Datum: 20. 10. 2019
ZAPISNIK
sestanka SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v četrtek, 17. 10. 2019, ob 19.00 v sindikalni
sobi OO Zidani Most.
Prisotni člani: Boštjan Povše, Živko Jović, Tatjana Tržan, Uroš Trkaj, Dolfi Teržan, Jure
Aškerc in Miran Prnaver
Opravičeno odsotna: Stanka Jurkošek
Uvodoma je predsednik OO SŽPS vse pozdravil, predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z 10. 06. 2019
Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most
Prednovoletno srečanje OO SŽPS Zidani Most in ostale predpraznične aktivnosti
Razno

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno.
1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka
Sklep št. 11/2019 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 04. 02. 2019.) je
realiziran.
Sklep št. 12/2019 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Sklep št. 13/2019 (Sprejme se poročilo o pripravah na letošnje družabno srečanje našega
sindikata.) je realiziran.
Sklep št. 14/2019: (Jesenski izlet našega OO bo predvidoma v drugi polovici septembra na
Kočevsko.) je realiziran.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 15 /2019: Sprejmejo se sklepi in zapisnik
zadnjega sestanka z dne 10. 06. 2019.
2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most
Predsednik OO SŽPS Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:
Družabno srečanje sredi meseca junija v Mariboru je bilo zelo dobro organizirano. Udeležba
iz našega OO prav tako lepa (24 članic in članov).
Pohod v hribe v Karavanke konec avgusta je prav tako lepo uspel ob zelo veliki udeležbi iz
našega OO.
Izlet na Kočevsko sredi meseca septembra je bil prav tako dobro organiziran in izveden, ob
nekoliko nižji udeležbi kot pretekla leta.

Problematika odmora med delom še vedno ni rešena in na to temo trenutno ne potekajo
kakšne posebne aktivnosti.
Prav tako ni premikov pri pogajanjih za spremembo KPDŽP.
Podpisan je Dogovor o upokojevanju in odhajanju na čakanje - PRPD (Program reševanja
presežnih delavec) ter izplačilu odpravnin. Naš sindikat je Dogovor podpisal, ko smo dobili
zagotovila, da se bo odhajajoči kader v veliki večini nadomestil z novimi zaposlitvami.
Dogovor velja za leti 2019-2020.
Predstavljen je bil okviren plan novih zaposlitev, glede na odhode v pokoj in na čakanje.
V poletnih mesecih je ob menjavi voznega reda prišlo da zahtev po spremembah delovnega
časa blagajničark v potniškem prometu. Sindikat je te zahteve uspešno ustavil.
Ob menjavi voznega reda in potrditvah P-2 v mesecu decembru bo sindikat vsako
neupravičeno skrajševanje delovnega časa in zmanjševanje števila zaposlenih poskušal
po najboljših močeh preprečiti.
Na ustrezne naslove je bil posredovan dopis prometnikov postaje Zidani Most, ki se nanaša na
problematiko na njihovem delovnem mestu (remont proge Zidani Most - Rimske Toplice,
telekomunikacijska naprava GSM-R, programi na računalniku, neurejeni pogoji dela ...).
Na sestankih sindikata je bila izpostavljena prodaja vozovnic na postaji Hrastnik, ki je postaja
na najbolj frekventni progi na SŽ in tam še vedno prodajajo vozovnice.
Imenovan je bil nov nadzorni svet na SŽ. Kljub drugačnim zagotovilom iz družbe
infrastruktura ni bil s strani zaposlenih imenovan noben predstavnik delavcev.
V družbo tovorni promet vstopa nov tuji lastnik, ki bo imel v lasti 49% delež odvisne družbe.
Konec meseca novembra bodo potekale volitve v novo sestavo Sveta delavcev SŽ Infrastruktura, d. o. o. Po dogovoru z drugimi sindikati bo lista enotna (zaprta) in bo v njej
toliko kandidatov - predstavnikov sindikatov, kolikor ima kdo sorazmerno članstva v odvisni
družbi.
Na dan sestanka ima OO SŽPS Zidani Most 82 članov. V letu 2019 je pristopilo 26 novih
članic in članov. Članstvo se je tako letos povečalo za 46 %. En član se je letos upokojil, dva
sta še pred upokojitvijo. Dva pa sta, ko sta odšla na drugo delovno mesto, prestopila v drug
OO. Imamo tudi štiri upokojene podporne člane.
Glede na število članstva, bi bilo dobro do naslednje seje poiskati in imenovati še enega
postajnega zaupnika, ki bi pokrival območje od postaje Breg do postaje Brežice.
Naš sindikat bo v mesecu januarju 2020 praznoval 30-letnico delovanja. Kot novoletno darilo
za članstvo so predvidene moške žepne in ženske ročne ure. Ob jubileju izide posebna
številka glasila Prometnik, posvečena tej okrogli obletnici. Slavnostno srečanje za naše

članice in člane pa je predvideno 23. maja v Ljubljani in bo nadomestilo tradicionalno
družabno srečanje.
Dobili bomo nove žige z napisom »območna organizacija«, kot ustreza določilom našega
statuta.
V preteklih mesecih so bila mednarodna sindikalna srečanja na Hrvaškem, v Srbiji in v Bosni.
V vseh delegacijah so bili tudi predstavniki našega OO.
Predsednik je povedal, da je dobil pred kratkim vprašanje - prošnjo, da bi se nekateri naši
člani udeležili srečanj, izletov, ki jih organizirajo drugi OO, in da bi naš OO pokril stroške
našim članom. Dejal je, da želi, da se OO opredeli do tega in da sprejmemo sklep, kako
ravnati v prihodnje v takih primerih.

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja dva sklepa:
Sklep št. 16/2019: OO SŽPS Zidani Most načeloma ne podpira, da se našim članicam in
članom, ki bi se želeli udeležiti srečanj in izletov, ki jih organizirajo drugi OO,
refundira strošek udeležbe. O posameznih upravičenih primerih tako refundacijo
odobri predsednik OO SŽPS Zidani Most.
Sklep št. 17/2018: Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.
3. Prednovoletno srečanje OO SŽPS Zidani Most in ostale predpraznične
aktivnosti
Tradicionalno prednovoletno srečanje se predvidoma organizira v petek, 20. decembra 2019,
ob 19. uri v restavraciji Guliver v bližini Rimskih Toplic.
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.
Naročeni bodo planerji za leto 2020 za vse članstvo, stenski koledarji pa bodo, tako kot
pretekla leta, dostavljena na vsa službena mesta.
Predsednik OO predlaga postajnim zaupnikom, da se tudi letos članice in člani OO obdarijo z
darilom iz sredstev OO. Predlaga se kulinarično darilo. Darila prejmejo tisti, ki so člani OO
na dan 31. 10. 2019.
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 2020,
prejmejo darilo v obliki darilnega bona v vrednosti 20 evrov.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:
Sklep št. 18/2019: Tradicionalno praznovanje in srečanje OO ob zaključku leta bo
predvidoma v petek, 20. decembra 2019, ob 19. uri v restavraciji Guliver v bližini
Rimskih Toplic.
Sklep št. 19/2019: 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.
Darila prejmejo tisti, ki so člani OO na dan 31. 10. 2019.
Sklep št. 20/2019: Vsem našim članicam in članom se na domači naslov pošlje praznična
voščilnica.
Sklep št. 21/2019: Delavci - člani OO SŽPS Zidani Most, ki delajo nočno izmeno s
starega na novo leto 2020, prejmejo darilo v obliki darilnega bona v vrednosti 20 evrov.

4. Razno
Tatjana Tržan izpostavi zelo resno problematiko v potniškem prometu, kjer akutno
primanjkuje blagajničark. Za vsak dopust ali bolniško se blagajne zapirajo ali se skrajšuje
delovni čas, kar je v nasprotju s predpisi in povsem neodgovorno do sodelavcev in seveda tudi
do potnikov. Na to problematiko je potrebno ponovno opozoriti vodstvo v našem podjetju.

Seja je bila končana ob 20.30.

Predsednik OO Zidani Most:
Miran Prnaver

