
 
Številka: 09/2013 

Datum: 18.10.2013 

ZAPISNIK 
09. sestanka O.O. Maribor, dne 18.10.2013 ob 08.00 v prostorih sejne sobe sindikata na 

postaji Maribor Studenci. 

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

Branko MOĈNIK, Janko MEGLIĈ, Miroslav LORENCI, Tatjana PETEK, Joţe 

GREIFONER, Zdravko KOTARSKI, Sreĉko PREGL 

ODSOTNI: Ţivorad MARKOVIĆ, Danilo KRAMLJAK, Marijan PRAZNIK, Marko DANJI. 

OSTALI PRISOTNI: Joţe SKUBIC. 

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1.) Pregled zapisnika in realizacije sklepov 08. Sestanka O.O. Maribor z dne 18.06..2013 

2.) Poroĉilo iz 22. seje GO dne 04.09.2013 in 23.seje GO z dne 17.10.2013 

3.) Predstavitev predlogov in izbira najugodnejšega za zakljuĉek leta 

4.) Izdati poziv ĉlanom za javljanje podatkov za obdaritev otrok ob boţiĉno-novoletnih 

praznikih in seznam ĉlanov, kateri delajo na silvestrsko noĉno izmeno 

5.) Razno oziroma tekoĉa problematika po postajah 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

Ad. 1 

Sklep 01-08/2013 (Sprejme se zapisnik 07. sestanka OO Maribor.) je realiziran. 

Sklep 02-08/2013 (OO Maribor se je seznanil s poroĉilom predsednika in delegatov.) je 

realiziran. 

Sklep 03-08/2013 (O.O. Maribor nameni za akcijo Anina zvezdica 1,00 € po ĉlanu) je 

realiziran. 

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

do vrednosti cca 50,00 € po ĉlanu.) ni bil realiziran zaradi premalega števila prijavljenih. 

Sklep 05-08/2013 (Za udeleţbo na sestankih se plaĉuje enkrat poloviĉna in drugiĉ polna 

dnevnica.) je realiziran.  

Sklep 06-08/2013 (Organizira se planinski pohod dne 07.09.2013 ali 21.09.2013.) je 

realiziran. 

Sklep 07-08/2013 (Organizira se kolesarski izlet v mesecu septembru na koroškem koncu.) ni 

bil realiziran zaradi premalega števila prijavljenih. 

Sklep 01-09/2013: Sprejme se zapisnik 08. sestanka OO Maribor je bil sprejet soglasno. 

Ad. 2 

 

    



Poroĉilo pod to toĉko je podal prisoten sekretar SŢPS g.Joţe SKUBIC: 

 G.Damjan RAK je obvestil GO SŢPS, da umika toţbo in toţbeni zahtevek v individualni 

delovnem sporu proti SŢ d.o.o. glede nezakonitega zniţanja plaĉe po Dogovoru iz leta 

2009. Pravdni stroški bodo SŢPS povrnjeni s strani SŢ d.o.o., 

 Glavna pisarna je dobila nekatere podatke, ki so pomembni pri odloĉanju o nadaljnih 

postopkih glede nezakonitega zniţanja plaĉ po Dogovoru 2009, 

 Hišica C-50 je bila prodana zasebnemu lastniku in narejena je bila primopredaja, 

 V komisijo, ki pripravljajo razpis za ĉevlje so sedaj imenovani predstavniki zaposlenih, ki 

pokrivajo varstvo pri delu. Infrastrukturo predstavlja Izidor SOTLAR. 

 Sklican je bil sestanek socialnih partnerjev in SŢ-Infrastruktura, na katerem se je 

obravnavala problematika IŢD (usklajen predlog na Infrastrukturi je bil predan v 

obravnavo Holdingu), problematika postaje Divaĉa v ĉasu rekonstrukcije,problematika 

organiziranosti dela v Sekretariate – lokacija Maribor (zaradi bolniških so dela prenesena 

na preostale delavke), vrednotenje delovnega mesta voznik motornih progovnih vozil, 

razpis za zaposlitev 30 progarjev, kjer so pretekli ţe vsi roki 

 Iz odgovora, ki ga je prejel Svet delavcev Infrastrukture je razvidno, da nekateri iz 

Dogovora 2009 niso imeli zmanjšane plaĉe, torej gre za kršitev Dogovora. Oškodovane 

so bile SŢ, zato bi bila odgovornost poslovodstva in nadzornega sveta, da zahteva 

povraĉilo plaĉ vseh tistih, ki jim plaĉe niso bile zmanjšane. Sindikat ima moţnost, da o 

teh nepravilnostih obvesti generalno vodstvo SŢ in NO SŢ. 

 Na SD-Infrastruktura smo opozorili, da socialni partnerji nismo bili vkljuĉeni pri 

usklajevanju sprememb Prometnega pravilnika. Pripombe na Prometni pravilnik sta 

podala le Petrović ĐorĊo in Breznik Miran. 

 SŢPS je podal pripombe na vozni red (potniški in tovorni), katere sta posredovala 

predsednika OO Maribor in OO Postojna. Odgovor tovornega prometa je ţe prejet, na 

odgovor potniškega prometa se ĉaka. 

 V poĉitniški enoti v Moravskih toplicah se bodo zamenjale nekatere dotrajane stvari 

(ograja, nakup novih postelj in omare za spalni prostor). 

V razpravi k tej toĉki je sodeloval g. Janko MEGLIĈ, ki je vprašal sekretarja, zakaj se s strani 

SŢPS ne obvešĉa ĉlanstva ob spremembah pravilnikov. Ne strinja s s predlagano odpravo 

vlakov po prometniku na vseh zasedenih postajah.  Odgovor je bil, da Odbor za predpise 

pošlje predloge na AŢP, kaj oni sprejmejo ali ne, pa je izven naših moţnosti. G. Sreĉko 

PREGL je vprašal kaj bo z Dogovorom po novem letu, ko stari Dogovor poteĉe. Odgovor g. 

Skubica je bil, da je vse tiho, kar se tiĉe Dogovora za naprej in da se kot kaţe s strani SŢ ĉaka 

na konec leta, kar so poĉeli ţe prej. Stališĉe sindikata je, da se naj odloĉanje O Dogovoru 



prenese na vsako odvisno druţbo, kjer bodo delavci sami lahko odloĉali o usodi Dogovora z 

glasovanjem. Ĉe se bo šlo v Dogovor preko Holdinga SŢ pa SŢPS ne bo dal soglasja in se bo 

šlo v toţbo. G. Andrej KARNIĈNIK je vprašal kako je z delovnim mestom kretnika na postaji 

Vuzenica, kjer je kretnik na bolniški in se mora voziti kretnik iz Rute v Vuzenico, da opravi 

eno kriţanje, ne plaĉujejo pa se pravilna kilometrina in tudi sama zahteva za voţnjo iz Rute v 

Vuzenico je proti predpisom. G. Skubic je povedal, da bodo glede tega urgirali, na naslednji 

sestanek pa se naj povabi tudi predstavnika delodajalca (g. Ritonjo ali g. Brleka) in se jih naj 

seznani s temi problemi uredno.  Po krajši razpravi se je soglasno sprejel  

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

SKUBICA. 

Ad. 3 

Med veĉ prispelimi ponudbami se je po krajši razpravi soglasno sprejel 

Sklep 03-09/2012: 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. 

Ad. 4 

Sindikalni zaupniki javijo predsedniku OO Maribor javijo seznam ĉlanov, ki imajo otroke 

rojene po 01.01.2006 in seznam ĉlanov, ki bodo delali v silvestrski noĉni izmeni. 

V zvezi s tem sta bila soglasno sprejeta 

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. 

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

višini 20 € po članu. 

Glede obdaritve vseh ĉlanov sindikata OO Maribor je bil sprejet sklep 

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. 

Ad. 5 

Pri tej toĉki je g. Sreĉko PREGL opozoril na slabo stanje kuhinje na postaji Šentilj, ki je 

potrebna temeljite prenove (odpadajo plošĉice, star hladilnik in štedilnik). 

Drugih razprav ni bilo. 

Sestanek je bil zakljuĉen ob 11.00 uri. 

 

Zapisnik zapisal: Predsednik O.O.Maribor 

Robert Zorman Andrej Karniĉnik 


