Datum: 14. 05. 2016
ZAPISNIK
sestanka SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v četrtek, 12. 05. 2016, v sobi SŽPS v Zidanem Mostu
s pričetkom ob 7.30 uri.
Prisotni: Boštjan Povše, Stanka Jurkošek, Uroš Trkaj, Adolf Teržan, Jurij Aškerc in Miran Prnaver
Opravičeno odsotna: Tatjana Tržan
Predlagani dnevni red :
1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 05. 02. 2016 in korespondenčne seje z
dne 25. 04. 2016.
2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most
3. Razno
Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno.
1.

Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 05. 02. 2016 in korespondenčne
seje z dne 25. 04. 2016.

Sklep št. 01/2016: (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 12. 11. 2015.)
je realiziran.
Sklep št. 02/2016 (Za izlet in srečanje naših članic ob dnevu žena OO Zidani Most prispeva polno
razliko do cene, ki jo bo delno pokrila glavna pisarna.) je realiziran.
Sklep št. 03/2016 ( Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Sklep št. 04/2016: (Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2015.) je realiziran.
Sklep št. 05/2016: (Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2016.) je realiziran.
Sklep št. 06/2016: (Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Sklep št. 07/2016: (V letu 2016 OO organizira spomladanski pohod na Kum predvidoma v drugi
polovici aprila, jesensko druženje - izlet in prednovoletno srečanje.) je realiziran.
Sklep korespondenčne seje z dne 25. 04. 2016: (Delegata OO SŽPS Zidani Most na volilni skupščini
SŽPS 4. maja 2016 sta Tatjana Tržan in Miran Prnaver.) je realiziran.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja dva sklepa:
Sklep št. 08/2016: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 05. 02. 2016 in
korespondenčne seje z dne 25. 04. 2016.
Sklep št. 09/2016: Zapisniki sej OO SŽPS Zidani Most se pošiljajo članom OO na njihove
elektronske naslove, prav tako se objavijo na spletni strani SŽPS.

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most
Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:

- Pohod na Kum v petek, 22. aprila, je ob lepem vremenu in dobri organizaciji lepo uspel. Naslednje
leto se morda razmisli o pohodu nekje izven območja našega OO (Posavje, Zasavje).
- Zbirali so se podpisi podpore evropski državljanski pobudi za zagotavljanje poštene konkurence in enakega
obravnavanja delavcev v različnih prometnih panogah.

- Opozorili smo (glasilo Prometnik) na nemogoč dostop do elektro omarice na postaji Zidani Most v
primeru nevarnosti in potrebe izklopa električne energije.
- Odobrene so bile štipendije za otroke zaposlenih. Razpis za štipendiranje otrok zaposlenih je
predviden tudi za šolsko leto 2016 / 2017.
- Izleta in srečanja ob dnevu žena se je udeležila ena naša članica.
- Na seji GO smo opozorili na nepravilnosti, ki se dogajajo ob prenašanju opravljenih mesečnih ur, in
o načinu evidence dopusta.
- Tradicionalni jesenski izlet OO bo predvidoma konec septembra ali v prvi polovici oktobra. Možna
lokacija je Maribor. Dokončno odločitev sprejmemo na naslednji seji.
- Na postaji Trbovlje je po mnenju zaposlenih še vedno močno prisoten povečan hrup pri zunanjem
prometniku (GSMR).
- Redna letna skupščina našega sindikata je potekala 4. maja. Letošnja skupščina je bila tudi volilna.
Predsednik sindikata ostaja še naprej Matjaž Skutnik, prav tako ostaja predsednik NO sindikata član
našega OO Boštjan Povše.
- Tradicionalno družabno srečanje našega sindikata bo v soboto, 18. junija, na Rogli. Organiziran bo
avtobusni prevoz na Roglo. Prijave pri predsedniku OO do 6. junija. Potrebno je tudi oblikovati ekipe
za igre, ki se bodo odvijale na srečanju.
- V postopku je sprememba Navodila 637 (prevoz na delo), ki bo omogočal, da zaposleni sami
izberejo prevozno sredstvo za vožnjo na delo in zanj prejmejo določeno nadomestilo.
- V Ljubljani poteka izobraževanje 22-ih kandidatov za delovno mesto prometnika.
- Sindikat je opozoril na potrebno poučevanje prometnikov, ki prodajajo vozovnice potniškega
prometa, saj iz tega naslova prihaja redno do sprememb in novosti, o katerih prometniki niso ustrezno
poučeni.
- Svet delavcev naše odvisne družbe se bo sestal na redni seji 18. maja.
- Naslednja seja GO SŽPS bo 9. junija.

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja dva sklepa:
Sklep št. 10/2016: Tradicionalni jesenski izlet OO bo predvidoma konec septembra ali v prvi
polovici oktobra.
Sklep št. 11/2016: Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.

3. Razno
Pod to točka je potekala razprava o kraju in obliki prednovoletnega srečanja naših članic in članov v
letošnjem letu. Do naslednje seje proučimo možnosti in obliko izvedbe srečanja.
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje primernosti in ustrezne usposobljenosti dela prometnikov na
mestu čuvajev potnih prehodov ob okvari in celodnevni izključenosti APB-ja.

Predsednik OO Zidani Most:
Miran Prnaver

