
                                                 
 

Datum: 09. 02. 2019 

                                                        Z A P I S N I K 

 

sestanka  SŢPS OO Zidani Most,  ki je potekal v ponedeljek, 04. 02. 2019 ob 19.00 uri, v 

sindikalni sobi v Zidanem Mostu. 

 

Prisotni člani: Boštjan Povše, Stanka Jurkošek, Tatjana Trţan, Uroš Trkaj, Adolf Terţan, Jurij 

Aškerc in Miran Prnaver 

Opravičeno odsoten:  Ţivko Jović 

 

Uvodoma je predsednik OO SŢPS vse pozdravil, ugotovil, da je OO sklepčen, in predlagal 

naslednji dnevni red: 

 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 13. 11. 2018 

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most SŢPS  

3. Finančno poročilo blagajnika za leto 2018 

4. Finančni plan za leto 2019 

5. Poročilo predsednika NO OO Zidani Most SŢPS  

6. Plan dela za leto 2019 

7. Razno  

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 17 /2018 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 31. 08. 2018.) je 

realiziran. 

Sklep št. 18/2018 (Predlaga se novega postajnega zaupnika Ţivka Jovića, ki bi pokrival 

postaji Zagorje in Savo.  Ostali postajni zaupniki pokrivajo naslednje postaje in delovna 

mesta: Dolfi Terţan je zaupnik za  Trbovlje in Hrastnik, Jure Aškerc je zaupnik za Zidani 

Most in Breg, Stanka Jurkošek zaupnica za del proge od Sevnice do Dobove, Tatjana Trţan za 

potniški promet in Miran Prnaver za članstvo, ki dela na ostalih  postajah, lokacijah in 

delovnih mestih.)  je realiziran. 

Sklep št. 19/2018 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŢPS Zidani Most.) je realiziran. 

Sklep št. 20/2018 (Tradicionalno praznovanje in srečanje OO ob zaključku leta bo v petek, 14. 

decembra, v Sevnici. Med 17. in 19. uro bo v Bowling De luxe moţno igrati bowling, ob 

19.30 se nadaljuje druţenje z večerjo v hotelu Ajdovec.) je realiziran. 

Sklep št. 21/2018 (Poleg darila iz glavne pisarne vse članice in člani OO SŢPS Zidani Most 

prejmejo še darilo, ki ga financira OO SŢPS Zidani Most. Darilo bo kulinarično: prleška 

tunka, zaseka in buteljka.)  je realiziran. 

Sklep št. 22/2018 (Vsem našim članicam in članom se na domači naslov pošlje praznična 

voščilnica.) je realiziran. 

Sklep št. 23/2018  (Delavci - člani OO SŢPS Zidani Most, ki delajo nočno izmeno s starega 

na novo leto 2019, prejmejo darilo v obliki darilnega bona v vrednosti 20 evrov.) je 

realiziran. 

 

 

   



                                                 
 

 

 

   

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 01/2019: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 13. 11. 2018. 

     

         

     2. Poročilo predsednika OO SŢPS Zidani Most 

 

 

Predsednik OO SŢPS Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:   

 

- Prednovoletno srečanje v  Sevnici je ocenil kot dobro organizirano in obiskano. To velja 

tako za igro bowlinga, kot za druţenje z večerjo v hotelu Ajdovec.   

- Pri članstvu je bilo zelo dobro sprejeto obdarovanje ob koncu leta, ki smo ga pripravili in 

financirali iz sredstev OO.  

- Vsi člani OO so dobili praznično voščilo. 

- Člani, ki so imeli nočno s starega na novo leto, so prejeli tradicionalno darilo našega OO - 

darilni bon. 

- Predsednik je predstavil nov dogovor, ki so ga dosegli sindikati in ki govori o povečanju 

plače, izplačilu za poslovno uspešnost (boţičnica), o izplačilu odpravnin …   

- Podano je bilo poročilo v zvezi z dogajanjem  reševanja koriščenja odmora med delom            

(med sindikati ni dogovora, poskušali bomo najdi rešitev v okviru prenove KPDŢP, drugače 

preostane le še toţba). 

- Trenutno ni nekih novih dejstev pri pogajanju glede spremembe KPDŢP. Bistveni členi za 

nas so glede odmora med delom (zaenkrat ti členi niso usklajeni) in sprememba dodatkov na 

nočno, nedeljsko, praznično delo. 

- V novo ustanovljenem OO PO  Ljubljana so bile izvedene volitve. Predsednik je postal naš 

nekdanji član OO Zidani Most Ivan Pohar. 

- V letu 2018 se je povečalo članstvo v OO Zidani Most za 77% (s 35 članov na 62 članov ob 

koncu leta) . Tudi v letošnjem letu beleţimo povečanje za 4 člane. 

-  Svet delavcev Infrastrukture je imenoval novega člana Nadzornega sveta naše odvisne 

druţbe. 

- Konec novembra prejšnjega leta je bila skupna seja vseh svetov delavcev na SŢ, kjer se je 

obravnavalo preteţno poročilo druţbe Transcare, ki med drugim govori tudi o prevelikem 

številu zaposlenih v našem podjetju. 

- Ob prazniku - dnevu ţena je v soboto, 9. marca,  predvideno srečanje in izlet naših članic v 

organizaciji OO Novo mesto. Naš OO ima trenutno 15 članic. 

- V mesecu aprilu je predvidena redna skupščina našega sindikata. Glede na število članov,  

imamo tri delegate iz našega OO. Poleg teh treh se skupščine  udeleţi tudi predsednik NO 

SŢPS,  ki je tudi iz našega OO.      

- Osrednje druţabno srečanje našega sindikat je predvideno 15. junija na sneţnem stadionu 

pod mariborskim Pohorjem. 

- Glasilo Prometnik vstopa v 25. leto izhajanja, naš sindikat pa bo v začetku prihodnjega leta 

praznoval 30. letnico ustanovitve. 

- Naš član Amir Teljak je konec novembra doţivel hud izredni dogodek med opravljanjem 

sluţbe - povoţenje delavca, ki je opravljal dela na tirih. Prometnik je ravnal povsem po 



                                                 
 

predpisih in ni v ničemer zakrivil izrednega dogodka. Prav tako je takoj po nesreči pomagal 

ponesrečencu, ki je kmalu po nesreči ţal umrl. 

- V kratkem bo narejen razrez sindikalnih ur za letošnje leto, na osnovi katerih bo del ur ostal 

za potrebe glavne pisarne, del pa bo razdeljen med OO. 

- Pisarna OO v Zidanem Mostu je opremljena s stacionarnim računalnikom. 

- Predsednik OO je predlagal spremembo 9. in 30. člena našega statuta, ki bi jasneje definiral 

pogoje in postopke ob včlanjevanju v naš sindikat.  Besedilo sprememb bi bilo posredovano 

glavni pisarni za obravnavo na skupščini sindikata.    

     

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:  

 

Sklep št. 02/2019:  Za delegata skupščine iz OO SŢPS Zidani Most se imenujeta Adolf 

Terţan in Miran Prnaver. OO pooblašča predsednika OO, da najde in predlaga tretjega 

delegata iz OO SŢPS Zidani Most. 
Sklep št. 03/2019: Ob daljši bolniški odsotnosti našega člana AmirjaTeljaka se mu podeli 

enkratna solidarnostna pomoč v višini 100,00 € (sto evrov).   

Sklep št. 04/2019: OO SŢPS Zidani Most  predlaga spremembo 9. in  30. člena našega 

statuta, ki bi jasneje definiral pogoje in postopke ob včlanjevanju v naš sindikat.  

Besedilo sprememb bo posredovano glavni pisarni za obravnavo na skupščini sindikata.    

Sklep št. 05/2019:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŢPS Zidani Most. 

     

         

                              3. Finančno poročilo blagajnika za leto 2018 

 

Blagajnik OO SŢPS Uroš Trkaj je predstavil finančno poročilo za leto 2018. Poslovanje je 

bilo v letu 2018 pregledno in finančno vzdrţno. V letu 2018 smo porabili manj od 

planiranega, zato smo temu primerno prilagodili planirane izdatke za leto 2019. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 06/2019: Sprejme se finančno poročilo OO SŢPS Zidani Most za leto 2018. 

 

               

       4. Finančni plan za leto 2019 

 

Blagajnik OO je prisotnim predstavil finančni plan za leto 2019, na katerega ni bilo pripomb. 

Finančno poročilo blagajnika in finančni plan sta prilogi originala tega zapisnika. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 07/2018: Sprejme se finančni plan OO SŢPS Zidani Most za leto 2019. 

 

 

5.  Poročilo predsednika NO OO Zidani Most 

 

Predsednik NO OO Zidani Most Boštjan Povše je podal sledeče poročilo: 

NO OO ZM je preko leta tekoče spremljal poslovanje.  

Potni nalogi so izpolnjeni in ţigosani  pravilno. Računi so pregledni in pravilno izdani. Vsa 

dokumentacija poslovanja je aţurno urejena po vrstnem redu.  



                                                 
 

Poslovanje OO Zidani Most v letu 2018 je pozitivno. Prenos finančnih sredstev v letu 2019 je 

posledica varčevanja več let.  

NO ugotavlja, da se posluje v skladu s sprejetim finančnim planom. 

S strani predsednika in blagajnika OO ZM  je bil NO posredovan finančni plan za leto 2019. 

Narejen je na realnih postavkah in nanj NO nima pripomb. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:  

 

Sklep št. 08/2019:  Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŢPS Zidani Most. 

 

                                      6.   Plan dela za leto 2019 

 

Pri tej točki so se prisotni pogovarjali o vrsti, času in načinu organizacije dela in druţabnih 

srečanj našega OO v letu 2019. Strinjali smo se, da se je potrebno potruditi, da se teh srečanj 

udeleţi karseda veliko  naših članov, da je posebno pri izletu potrebno imeti v vidu, da se ne 

prekoračijo predvidena sredstva.  

V osnovi pa smo se strinjali, da tudi v letu 2019 izvedemo pomladanski pohod, jesenski izlet 

in prednovoletno srečanje. 

V razpravi glede pomladanskega pohoda je prevladalo stališče, da letos organizirano pohod na 

Šmohor in Brnico (start na postaji Laško in cilj na postaji Celje).   

 

V organizaciji glavne pisarne je v  mesecu juniju predvideno tradicionalno srečanje vseh 

članic in članov sindikata v Mariboru, v mesecu marcu srečanje naših članic in poleti pohod v 

gore in kolesarjenje. 

 

Po končani razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja dva sklepa: 

 

Sklep št. 09/2019: V letu 2019 OO organizira spomladanski pohod,  jesensko druţenje - 

izlet in prednovoletno srečanje. 

Sklep št. 10/2019:  Pomladanski pohod na Šmohor in Brnico (start na postaji Laško in 

cilj na postaji Celje) se predvidoma organizira v petek, 10. maja 2019.   

 

                                              7. Razno 

 

Tatjana Trţan je opozorila na zapiranje potniških blagajn (skrajšan delovni čas ) zaradi 

koriščenja lanskega dopusta potniških blagajničark (primer februarja na postaji Zidani Most). 

Adolf Terţan je povedal, da se je na njegovo pobudo kot postajnega zaupnika in z zavzeto 

pomočjo samostojnega strokovnega sodelavca (vodja NP Zidani Most) postorilo na postaji 

Trbovlje kar nekaj zadev: uredila se je garderoba - dobili so nove omare, v CP-ju so dobili 

novo klimo in komarnike na okna, dobili so dodatno razsvetljavo pod CP-jem, odpeljane so 

bile stare neuporabne omare in odpeljan je bil potrošnji material, ki se je nabiral več let. 

 

 

                                                                             Predsednik  OO Zidani Most: Miran Prnaver 


