
 
Številka: 06/2013 

Datum: 14.02.2013 

ZAPISNIK 
06. sestanka O.O. Maribor, dne 14.02.2013 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na 

postaji Maribor Studenci. 

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

KARNIČNIK, Zvonko ERTL, Danilo KRAMLJAK, Joţe GREIFONER, Branko MOČNIK, 

Miroslav LORENCI, Marijan PRAZNIK, 

ODSOTNI: Ţivorad MARKOVIĆ, Marko DANJI, Tatjana PETEK, Srečko PREGL, 

OSTALI PRISOTNI: Matjaţ SKUTNIK. 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1.) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 05. Sestanka O.O. Maribor z dne 04.12.2012 

2.) Poročilo iz 19. seje GO v Ljubljani dne 25.01.2013 

3.) Pregled in potrditev predloga finančnega plana in plana porabe za leto 2013 

4.) Pregled in potrditev predloga druţabnih prireditev v letu 2013 

5.) Poročilo blagajnika O.O.Maribor o finančnem poslovanju v letu 1012 

6.) Poročilo predsednice NO O.O.Maribor o opravljeni kontroli blagajniškega poslovanja 

v O.O.Maribor za leto 2012 

7.) Razno. 

Ker je bila predsednica NO O.O.Maribor Odsotna zaradi bolezni, je predsednik O.O.Maribor 

predlagal, da se točka 6 briše iz dnevnega reda sestanka in se prestavi na naslednji sestanek, 

točka 7 pa se spremeni v točko 6. 

Dnevni red s predlaganimi popravki je bil sprejet soglasno. 

Ad. 1 

Sklep 01-05/2012 (Sprejme se zapisnik 04. sestanka OO Maribor.) je realiziran. 

Sklep 02-05/2012 (OO Maribor se je seznanil s poročilom predsednika.) je realiziran. 

Sklep 03-05/2012 (Ker je v blagajni preseţek sredstev se ta razdelijo med člane sindikata in 

sicer 20€ po članu) je realiziran. 

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

višini 100€ v obliki bonov.) je realiziran. 

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

računu iz stare blagajne) je bil realiziran 

Sklep 01-06/2012: Sprejme se zapisnik 05. sestanka OO Maribor je bil sprejet soglasno. 

 

 

    



Ad. 2 

Poročilo je podal predsednik sindikata Matjaţ SKUTNIK: 

 Notranja kontrola je na podlagi zadnjih ID zahtevala spremembe pri odpravi vlakov. 

Tako je poslovodstvo sprejelo sklep 903, s katerim bi se naj pripravile spremembe 

pravilnikov in bi vlake na zasedenih postajah ponovno odpravljali prometniki. V tem 

sklepu se tudi prepoveduje gledanje TV in poslušanje radia na delovnih mestih 

izvršilnih ţelezniških delavcev, prav tako tudi uporaba prenosnih in tabličnih 

računalnikov in mobitelov. Vendar je prišlo do spremembe na mestu vodje notranje 

kontrole in je bil sklep preklican. 

 Zaradi volitev v SD KPD je SVSŢ izstopil iz SD Infrastruktura, tako da je potrebno 

popolniti mesta z dvema novima predstavnikoma . 

 V vseh organih SD KPD so prisotni tudi naši člani. 

 Odstopil je tudi delavki direktor Infrastruktura, tako da je potrebno najti zamenjavo. 

 Ponovno je bil izdan razpis za delovno obutev, vendar se zahteva, da se razpis 

razveljavi in pripravi nov, saj je sedanji razpis napisan površno, pri njem pa so 

sodelovali ljudje, ki niso vpeljani v strokovno plat nabave čevljev(varnostnih 

inţinerjev ni bilo zraven). 

 Stanje glede pooblastil prejšnjih vodstvenih delavcev je katastrofalno, saj nobeden ne 

ve kakšna so njihova pooblastila in opisi del in nalog. 

 Postaja Maribor Tezno in Koroška proga, ker se ne vedo pristojnosti posameznih 

šefov, za to se tudi ne more pristopiti k reševanju posameznih problemov nujnih 

popravil in vzdrţevanj po postajah. 

 Z novim Zakonom o delovnih razmerjih ostajajo malica, odmor in prevozni stroški, 

bodo pa spremembe pri pogodbah za delo, predvsem pri pogodbah za določen čas. 

 Bonifikacija, tisti, ki so imeli bonifikacijo pred letom 1991 se jim je pravica s 

prejšnjim zakonom brisala. V novem zakonu se ta krivica popravlja za nazaj. 

Pridobljena bonifikacija se bo odštela od let starosti, ki so potrebna za upokojitev brez 

malusov. 

 Do konca junija 2013 se tisti, ki imajo do pokoja manj kot 2 leti lahko odločijo in 

gredo na SPIZ in nato v pokoj po starem zakonu.  

Sklep 02-06/2012: OO Maribor se je seznanil s poročilom predsednika . 

Ad. 3 

Predsednik O.O.Maribor je predstavil predlog finančnega plana za leto 2013, ter predlog 

porabe sredstev za leto 2013. Ker se je aktivno članstvo zmanjšalo (odhodi v pokoj in na 

ZPIZ) je nekoliko manjši proračun. 



Sklep 03-06/2012: Sprejme se predlog finančnega plana in plana porabe za leto 2013. 

Ad. 4 

Predsednik O.O.Maribor je predstavil predlog druţabnih prireditev v letu 2013, ki zajemajo 

obdaritev članic ob dnevu ţena, izlet, kolesarski izlet, planinski pohod. 

Sklep 04-06/2012: Sprejme se predlog družabnih prireditev v letu 2013. 

Sklep 05-06/2012: Za obdaritev članic ob Dnevu žena se nameni 20€ po članici v obliki 

bonov. 

Ad. 5 

Blagajnik O.O.Maribor je predstavil poročilo o finančnem poslovanju v letu 2012. Na 

predstavljeno poročilo ni bilo pripomb 

Sklep 06-06/2012: Sprejme se poročilo blagajnika o finančnem poslovanju v letu 2012. 

Ad. 6 

Članica Milena Kremzer se zahvaljuje za prejeto pomoč ob poplavah s strani O.O. in glavne 

pisarne sindikata. 

Potrebno je pripraviti nov spisek intervencijskih in vzdrţevalnih del, ki niso bila opravljena v 

letu 2012, čeprav so bila na seznamih za to leto in ga pošljemo pristojnim sluţbam v vednost 

in za izvršitev predvidenih del in namestitev klimatskih naprav poleti. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 10.45 uri. 

 

Zapisnik zapisal: Predsednik O.O.Maribor 

Robert Zorman Andrej Karničnik 


