
                                                 
 

Datum: 14. 11. 2016 

 

Z A P I S N I K 

 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v četrtek, 10. 11. 2016, v  sobi SŽPS v Zidanem Mostu 

s pričetkom ob 18.30 uri. 

 

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

Opravičeno odsotna: Stanka Jurkošek 

Seznam prisotnih je priloga originalnega zapisnika. 

 

Predlagani dnevni red : 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 16. 09. 2016  

2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

3. Prednovoletno srečanje in obdaritev članov OO SŽPS Zidani Most 

4. Razno  

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 16. 09. 2016  

 

 

Sklep št. 12/2016 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 12. 05. 2016.) 

je realiziran. 

Sklep št. 13/2016 (Za potrebe nakupa hladilnika v CP Zidani Most se odobri sofinanciranje s strani 

OO SŽPS Zidani Most v višini 5 evrov po članu na postaji Zidani Most.) je realiziran. 

Sklep št. 14/2016 (Sprejme se  poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.  

Sklep št. 15/2016 (Tradicionalni jesenski izlet OO bo v petek, 7. oktobra, v Maribor.) je realiziran.    

 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji  sklep: 

 

Sklep št. 16/2016: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 16. 09. 2016. 

 

        2. Poročilo predsednika OO Zidani Most 

 

Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo: 

 

- Na prošnjo prometnikov postaje Trbovlje se odobri pomoč pri nakupu mikrovalovne pečice v višini 5 

evrov pa članu našega sindikata na postaji Trbovlje. 

- Izlet v Maribor  v mesecu oktobru je lepo uspel in bil dobro organiziran. Udeležba je bila na nivoju 

prejšnjih let. Razen neprijetnosti, ki smo jih doživeli pri vodstvu PO Maribor ob obisku CVP Maribor,  

je vse potekalo v najlepšem redu. Tudi stroški izleta, gleda na prejšnja leta, so bili letos manjši. 

- Odgovor poslovodstva infrastrukture na vprašanje člana SD-I glede sanacije plazu z dne 29. 08. 2016 

med postajama Zidani Most - Hrastnik je bil zelo splošen, brez konkretnih predlogov predlaganih  

rešitev. 

- Glede dostopa do elektroomarice na postajah Trbovlje in Zidani Most, se nakazuje rešitev v smislu, 

da bodo prometniki imeli zapečaten ključ potniške blagajne in bodo v nujnih primerih ta ključ 

uporabili ter uporabo ustrezno evidentirali. 

- Sestanek na temo investicij in vzdrževanj naših delovnih prostorov je bil v pisarni v Ljubljani 18. 10. 

2016. Iz našega OO se ga je udeležil Boštjan Povše. 

- Na seji SD KPD je bil izpostavljen problem anonimk, ki se pojavljajo na račun našega sistema in 

lahko škodijo podjetju in s tem tudi seveda zaposlenim. 



                                                 
 

-  Program reševanja presežnih delavcev  (PRPD) za leto 2016 se izvaja. Iz našega OO se bo vanj 

vključil en član. Za leto 2017 pa še ni dogovora glede PRPD. 

- Za leto 2016 so trije naši upokojeni člani plačali članarino, ki je predvidena za člane upokojence. 

-  Predsednik je predstavil trenutno finančno stanje v OO SŽPS Zidani Most, gleda na obveznosti, ki 

nas čakajo do konca letošnjega leta. 

- Potniške blagajničarke (članice  vseh sindikatov) so poslale dopis na poslovodstvo potniškega 

prometa o vrednotenju njihovih delovnih mest. Odgovora še niso prejele. 

- V primeru, da bi prihajalo do težav pri izvajanju dogovora o koriščenju odmora med delom, je o tem 

potrebno obvestiti sindikat. 

- Predsednik OO je prestavil težave, ki so se v zadnjem času pojavile glede zasedbe v glavni pisarni 

sindikata. S strani poslovodstva je prišlo do enostranske kršitve določil kolektivne pogodbe glede 

zagotavljanja delavke za opravljanje administrativnih del.   

     

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja dva sklepa:  

 

Sklep št. 17/2016: Za potrebe nakupa mikrovalovne pečice na postaji Trbovlje se  odobri 

sofinanciranje s strani OO SŽPS Zidani Most v višini 5 evrov po članu SŽPS na postaji 

Trbovlje. 

 

Sklep št. 18/2016:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 

                            

 

         3.  Prednovoletno srečanje in obdaritev članov OO SŽPS Zidani Most 

 

 

Glede prednovoletnega srečanja smo si, glede na razpravo na naši zadnji seji, ogledali lokacijo v 

Rimskih Toplicah. Prosti termin in možnost rezervacije je petek, 16. 12. 2016. Po naši odločitvi bodo   

vabila  poslana na oglasne deske. Vabilo bo objavljeno na spletni strani in prejeli ga bodo tudi vsi 

člani na svoje elektronske naslove. Potekala je tudi razprava, ali bi na letošnje srečanje povabili tudi 

naše  nekdanje člane, ki so se upokojili leta 2015  ali pa so v programu PRPD iz lanskega leta. 

Novoletni program  s strani glavne pisarne je naročen. Predsedniki OO ga bodo dobili v začetku 

decembra. Predsednik OO je predlagal, da poleg darila iz glavne pisarne vse članice in člani OO SŽPS 

Zidani Most prejmejo še darilo, ki ga financira OO. Predlagal je darilo, in sicer pohodne palice, 

prisrčnico in strgalo za led z lučko. Prav tako je predlagal, da se vsem našim članicam in članom na 

domači naslov pošlje praznična voščilnica. Potekala je tudi razprava o obliki darila, ki ga prejmejo 

delavci, ki delajo nočno izmeno s starega na novo leto 2017. Predsednik je predstavil koledar 2017 

SŽPS, ki ga bodo prejela vsa delovna mesta, kjer so zaposleni naši člani. Prav tako je v pripravi 

podloga za računalnik (za miško) za naša delovna mesta.   

 

 

Po temeljiti in daljši razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje  sklepe: 

 

Sklep št. 19/2016: Tradicionalno praznovanje in srečanje OO ob zaključku leta bo v petek, 16. 

decembra, ob 19. uri, v hotelu Aqua Roma v Rimskih Toplicah. 

 

Sklep št. 20/2016:  Na tradicionalno praznovanje in srečanje OO ob zaključku leta se povabi tudi 

naše nekdanje člane, ki so se upokojili leta 2015  ali pa so v programu PRPD iz lanskega leta. 

 

 

Sklep št. 21/2016: Poleg darila iz glavne pisarne vse članice in člani OO SŽPS Zidani Most 

prejmejo še darilo, ki ga financira OO SŽPS Zidani Most, in sicer pohodne palice, prisrčnico in 

strgalo za led z  lučko.  

 

 



                                                 
 

Sklep št. 22/2016: Vsem našim članicam in članom se na domači naslov pošlje praznična 

voščilnica.  

 

 

Sklep št. 23/2016:  Delavci - člani OO SŽPS Zidani Most, ki delajo nočno izmeno s starega na 

novo leto 2017, prejmejo darilo v obliki darilnega bona v vrednosti 20 evrov. 

 

   

 

                                                                        4.  Razno 

 

Pod to točko smo se dogovorili, da do naslednje seje razmislimo o aktivnostih in programu delovanja,  

ki bi ga izvajali v naslednjem letu. 

                                                                                                          

                                                                                                 Predsednik  OO Zidani Most: 

                                                                                                            Miran Prnaver 


