
                                                 
 

Datum: 14. 09. 2015 

 

Z A P I S N I K 

 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v petek, 04. 09. 2015, v  sobi SŽPS  v Zidanem Mostu 

s pričetkom ob 7.00 uri. 

 

Prisotni: Boštjan Povše, Tatjana Tržan, Uroš Trkaj, Adolf Teržan, Jurij Aškerc in Miran Prnaver 

Opravičeno odsotna: Stanka  Jurkošek 

Ostali prisotni: Matjaž Skutnik 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 17. 04. 2015 

2. Poročilo predsednika  SŽPS  Matjaža Skutnika 

3. Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS  

4. Razno  

 

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 07/2015 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 09. 02. 2015.) 

je realiziran. 

Sklep št. 08/2015 (Za delegata skupščine SŽPS za leto 2015 se imenujeta Adolf Teržan in Miran 

Prnaver.) je realiziran. 

Sklep št. 09/2015 (Tradicionalni jesenski izlet članic in članov OO SŽPS Zidani Most se izvede 

predvidoma v mesecu septembru ali oktobru v Ljubljano. Izlet bo poldneven.) je v fazi realizacije.   

Sklep št. 10/2015 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.)  je realiziran.   

Sklep št. 11/2015 (Sprejme se poročilo predsednika NO SŽPS Zidani Most za leto 2014.) je 

realiziran.   

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli Sklep št. 12/2015: Sprejmejo se sklepi in zapisnik 

zadnjega sestanka z dne 17. 04. 2015. 

     

2. Poročilo predsednika SŽPS Matjaža Skutnika  

 

Predsednik SŽPS Matjaž Skutnik  je podal naslednje poročilo: 

- Zbiranje podpisov za minimalno plačo se je  pričelo s 01. 09. 2015. Potrebno je zbrati 5.000 

podpisov, zbiralo se bo 40 dni. Stojnice bodo pred 24-imi upravnimi enotami. Želja je, da bi zakon 

začel veljati 01. 01. 2016. Alternativa pokrije stojnico v Slovenski Bistrici. Obrazec se mora izpolniti 

in ga je potrebno overiti na upravni enoti. Nato se potrjena izjava vrne predlagateljem. 

- V redni obravnavi v državnem zboru je predlog nove vsebine Zakona o varnosti v železniškem 

prometu. Predlagane spremembe zakona ne prepoznajo več IŽD, minimalni standardi pa bi morali biti 

zagotovljeni. Upravljalec in prevoznik bosta imela možnost, da vse uredita v svojih aktih (zdravstvena 

usposobljenost, potrebna izobrazba, število ur vežbanja …). 

- V redni obravnavi v državnem zboru je predlog  nove vsebine Zakona o železniškem prometu, kateri 

predvideva samostojnost upravljalca.  

- Preostali del regresa bo izplačan 15. 10. 2015. 

- Razpis za kadrovske štipendije z dne 16. 06. 2015 je razveljavljen in objavljen bo nov razpis, ki bo 

vseboval potrebne smeri izobraževanja in jasne kriterije izbora. Dogovorjeno je, da se objavi razpis za 

300 kadrovskih štipendij, od tega 250 za otroke zaposlenih v skupini SŽ in 50 za zunanje. 



                                                 
 

- Z razpisom dispečer PO I Maribor z dne 01. 06. 2015 bi lahko prišlo do razvrednotenja delovnega 

mesta. Potrebno je analizirati primernost razpisa.  

- V družbi Infrastruktura je bilo na dan 31. 03. 2015 zaposlenih  2351 delavcev. 

- Število opravljenih nadur v mesecu januarju je bilo 14446, v mesecu februarju 13845, v mesecu 

marcu 10849. Vse to kaže na pomanjkanje števila izvajalcev. Približujemo se fondu opravljenih 

nadur, preko katerih ne bo več mogoče  opravljati nadurnega dela. 

- Predsednik se je dotaknil letošnjih volitev v Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. 

 

V razpravi so se člani dotaknili predvsem problematike velikega števila nadur in pomanjkanja števila 

zaposlenih. Prav tako so kar nekaj časa namenili posledicam predloga sprememb zakona o varnosti v 

železniškem prometu. Vprašanja so bila tudi glede spreminjanja delovnega časa potniških blagajn in 

problemov, ki so povezani z nepričakovanimi zaporami tirov. 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli Sklep št. 13/2015:  Sprejme se poročilo predsednika SŽPS 

Matjaža Skutnika. 

     

                                     3. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

 

Predsednik OO SŽPS Zidani Most Miran Prnaver je v svoji razpravi izpostavil sledeče teme: 

- Letošnji pomladanski pohod na Kum je bil zaradi slabega vremena odpovedan, lokacija ostane ista 

za naslednje leto. 

- Družabno srečanje na Rogli in praznovanje 25. letnice našega sindikata je lepo uspelo. Udeležba  

naših članov OO je bila dobra. 

-  En naš član je odšel v pokoj, pridobili pa smo novega člana. Tako je številčno stanje ostalo enako. 

- Predstavljena je bila trenutna situacija glede želje delodajalca po ukinitvi delovnega mesta 

prometnik – zunanji, na postaji Trbovlje. 

-  Potekajo aktivnosti, da se uredi primerno čiščenje prostorov na postajah Trbovlje in Hrastnik. 

-  Na potniški postaji Trbovlje je potniški promet uredil čajno kuhinjo. 

- Dogovorjeno je bilo, kako in do kdaj se bodo zbirali podpisi za spremembo zakona o minimalni 

plači. 

- Poldnevni jesenski izlet (da se omogoči udeležba tudi članom, ki so iz nočne) v Ljubljano se bo 

izvedel v petek, 9. oktobra. 

- Prednovoletno srečanje naših članic in članov bo predvidoma v drugi polovici decembra v Sevnici. 

Najprej bo omogočeno igranje bowlinga v Bowling Deluxe v Sevnici. Nato bo večerja v eni izmed 

sevniških gostiln. 

- V Ljubljani je potekal sestanek na temo plana investicij in vzdrževanja naših službenih prostorov. 

 

Po krajši  razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje tri  sklepe: 

 

Sklep št. 14/2015:  

Jesensko srečanje se v obliki poldnevnega izleta in ogleda Ljubljane organizira v petek, 09. 10. 

2015. 

 

Sklep št. 15/2015:  

Prednovoletno srečanje naših članic in članov bo predvidoma v drugi  polovici decembra v 

Sevnici. Najprej bo omogočeno igranje bowlinga v Bowling Deluxe  v Sevnici. Nato bo večerja  v 

eni izmed sevniških gostiln. 

 

Sklep št. 16/2015:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Mirana Prnaverja. 

 

                         4. Razno 

Ni bilo razprave.      

                                                                                                  Predsednik  OO Zidani Most: 

                                                                                                            Miran Prnaver 


