
 
Številka: 05/2012 

Datum: 20.12. 2012 

ZAPISNIK 
05. sestanka O.O. Maribor, dne 20.12.2012 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na 

postaji Maribor Studenci. 

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

KARNIČNIK, Ţivorad MARKOVIĆ, Zvonko ERTL, Danilo KRAMLJAK, Ivan ANŢEL, 

Joţe GREIFONER, Branko MOČNIK, 

ODSOTNI: Marko DANJI, Miroslav LORENCI, Tatjana PETEK, Marijan PRAZNIK, 

OSTALI PRISOTNI: Matjaţ SKUTNIK. 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1.) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 04. Sestanka O.O. Maribor z dne 09.10.2012 

2.) Poročilo iz 17. Seje in 18. Seje GO v Ljubljani dne 24.10.2012 in dne 13.12.2012 

3.) Razdelitev boţično-novoletnega programa za članice in člane O.O. Maribor. 

4.) Razdelitev bonov za delavce člane O.O. Maribor, kateri delajo na silvestrsko nočno 

dne 31.12 2012/01.01.2013. 

5.) Razdelitev bonov za otroke članic in članov ob boţičnih-novoletnih praznikih za boţič 

6.) Razno. 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

Ad. 1 

Sklep 01-04/2012 (Zapisnik 03. sestanka O.O. Maribor je sprejet soglasno.) je realiziran. 

Sklep 02-04/2012 (OO Maribor se je seznanil s poročilom predsednika.) je realiziran. 

Sklep 03-04/2012 (Pridobijo se dodatne ponudbe za organizacijo zaključka leta in sicer za dne  

15. 12. ali 22.12. 2012 v gostišču Šarman, Javnik 5, Oţbalt ob Dravi . Ob prijavi je potrebno 

plačati kavcijo v višini 10€, ki se članom za zaključku vrne.) je realiziran. 

Sklep 04-04/2012 (Glede na razpoloţljivo stanje v blagajni ob koncu leta se morebitni višek 

sredstev razdeli v obliki bonov med delavce, ki so člani našega OO.) je v fazi realizacije. 

Sklep 01-05/2012: Sprejme se zapisnik 04. sestanka OO Maribor. 

Ad. 2 

Poročilo je podal predsednik sindikata Matjaţ SKUTNIK: 

 Z novo sistematizacijo delovnih mest, ki se je zaenkrat izvršila na delovnih mestih s 

količnikom 4,12 in gor, ni več sekcij, nadzornih postaj, nadzorništev. Vodje nadzornih 

postaj ostanejo, vendar z nazivom strokovnega sodelavca, za obseg njihovih del in 

nalog se še ne ve točno. Količniki so se na nekaterih delovnih mestih zmanjšali tudi do 

20%. Sistematizacija za delovna mesta pod količnikom 4,12 se pričakuje v kratkem. 

 

    



 Zaradi spremembe zakonodaje za odhod v pokoj se bo povečalo število odhodov na 

čakanje na ZPIZ tistih delavcev, ki bodo izpolnili pogoje za pokoj v naslednjih 24 

mesecih,dano soglasje do 31.12.2012 ,odhod na ZPIZ z dnem 31.10.2013. 

  Vetrolov v Račah bi naj bil s strani SVP dokončan do konca leta, menjava oken in 

vrat na postaji Šentilj je izvršena, vetrolov pa je bil zavrnjen.  

 Dogovor o zagotavljanju minimalne plače je bil podpisan 19.12.2012 in velja od 

01.01.2013. 

 Pogodbe za določen čas se spremenijo v pogodbe za nedoločen čas. 

 Stimulacija bi se naj od 01.01.2013 ponovno izplačevala. 

Sklep 02-05/2012: OO Maribor se je seznanil s poročilom predsednika . 

Ad. 3 

Pod to točko se je postajnim zaupnikom razdelil boţično-novoletni program, ki je letos 

sestavljen iz torbice, planerčka in kemičnega svinčnika, ki jih je nabavil GO. S strani OO 

Maribor so se članom OO Maribor razdelili boni v vrednosti 20€. 

Sklep 03-05/2012: Ker je v blagajni presežek sredstev se ta razdelijo med člane sindikata 

in sicer 20€ po članu, je bil sprejet soglasno. 

Ad. 4 

Pod to točko so se razdelili postajnim zaupnikom boni v višini 30€ za člane sindikate, ki 

delajo v nočni izmeni iz 31.12./01.01. 

Ad. 5 

Pod to točko so se razdelili postajnim zaupnikom boni za otroke članov in članic OO Maribor 

v višini 20€. 

Ad. 6 

Branko MOČNIK je izpostavil problem tal v vetrolovu prometnega urada Maribor Tezno 

sever, katera še sedaj niso dokončana, tisto, kar je bilo narejeno, pa ţe propada zaradi slabe 

izdelave. 

Danilo KRAMLJAK je dejal, da naj se uredi, da se popravi tesnenje vhodnih vrat na postaji 

Rače. Kljub obljubi do izgradnje vetrolova še ni prišlo. 

Podan je bil predlog, da se članici Mileni KREMZER, katero so doletele poplave, pomaga z 

boni v višini 100€. 

Sklep 04-05/2012: Članici Mileni KREMZER, ki so jo doletele poplave, se nameni 

pomoč v višini 100€ v obliki bonov. 

Sklep 05-05/2012: Za pogostitev postajnih zaupnikov ob koncu leta, se nameni znesek po 

računu iz stare blagajne. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 9.30 uri. 

 

Zapisnik zapisal: Predsednik O.O.Maribor 

Robert Zorman Andrej Karničnik 


