
                                                 
 

 

Datum: 16. 11. 2018 

                                                        Z A P I S N I K 

 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v torek, 13. 11. 2018, ob 18.30 v sindikalni 

sobi  OO Zidani Most. 

  

Prisotni člani: Boštjan Povše, Stanka Jurkošek, Tatjana Tržan, Uroš Trkaj, Dolfi Teržan, Jure 

Aškerc in Miran Prnaver 

Opravičeno odsoten: / 

 

Uvodoma je predsednik OO SŽPS vse pozdravil, predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z 31. 08. 2018 

2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

3. Prednovoletno srečanje OO SŽPS Zidani Most in ostale predpraznične aktivnosti 

4. Razno  

 

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 14/2018 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 05. 02. 2018.) je 

realiziran. 

Sklep št. 15/2018 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran. 

Sklep št. 16/2018 (Jesenski izlet OO Zidani Most se organizira predvidoma v četrtek,  11. 

oktobra, v Kamnik.) je realiziran. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 17 /2018: Sprejmejo se sklepi in zapisnik 

zadnjega sestanka z dne 31. 08. 2018. 

     

         

         2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

 

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

 

Jesenski izlet v Kamnik 11. oktobra je lepo uspel ob zelo dobri udeležbi. Imeli smo lepo  

vreme, dobro organizacijo in vodenje izleta ter okusno hrano. 

  

Problematika odmora med delom še vedno ni rešena. Tako na strani delodajalca kot 

sindikatov glede tega še vedno ni kompromisa oziroma možnega dogovora. V primeru tožbe 

je zastaralni rok 5 let. To pomeni, da od dogodka (trenutka, ko ni bilo možnosti koriščenja 

odmora med delom  oziroma ni bilo nadomestila zanj, ne sme preteči več kot pet let. 

 

Potekajo usklajevanja za podpis novega dogovora, ki bi med drugim predvidoma opredelil 

povečanje plače z letom 2019, izplačilo božičnice za leto 2018, določil število  plač 



                                                 
 

odpravnine ob upokojevanju. Na drugi strani pa je dogovor  tudi predmet  reševanja 

»presežnih« delavcev (cca. 1400), ki jih je opredelila raziskava  družbe TransCare.  

 

V fazi usklajevanja so  spremembe določenih členov KPDŽP. Med pomembnejšimi 

spremembami so predlogi za povečanje dodatka za delo ob nedeljah, praznikih in v nočnem 

času. Predlog za spremembo člena o odmoru med delom za SŽPS ni sprejemljiv (več delov 

odmora, eden ne sme biti krajši kot 15 minut) in ni v skladu z zakonom. 

 

V zadnjem času je prišlo do nekaterih premestitev prometnikov in tudi naših članov na 

postajah Sevnica, Trbovlje in Zidani Most. 

 

V letošnjem letu je v naš OO pristopilo 14 novih članic in članov. S tem smo članstvo 

povečali za 40%. 

 

Predlaga se novega postajnega zaupnika Živka Jovića, ki bi pokrival postaji Zagorje in Savo.  

Ostali postajni zaupniki pokrivajo naslednje postaje in delovna mesta: Dolfi Teržan je zaupnik 

za  Trbovlje in Hrastnik, Jure Aškerc je zaupnik za Zidani Most in Breg, Stanka Jurkošek je 

zaupnica za del proge od Sevnice do Dobove, Tatjana Tržan za potniški promet in Miran 

Prnaver za članstvo, ki dela na ostalih  postajah, lokacijah in delovnih mestih. 

 

Glede dogajanja v SŽS je bilo pojasnjeno, da je nekdanji dolgoletni delavski direktor zapustil 

sistem SŽ, sindikat se je razbil na dva dela (eden, ki podpira staro odstavljeno vodstvo, in 

drugi del, ki podpira novo vodstvo). V preteklih dneh  so bili prostori sindikata zaprti in 

varovani s varnostniki. 

 

Predvideno je združevanje oziroma ukinjanje lokacij vodenja prometa tudi na našem delu        

(Litija, Zidani Most, Dobova). 

 

S sklepom GO je bil ustanovljen nov OO, in sicer PO Ljubljana, volitve v njegovo organe 

bodo izvedene v prvi polovici decembra.  

 

Pred nami je uveljavitev novega voznega reda 2018/19. Potekajo usklajevanja glede razporeda 

delovnega časa P-2. 

 

Preostanek sindikalnih ur za delo za potrebe OO bo razdeljen v prihodnjih dneh. 

 

Na zadnji seji Sveta delavcev naše družbe je bil za predsednika  izvoljen predsednik našega 

sindikata. Predsednik OO je kot član sveta delavcev postavil vprašanja  in pobude glede 

odmora med delom, popravila peronske strehe na postajališču Radeče ter  ureditve sramotnih 

sanitarij na postaji Litija. 

Seja Sveta delavcev SŽ – Infrastrukture, d. o. o,  na kateri se bo obravnaval poslovni načrt 

naše družbe za leto 2019, bo v petek, 23. 11. 2018. 



                                                 
 

 

Dvodnevna seja vseh svetov delavcev na SŽ in poslovodstva SŽ ter vse poslovodstev 

odvisnih družb bo potekala 27. in 28. 11. 2018. 

 

Predsednik OO je predlagal, da bi se zaupniki v letu 2019 sestali na treh sejah OO, in sicer 

predvidoma februarja, junija in oktobra, če narava dela in razmere v sindikatu ne bodo 

naravnavale drugačne dinamike. 

  

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja dva sklepa:  

 

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

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

mesta: Dolfi Teržan 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 Tržan za potniški promet in Miran Prnaver za članstvo, ki dela na ostalih  

postajah, lokacijah in delovnih mestih. 

  

Sklep št. 19/2018:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 

     

 

3. Prednovoletno srečanje OO SŽPS Zidani Most in ostale predpraznične   

aktivnosti 

 

 

Tradicionalno prednovoletno srečanje se organizira v Sevnici, v petek, 14. decembra 2018. 

Med 17. in 19. uro bo v Bowling De luxe možno igrati bowling, ob 19.30 se nadaljuje 

druženje z večerjo v hotelu Ajdovec. Povabi se članice in člane, podporne upokojene člane, 

vodstvo sindikata in delavskega direktorja v naši  odvisni družbi. Vabila se pošljejo preko 

oglasne deske, e-pošte, sms sporočil in spletne strani sindikata. 

 

Predsednik OO predlaga postajnim zaupnikom, da se tudi letos članice in člani OO obdarijo z 

darilom iz sredstev OO. Predlaga se kulinarično darilo (prleška tunka, zaseka in buteljka). Iz 

glavne pisarne članstvo prejme denarnico in  člani še  moški pas. Vsi prejmejo tudi planerje za 

prihodnje leto. Vrednost darila je za oba spola enaka. Darila prejmejo člani OO na dan 15. 11. 

2018.  

 

Stenski koledarji se nabavijo za službena mesta. Na njih bodo fotografije postaj, arhivske 

razglednice postaj in prometniški pripomočki. 

 

Vsem članicam in članom se na domači naslov pošlje praznična voščilnica.   

 

Delavci - člani OO SŽPS Zidani Most, ki delajo nočno izmeno s starega na novo leto 2019, 

prejmejo darilo v obliki darilnega bona v vrednosti 20 evrov. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje  sklepe:  



                                                 
 

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 možno igrati 

bowling, ob 19.30 se nadaljuje druženje z večerjo v hotelu Ajdovec. 

 

Sklep št. 21/2018: Poleg darila iz glavne pisarne vse članice in člani OO SŽPS Zidani 

Most prejmejo še darilo, ki ga financira OO SŽPS Zidani Most. Darilo bo kulinarično 

(prleška tunka, zaseka in buteljka).  

 

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

voščilnica.  

 

Sklep št. 23/2018:  Delavci - člani OO SŽPS Zidani Most, ki delajo nočno izmeno s 

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

 

   

4. Razno 

 

 

 Ni bilo razprave. 

 

 

Sestanek zaključen ob 20.00.     Predsednik  OO Zidani Most:  

 

         Miran Prnaver 


