
                                                 
 

Datum: 12. 06. 2019 

                                                        Z A P I S N I K 

 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v ponedeljek, 10. 06. 2019 ob 19.00 uri, v 

sindikalni sobi v Zidanem Mostu. 

 

Prisotni člani: Boštjan Povše, Stanka Jurkošek, Uroš Trkaj, Adolf Teržan, Jurij Aškerc in 

Miran Prnaver 

Opravičeno odsotna:  Živko Jović in Tatjana Tržan 

 

Uvodoma je predsednik OO SŽPS vse pozdravil in ugotovil, da je OO sklepčen. Predlagal je 

naslednji dnevni red: 

 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 04. 02. 2019 

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS  

3. Družabno srečanje SŽPS  in jesenski izlet OO SŽPS  

4. Razno  

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

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

realiziran. 
Sklep št. 02/2019 (Za delegata skupščine iz OO SŽPS Zidani Most se imenujeta Adolf Teržan 

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

OO SŽPS Zidani Most.)  je realiziran. 

Sklep št. 03/2019 (Ob daljši bolniški odsotnosti našega člana Amirja Teljaka se mu podeli 

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

Sklep št. 04/2019 (OO SŽPS Zidani Most  predlaga spremembo 9. in  30. člena našega statuta 

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

sprememb bo posredovano glavni pisarni v obravnavo na skupščini sindikata.)  je realiziran. 

Sklep št. 05/2019 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.)  je realiziran. 

Sklep št. 06/2019 (Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2018.) je 

realiziran. 
Sklep št. 07/2019  (Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2019.) je 

realiziran. 
Sklep št. 08/2019  (Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.) je 

realiziran. 
Sklep št. 09/2019  (V letu 2019 OO organizira spomladanski pohod,  jesensko druženje - izlet 

in prednovoletno srečanje.) je delno realiziran. 

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

postaji Celje) se organizira predvidoma v petek, 10. maja 2019.) je realiziran. 

 

 

 

 



                                                 
 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 11/2019: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 04. 02. 2019. 

     

         

     2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

 

 

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

 

Za skupščino je bil posredovan predlog  OO Zidani Most za spremembo statuta SŽPS v 

členih, ki se nanašajo na postopke in pogoje pri včlanjevanju novih članov. Skupščina je 

predloge potrdila. 

Naši trije delegati so nasprotovali ukinitvi drugega podpredsednika sindikata (tudi na osnovi 

naše razprave je predsednik SŽPS predlog umaknil) in bili smo proti povišanju članarine za 

upokojene člane (večina na skupščini nas je podprla). 

 

Pohod na Šmohor in Brnico je lepo uspel. Udeležilo se ga je kar 12 naših članic in članov. 

 

Za podpis je pripravljen Dogovor o upokojevanju in odhajanju na čakanje- PRPD (Program 

reševanja presežnih delavec) ter izplačilu odpravnin. Naš sindikat Dogovor podpira, problem 

pa je pomanjkanje delavcev na določenih  delovnih mestih in s tem obremenitve zaposlenih, 

ki bodo ostali v sistemu. 

 

 

Pripravlja se sprememba Pravilnika 637 o prevozu na delo, ker prihaja do številnih zlorab pri 

uveljavljanju pravice do nadomestila pri prevozu na delo. 

 

Naš član prometnik je našel počeno tirnico. Prvotno mnenje pravne službe je bilo, da mu ne 

pripada nagrada. Po urgiranju vodstva našega sindikata bo nagrado prejel. 

 

Odobrena so sredstva za nakup nujnih delov uniforme za zaposlene, ker  razpis za  nove 

uniforma še ni uspešno končan. 

 

Po sklepu GO se bodo začeli postopki za ustanovitev novega OO SŽPS, ki  ga bodo 

sestavljali strokovni sodelavci, ki so v našem sindikatu. 

 

Regres bo po novi zakonodaji izplačan konec junija v predvideni višini cca. 1200 €. 

 

Razpis za prometnike je trenutno ustavljen, ker naj ne bi bili natančno določeni razpisni 

pogoji. Zato je Poslovodstvo SŽ, d. o. o. podalo obvezno navodilo. Trenutno še ni znano, ali 

bo in kdaj ponovljen notranji razpis ali pa bo razpis zunanji. 

 

Članstvo v OO Zidani Most se je  letos povečalo za 18  in smo po številu članov (77 aktivnih 

in 5 upokojenih ) med 13 OO, kolikor jih ima naš sindikat, na tretjem mestu po številu članov 

(za Celjem in Novim mestom). 

 

Poletni pohod na Veliki vrh v Košuti je predviden za drugo polovico meseca avgusta. 

 



                                                 
 

Naš sindikat bo v mesecu januarju 2019 praznoval 30 letnico  delovanja. Kot novoletno darilo 

za članstvo so predvidene ročne ure znamke Seiko. Ob jubileju izide posebna številka glasila 

Prometnik, posvečena tej okrogli obletnici. Slavnostno srečanje za naše članice in člane pa je 

predvideno spomladi v Ljubljani in bo nadomestilo tradicionalno družabno srečanje. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejel naslednji sklep:  

 

Sklep št. 12/2019:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 

     

         

             3. Družabno srečanje SŽPS  in jesenski izlet OO SŽPS  

 

 

Za družabno srečanje 15. junija v Mariboru na snežnem stadionu vsi člani prejmejo 

priložnostno majico. Iz našega OO je na srečanje prijavljenih 23 članov. Prevozi se 

organizirajo z avtobusi. Na srečanju bo možno igrati odbojko (naš OO je prijavil ekipo) in 

nogomet, se peljati s sedežnico in uživati v pripravljenem programu, druženju, pijači in hrani. 

Po sklepu GO celoten strošek (razen prevoza) za upokojene člane nosijo OO. 

Naša članica je predlagala, da bi glede na velike količine porabljene nerazgradljive plastične 

embalaže na srečanju (krožniki, kozarci, jedilni pribor), le-tega uporabljali iz ekološko 

razgradljivih materialov- papir, les. Gre za zelo dober predlog, saj bomo morali, slej ko prej 

vsi na tem področju temeljito spremeniti miselnost. 

 

Predsednik je predlagal, da se letos tradicionalni jesenski izlet našega OO opravi z avtobusom 

(pretekla štiri leta smo potovali z vlaki). Predlaga ogled Kočevske, kjer do sedaj še nismo bili. 

Gre za prav poseben predel Slovenije, ki ponuja številne zanimivosti in posebnosti. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja sklepa: 

 

Sklep št. 13/2019: Sprejme se  poročilo o pripravah na letošnje družabno srečanje našega   

sindikata. 

Sklep št. 14/2019: Jesenski izlet našega OO bo predvidoma v drugi polovici septembra na 

Kočevsko. 

 

               

                                       4. Razno 

 

 

Predsednik je predlagal, da se do naslednje seje razmisli o lokaciji prednovoletnega srečanja 

našega OO. 

 

 

 

 

 

 

Predsednik  OO Zidani Most: Miran Prnaver 


