
                                                 
 

 

Datum: 18. 11. 2014 

 

Z A P I S N I K 

 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v petek, 14. 11. 2014, v  sobi SŽPS  v Zidanem Mostu 

s pričetkom ob 8.00 uri. 

 

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

in Miran Prnaver 

Opravičeno odsoten: Jurij Aškerc 

 

Predlagani dnevni red : 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 08. 09. 2014 

2. Poročilo predsednika sindikata SŽPS Matjaža Skutnika 

3. Poročilo predsednika OO Zidani Most 

4. Novoletni program  

5. Razno  

 

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 14/2014 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 07. 04. 2014.) 

je realiziran. 

Sklep št. 15/2014 (Sprejme se poročilo predsednika OO Zidani Most.) je realiziran. 

Sklep št. 16/2014 (OO Zidani Most organizira jesenski izlet v Slovenske gorice v soboto, 11. oktobra. 

Povabimo tudi družinske člane. Prispevek za odrasle družinske člane je 20 € in za otroke (do 15. leta ) 

10 €.) je realiziran.   

 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 17/2014: Sprejmejo se sklepi in zapisnik 

zadnjega sestanka z dne 08. 09. 2014. 

 

 

2. Poročilo predsednika sindikata SŽPS Matjaža Skutnika 

 

Predsednik sindikata SŽPS Matjaža Skutnika je najprej pozdravil vse prisotne in v svojem poročilu 

izpostavil sledeče: 

 

- Predstavil je Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in 

drugih ukrepov v koncernu Slovenskih železniških družb (v nadaljevanju Dogovor). 

- Plan kadrov bo po zagotovilu poslovodstva pripravljen do novega leta. 

- Seznanil nas je z delovanjem - funkcioniranjem poslovodstva Infrastrukture. 

- V zadnjem času je veliko problemov z  delom in opremo čuvajev pri varovanju delovišč. 

- Seznanil nas je s stanjem glede modernizacije prog na SŽ. 

- V dogovoru se je posebej dotaknil reševanja presežnih delavcev in upokojevanja.  

- Od službene uniforme smo dobili nove čevlje, nova zimsko-letna uniforma pa se je pokazala 

kot neustrezna. 

- V dogovoru je predvidena tudi ureditev delovnih pogojev. Sindikati so pripravili skupen 

predlog. 



                                                 
 

- Zdravstveno preventivo bo nadomestil program Vitalis. 

- Predsednik je predstavil predvsem negativne posledice centralizacije delovnih mest. 

    

 

Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani, je bil soglasno sprejet naslednji sklep:  

Sklep št. 18/2014:  Sprejme se poročilo predsednika sindikata SŽPS Matjaža Skutnika. 

     

3. Poročilo predsednika OO Zidani Most 

 

Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je podal svoje poročilo: 

 

- Člani OO, ki so v programu reševanja presežnih delavcev in upokojevanja, so imeli v 

Zidanem Mostu sestanek s predsednikom sindikata in predsednikom OO, kjer so jim bili 

predstavljeni pogoji za upokojevanje oziroma »čakanje«. 

- Iz  Dogovora je bil predstavljen še »regresni zahtevek«. 

- Na osnovi pogovorov in dogovora z drugimi službami bomo dobili (si sposodili) del opreme 

za našo pisarno v Zidanem Mostu. 

- Pogovorili smo se o našem jesenske izletu, ki je bil zelo lepo pripravljen in organiziran. Glede 

na udeležbo in stroške, pa je potrebno razmišljati, kakšna oblika druženj bi bila v prihodnje 

najbolj primerna. Zato so zelo dobrodošle ideje, predlogi vseh naših članic in članov. 

- V naslednji številki Prometnika bo predstavljen naš član Branko Kerenčič. 

- Glede delovnih pogojev in opreme smo za naše področje na sedež sindikata posredovali 

podatke in predloge.  

  

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli Sklep št. 19/2014:  Sprejme se poročilo predsednika OO 

SŽPS Zidani Most. 

     

 

 

4. Novoletni program 

 

 

Prednovoletno srečanje naših članic in članov bo v petek, 19. decembra, na isti lokaciji kot lani -   

Bowling DeLuxe Sevnica, povezano tudi z možnostjo igranja bowlinga. Sledi pisno vabilo za oglasne 

deske. Rok za prijavo je 15. december. 

Glavna pisarna sindikata bo ob koncu leta svojim članicam in članom podarila denarnice. 

Za naše članice in člane, ki bodo v nočni izmeni s starega v novo leto, OO da darilo, kot je v bilo v 

praksi pretekla leta.    

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli Sklep št. 20/2014:  OO se je seznanil z novoletnim 

programom našega sindikata. 

 

          5.   Razno 

 

Podan je bil predlog, da se preveri možnost prenosa TRR računa, ki ga ima naš OO odprtega pri NLB 

v Sevnici na Banko Celje v Radečah. 

 

 

  

       

                                                                                                          

                                                                                                 Predsednik  OO Zidani Most: 

                                                                                                            Miran Prnaver 


