
Datum: 11. 10. 2017 

                                                       

 

 

                                                          Z A P I S N I K 
 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v torek, 03. 10. 2017, v  sobi 

SŽPS v Zidanem Mostu s pričetkom ob 18.00 uri. 

 

Prisotni: Boštjan Povše, Stanka Jurkošek, Tatjana Tržan, Uroš Trkaj, Adolf 

Teržan, Jurij Aškerc, Jože Plazar, Jože Vicman, Janko Bec  in Miran Prnaver 

Opravičeno odsoten: / 

 

Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in povedal,  da je, glede na 

problematiko, ki bo obravnavana na seji, povabil nanjo tudi vse prometnike 

postaje Trbovlje, ki so člani SŽPS. Dva sta se opravičila. 

 

Predlagani dnevni red : 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

3. Novoletni program 

4. Razpis volitev v OO SŽPS Zidani Most 

5. Razno  

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 
 

Sklep št. 11/2017 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 06. 

02. 2017.)  je realiziran. 

Sklep št. 12/2017 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.)  je 

realiziran. 
Sklep št. 13/2017 (Prijave za družabno srečanje SŽPS v Kranjski Gori sprejema 

predsednik OO Zidani Most do 06. junija 2017 na telefonski številki 041 864 

900.)  je realiziran. 

Sklep št. 14/2017 (Jesenski izlet OO SŽPS Zidani Most bo predvidoma v 

mesecu septembru v Novo mesto.) je realiziran. 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 15/2017: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 

19. 05. 2017. 



  2. Poročilo predsednika OO Zidani Most 

 

Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo: 

- Družabno srečanje v Kranjski Gori je bilo dobro organizirano. Odzivi so 

bili zelo pozitivni. Predvidoma bo tudi naslednje leto srečanje na isti 

lokaciji. Udeležba iz našega OO je bila zelo solidna.  

- Izlet našega OO v Novo mesto je bil dobro organiziran, udeležilo se ga je 

11 članic in članov OO. Posebno zanimiv je bil ogled tovarne Krka. Glede 

prihodnje organizacije in oblike izleta se bomo pogovorili v prihodnjem 

letu. 

- Predsednik je predstavil dogajanje v zvezi z reševanjem problematike 

odmora med delom. Na sindikalni strani še ni prišlo do dogovora. 

Problematika je bila predstavljena tudi na seji v Državnem zboru (na seji 

Odbora za Infrastrukturo, okolje in prostor sta sodelovala sekretar SŽPS 

in predsednik OO SŽPS Zidani Most).  Po sprejetju sprememb zakona se 

je na seji sveta delavcev odvijala polemična razprava glede te 

problematike. Prav tako je bilo v glasilu Prometnik kronološko 

predstavljeno dogajanje in prizadevanje našega sindikata za rešitev tega 

perečega problema.  24. oktobra je na našo prošnjo sklican sestanek z  

ministrom za Infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem.   

- Predstavljena je bila pogodba o sodelovanju s Sindikatom strojevodij 

Slovenije, ki je bila podpisana v začetku poletja letošnjega leta. 

- Prišlo je do nekaj kadrovskih sprememb pri delovanju sveta delavcev. 

Predsednik sveta delavcev je postal Bojan Gajšek (namesto Nikole 

Kneževiča), podpredsednik Milorad Šljivić (namesto Bojan Gajška), član 

nadzornega sveta infrastrukture Silvo Berdajs (namesto Nikole 

Kneževića), novi poklicni član sveta delavcev je Milorad Šljivić (namesto  

Silve Kristan). Podan je tudi predlog, da se za sekretarja sveta delavcev 

imenuje Albina Novak namesto Mira Krevsa. 

- Izsledki nemške firme Transcare (ki so jih naročile SŽ) govorijo o 22-ih 

ukrepih za  izboljšanje učinkovitosti našega podjetja. V teh ukrepih ni 

predvidenih odpuščanj in naj ne bi bilo sprememb KPDŽP. 

- Naš sindikat je z dopisom argumentirano odgovoril na očitke, ki jih je po 

službeni pošti pošiljal član SŽS Medved in z njim zavajal in blatil naše 

delo. V javnost je protipravno posredoval dokumente (ki sicer sami po 

sebi niso v ničemer problematični). So pa ti dokumenti povsem interne 

narave SŽPS. S temi dejanji je predvsem pokazal in veliko povedal o sebi 

in svojem delovanju.   

- Srečanja sindikatov na Hrvaškem v Rovinju in obeležitev 20-letnice 

njihovega sindikata se je udeležila tudi naša članica Tatjana Tržan. 

- Predstavljena je bila problematika v zvezi s koriščenjem dopusta iz leta 

2016. S strani poslovodstva je prišlo do pravno povsem nesprejemljive 

odločitve (v nasprotju z  zakonom in KPDŽP), da se tistim, ki so imeli 20 



ali več sindikalnih ur in 80 ali več ur bolniškega staleža (za obdobje  01. 

01.2016 - 30. 06. 2017), ne izplača odškodnina za neizkoriščen dopust. 

- Predsednik je predstavil način, kako se bodo letos izvajali periodični 

izpiti. 

- Pojasnjeno je bilo tudi, kakšno je trenutno stanje glede koriščenja 

sindikalnih ur. 

- GO je sprejel sklep, da se nabavijo nove članske izkaznice. 

- Prisotni so se dotaknili predloga poslovodstva družbe glede 

racionalizacije delovnih procesov,  ki med drugim predvideva ukinitev 

delovnega mesta prometnik Trbovlje zunanji. Člani OO SŽPS Zidani 

Most ostro nasprotujemo takim poskusom, dokler ne bodo na postaji 

vzpostavljeni pogoji,  ki jih zahtevajo zakoni in predpisi na železnici, da 

to delovno mesto ni potrebno. Predsednik  sindikata  je to  stališče že 

jasno predstavil na sestanku z vodjo službe za vodenje prometa. Prav tako 

pa bodo to stališče in argumenti predstavljeni na sestanku z direktorjem 

družbe  05. 10. 2017. Tega sestanka se bo poleg predsednika sindikata 

udeležil tudi prometnik postaje Trbovlje Adolf  Teržan. Prometniki 

postaje Trbovlje so pripravili  in posredovali dopis  nadrejenim o tej 

problematiki in jasno predstavili argumenta za ohranitev tega delovnega 

mesta. Dopis so podpisali vsi zaposleni prometniki postaje Trbovlje, ne 

glede na sindikalno pripadnost.   

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji  sklep:  

 

Sklep št. 16/2017:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 

    

3. Novoletni program 

 

Iz naslova glavne pisarne v Ljubljani bo letošnje novoletno darilo v obliki 

kompleta treh brisač različnih velikosti (navadne, kopalne in za savno ...). 

Poleg tega prejmemo še planerčke za naslednje leto. Potekala je razprava, da 

tudi letos namenimo darilo iz sredstev OO. Predsednika OO se zadolži, da  

pregleda in najde ustrezno darilo, ki se bo gibalo v  vrednosti iz prejšnjih let. 

Ena izmed možnosti in predlogov je bil dežnik (večje dimenzije).   

Prisotni so kar nekaj časa namenili razpravi, kje naj bi bilo letošnje 

tradicionalno srečanje ob koncu leta.  Sprejeli smo sklep, da bo srečanje v 

petek, 22. decembra, v gostišču Hochkraut v Tremarju. Imeli bomo posebno 

sobo in živo glasbo. Naši upokojeni pridruženi člani so prav tako povabljeni 

na zaključek. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja dva sklepa: 

 



Sklep št. 17/2017:  Tudi letos za naše članice in člane nabavimo darilo ob 

koncu leta v vrednosti kot v preteklih letih. 

 

 

Sklep št. 18/2017:  Tradicionalno srečanje OO SŽPS Zidani Most ob 

koncu leta bo v petek, 22. decembra v gostišču Hochkraut v Tremarju. 

 

4. Razpis volitev v OO SŽPS Zidani  Most 

V mesecu  decembru predsedniku OO in predsedniku NO OO poteče 

štiriletni mandat. Zato je na osnovi določil Pravilnika o volitvah in 

imenovanjih potrebno začeti postopke za razpis in izvedbo volitev. OO mora 

imenovati volilno komisijo, ki izvede vse potrebne postopke. Volitve bodo 

predvidoma  27., 28. in 29. 11. 2017.  Rok za oddajo kandidatur pa 

predvidoma do 10. 11. 2017. 

 

     Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji  sklep: 

 

Sklep št. 19/2017:   OO SŽPS imenuje volilno komisijo v sestavi Stanka 

Jurkošek (predsednica), Tatjana Tržan (članica ) in Jure Aškerc (član) 

za izvedbo volitev predsednika OO SŽPS  Zidani Most in predsednika  

NO OO SŽPS  Zidani Most. 

 

5. Razno 

 

 

Ni bilo razprave. 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik  OO Zidani Most: Miran Prnaver 

 

 

 


