Datum: 17. 09. 2016
ZAPISNIK
sestanka SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v petek, 16. 09. 2016, v sobi SŽPS v Zidanem Mostu s
pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni: Boštjan Povše, Stanka Jurkošek, Tatjana Tržan, Adolf Teržan, Jurij Aškerc in Miran Prnaver
Opravičeno odsoten: Uroš Trkaj
Predlagani dnevni red :
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 12. 05. 2016
Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most
Jesenski izlet OO in prednovoletno srečanje
Razno

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno.
1.

Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 12. 05. 2016

Sklep št. 08/2016 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 05. 02. 2016.)
je realiziran.
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.) je realiziran.
Sklep št. 10/2016 (Tradicionalni jesenski izlet OO bo predvidoma konec septembra ali v prvi polovici
oktobra.) je v fazi realizacije.
Sklep št. 11/2016 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 12/2016: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 12. 05. 2016.
2. Poročilo predsednika OO Zidani Most
Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:
- Na prošnjo prometnikov postaje Zidani Most se odobri pomoč pri nakupu hladilnika v višini 5 evrov
pa članu našega sindikata na postaji Zidani Most.
- V glavni pisarni je bil narejen razpored ur, ki pripadajo posameznemu OO za delo za sindikalne
potrebe.
- V preteklih mesecih so se v naš OO včlanili trije novi člani.
- Na postaji Trbovlje (zunanji) je bila v okvari klima. Po dveh mesecih je nabavljena nova klima
naprava.
- Objavljen je bil razpis za štipendije otrok železničarjev. Razpis in vloga sta bila dostavljena vsem
našim članom po e-pošti in o tem so prejeli tudi obvestilo s SMS sporočilom.
- Družabno srečanje na Rogli je bilo dobro organizirano in je lepo uspelo. Udeležba iz našega OO je
bila zelo solidna.
- V zadnji številki glasila Prometnika sta bila objavljena tudi članka o problematiki z našega območja
(dostop do elektroomarice na postaji Zidani Most in problematika dostopa na peron - nevarno mesto
na postaji Sevnica).
- Glede programa reševanja presežnih delavcev (PRPD) za leto 2017 še ni dogovora.
- V letošnji delegaciji na mednarodnih srečanjih sta bila tudi naša člana, in sicer na Poljskem Boštjan
Povše in v Srbiji Miran Prnaver.

- Predstavniki Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., opravljajo tudi oglede in delo na terenu.
Predviden je obisk tudi našega območja (Zasavsko-posavska proga).
- Imenovan je bil tričlanski Nadzorni svet SŽ – Infrastruktura, d. o. o. Predstavnik zaposlenih v njem
je Nikola Knežević.
- Podpisan je bil nov Dogovor o koriščenju odmora med delom, ki je na terenu prinesel kar nekaj
nejasnosti in različnih razlag uporabe določil dogovora.
- Glede kriterijev za napredovanje je imenovana komisija, ki naj za Svet delavcev pripravi ustrezne
smernice in kriterije, ki jih je potrebno upoštevati pri napredovanju na druga delovna mesta.
- Na osnovi spremenjenih določil našega statuta se ustanavljajo regijski odbori sindikata (Postojna,
Maribor in Ljubljana).
- Glede vpoklica na intervencijo je bilo izpogajano, da se pri plači 15. 9. naredi poračun za vse
neizplačane intervencije ob 01. 01. 2016.
- Na nekaterih postajah se pojavlja problem pri prodaji vozovnic in dokumentov na potniški blagajni.
Od strani potniškega prometa se bo zahtevalo, da prometniki v svojem delovnem času prodajajo samo
redne vozovnice.
- Glede pomanjkanja delavcev v naši odvisni družbe je bil poslan dopis na Nadzorni svet, s katerim ga
obveščamo o stanju in problematiki pomanjkanja delavcev v SŽ- Infrastruktura, d. o. o.
- V torek, 20. 09., je redna seja Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d. o. o. S strani našega člana
predsednika OO SŽPS je bilo postavljeno vprašanje glede reševanja posledic nedavnega plazu med
postajama Zidani Most-Hrastnik.
- Glede tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov se bo zahteval usklajevalni sestanek na
lokaciji pisarne Ljubljana, tako kot je to bilo v preteklih letih.
- Novoletni program s strani glavne pisarne je naročen. Predsedniki OO ga bodo dobili v začetku
decembra.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja dva sklepa:
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.
Sklep št. 14/2016: Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.
3. Jesenski izlet OO in prednovoletno srečanje
Predsednik OO je predstavil okvirni plan izleta OO, ki bo v petek, 7. oktobra v Maribor. Vabila bodo
poslana na oglasne deske, objavljeno bo na spletni strani in prejeli ga bodo tudi vsi člani na svoje
elektronske naslove.
Glede prednovoletnega srečanja in obdarovanja članic in članov bo dokončno stališče OO sprejel na
naslednji seji. Glede lokacije prednovoletnega srečanja je razprava potekala v smeri srečanja v
Sevnici, kot pretekla leta, ali na novi lokaciji v Rimskih Toplicah.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 15/2016: Tradicionalni jesenski izlet OO bo v petek, 7. oktobra, v Maribor.
4. Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Predsednik OO Zidani Most:
Miran Prnaver

