
                                                 
 

 

Datum: 03. 09. 2018 

                                                        Z A P I S N I K 

 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v petek, 31. 08. 2018, ob 20. uri v sindikalni 

sobi  OO Zidani Most. 

  

Prisotni člani: Boštjan Povše, Stanka Jurkošek, Tatjana Tržan, Uroš Trkaj, Adolf Teržan, Jurij 

Aškerc in Miran Prnaver 

Opravičeno odsoten: / 

 

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

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 05. 02. 2018 

2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

3. Jesenski izlet OO SŽPS Zidani Most 

4. Razno  

 

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 01/2018 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 03. 10. 2017.)  je 

realiziran. 

Sklep št. 02/2018 (OO SŽPS potrjuje poročilo volilne komisije, na osnovi katerega je za 

predsednika OO SŽPS Zidani Most izvoljen Miran Prnaver in za predsedniku NO OO SŽPS 

Zidani Most Boštjan Povše.) je realiziran. 

Sklep št. 03/2018 (Za podpredsednika OO SŽPS Zidani Most se imenuje Jureta Aškerca, za 

blagajnika Uroša Trkaja in za postajne zaupnike Adolfa Teržana, Stanko Jurkošek in Tatjano 

Tržan.) je realiziran. 

Sklep št. 04/2018 (Za člana NO OO se imenujeta Janko Bec in Aleksander Knavs.) je 

realiziran. 

Sklep št. 05/2018 (Za izlet in srečanje naših članic ob dnevu žena se prijavite pri predsedniku 

OO.) je realiziran. 

Sklep št. 06/2018 (Za delegata skupščine iz OO SŽPS Zidani Most se imenujeta Stanka 

Jurkošek in Miran Prnaver.) je realiziran. 

Sklep št. 07/2018 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran. 

Sklep št. 08/2018 (Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2017.) je 

realiziran. 

Sklep št. 09/2018 (Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2018.) je 

realiziran. 

Sklep št. 10/2018 (Za udeležbo na sejah OO se izplača cela dnevnica.)  je realiziran. 

Sklep št. 11/2018 (Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.) je 

realiziran. 

Sklep št. 12/2018 (V letu 2018 OO organizira pomladanski pohod na Zasavsko Sveto goro 

predvidoma v sredini aprila, jesensko druženje - izlet in prednovoletno srečanje.) je v fazi 

realizacije. 



                                                 
 

Sklep št. 13/2018 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS.) je realiziran. 

 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 14 /2018: Sprejmejo se sklepi in zapisnik 

zadnjega sestanka z dne 05. 02. 2018. 

     

         

         2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

 

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

- V mesecu marcu je prišlo do odstopa delavskega direktorja  SŽ, d. o. o., in do hujših 

sindikalnih trenj, posledično je  predsednik SD KPD odstopil iz treh nadzornih svetov v 

podjetju. 

- lzleta in srečanja ob prazniku žena in materinskem dnevu v mesecu marcu, ki je bilo na 

Gorenjskem, se je udeležilo 80% naših članic. 

- V mesecu aprilu je bil uspešno izveden pohod na Zasavsko Sveto goro. Udeležba iz našega 

OO je bila zelo dobra. 

- Konec aprila je potekala redna skupščina SŽPS. Iz našega OO so se je udeležili Stanka 

Jurkošek, Boštjan Povše in Miran Prnaver. 

- Osrednje družabno srečanje našega sindikata v Kranjski Gori je bilo dobro organizirano. 

Tudi udeležba iz našega OO je bila nadpovprečna. 

- V spomladanskem času smo v času remonta na Štajerski progi z dopisom opozorili na težke 

pogoje dela, predvsem na področju komunikacije s potniki ob večjih zamudah vlakov. Dobili 

smo odgovor dr. Zdravka Lavriča. 

- Ob spremembah KPDŽP je tudi z našim prizadevanjem uveljavljen dodatek za delo na 

mejnih postajah. Tako bodo tudi prometniki na postaji Dobova dobili 12-urni mesečni 

dodatek. 

- Na seji sveta delavcev infrastrukture je predsednik OO kot član tega organa postavil 

vprašanje glede nerešenega odmora med delom in o določenih neracionalnih potezah 

posameznega glavnega prometnega dispečerja, kar je za posledico prineslo še dodatne zamude  

že tako zamujenih vlakov ob remontu proge na odseku  Zidani Most-Maribor. Odgovora 

poslovodstva žal še vedno ni. 

- V svetu delavcev potniškega prometa so bile nezakonito izvedene volitve za odpoklic 

nekaterih članov. Tako je odločilo sodišče, sodba še ni pravnomočna. 

- Na temo odmora med delom je v zelo podobnem primeru Sindikatu ministrstva za obrambo 

v tožbi sodišče dalo prav. In sicer, da jim v primeru nezmožnosti  koriščenja odmora pripada 

nadomestilo v obliki plačila nadur. Tako je sodba ovrgla vsa dosedanja mnenja našega 

podjetja in večine sindikatov glede tega problema. Ker se tudi na osnovi te sodbe 

problematika na SŽ ne rešuje, bo skoraj verjetno tudi pri nas potrebno iti v tožbo. 

- Ob trenutni zapori Rimske Toplice-Celje se na terenu pojavljajo razni dopisi glede  

obremenjenosti prometnikov. Ti dopisi so v veliki večini anonimni in v marsičem zavajajo 

zaposlene in ne služijo interesu prometnikov in naših članov ter resničnemu reševanju 

upravičenih zahtev. 

 - Konec avgusta je bil izveden sindikalni pohod na Triglav, ki se ga je udeležilo kar 8 članov 

OO Zidani Most. 

- Ob premeščanju prometnikov na druge postaje je potrebna ustrezna komunikacija, da se ve,  

kam bi kdo želel biti prestavljen. Potrebno pa je seveda upoštevati delovno dobo in delovne 

izkušnje ter znanja. 



                                                 
 

- V prvih osmih mesecih letošnjega leta se je število članstva v OO Zidani Most povečalo za 

tretjino. 

- Predlaga se, glede na novo članstvo, da se imenuje nov sindikalni zaupnik za postaji Zagorje 

in Sava ter se ga povabi na našo naslednjo sejo.  

 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:  

 

Sklep št. 15/2018:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 

     

          

 

                    3. Jesenski izlet OO SŽPS Zidani Most 

 

V zadnjih letih smo tradicionalni jesenski izlet organizirali z vlakom. Letos bi bila možnost, 

da obiščemo mesto Kamnik. Organiziran ogled bi trajal nekako 3 ure, sledilo bi še pozno 

kosilo oziroma večerja. Na poti v Kamnik bi si lahko v Ljubljani ogledali še Center vodenja 

prometa ali pa CP postaje Ljubljana.  

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:  

 

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

11. oktobra, v Kamnik. 

      

 

 

4. Razno 

 

Do naslednje seje (predvidoma v oktobru) postajni zaupniki razmislijo o  lokaciji 

prednovoletnega srečanja in o darilu, ki ga naše članice in člani prejmejo iz naslova OO SŽPS 

Zidani Most. 

 

 

  

 

                                                                               Predsednik  OO Zidani Most: Miran Prnaver 


