
 
 
 

 

Zapisnik sestanka OO Postojna z dne 08.12.2016 

 

Sestanka so se udeležili naslednji člani: Tomaž Zalar, Silva Kristan, Mato Plavotić, Mara 

Plavotić,  Šefik Ibrišimović ter Vera Opatič. 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Tekoča problematika; 

2. Razno. 

 

 

K točki 1 

 

- Novi razporedi dela delavcev v izmenah so potrjeni,  veljajo za celo leto, zato se 

pričakuje, da delodajalec (PO Postojna) v času praznikov ne bo poskušal z brzojavko 

določiti zmanjšane zasedbe. 

- Predstavljena nam je bila vsebina osnutka novega Dogovora med delodajalcem in 

socialnimi partnerji, ki je sicer še v fazi usklajevanja, vendar  v veliki meri posega tudi v 

delo izvršilnega osebja, ki jim je moteno koriščenje odmora med delom. 

- Trenutno stanje v glavni pisarni, zaradi ukinitve administrativne pomoči, je zelo 

zaskrbljujoče, saj se člani na terenu sprašujejo kakšne podpore bodo deležni, ko bo za 

ukinjanje na vrsti njihovo delovno mesto. 

Za ureditev zadeve je bil v Celju sklican krizni sestanek, vendar nismo seznanjeni kakšen 

je bil učinek.  

 

Po daljši razpravi sta bila sprejeta  

 

Sklep št. 1 

 

Vodstvo sindikata naj na GO podrobno pojasni okoliščine in vzroke za ukinitev 

administrativne pomoči ter učinke kriznega sestanka  

 

ter  

 

Sklep št. 2 

 

Pred podpisom novega Dogovora se mora delodajalec jasno opredeliti na kakšen 

način bo delavcem zagotovil koriščenje odmora med delom 

 

K točki 2 

 

OO Postojna je bil z zapisniki kolegija SŽPS sprotno seznanjen z aktualnim dogajanjem, 

ugotavljamo pa, da v zadnjem času teh informacij ne dobivamo več.  



 
 
Razprava se je dotaknila tudi finančnega stanja našega OO, zato  predsednica pri g. Skubicu 

pridobi pojasnilo o morebitni delitvi denarja med člane OO. 

 

Skupna novoletna darila so že prispela, za obdaritev članov OO Postojna je bil sprejet  

 

Sklep št. 3 

 

Člane OO Postojna se obdari z darilnimi karticami trgovine Špar v vrednosti 40,00 

evrov 

 

Novoletne zabave dne 10.12.2016 se bo udeležilo 11 članov našega OO.  

 

 

 

 

Postojna, 09.12.2016                                       Predsednica OO Postojna 

        Vera Opatič 

 

 

 

 


