.2015 odhaja na čakanje. Izrazil je ţeljo, da bi ostal 

zaupnik-član O.O. Maribor do konca leta 2015. Soglasno se je sprejel  

Sklep 4/18-2015: Ertl Zvonko ostaja zaupnik- član O.O. Maribor do konca leta 2015. Ne 

plača članarine za to obdobje, istočasno pa se odpove sejninam. 

 
Sestanek je bil zaključen ob 10.00 uri. 

 

Zapisnik sestavil:                                                             predsednik O.O. Maribor 

Robert Zorman                                                                 Andrej Karničnik       

 


