Datum: 09. junij 2020

ZAPISNIK
sestanka SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v četrtek, 04. 06. 2020, ob 19. uri v šolski sobi
postaje Zidani Most.
Prisotni člani: Boštjan Povše, Sebastjan Strašek, Tatjana Tržan, Uroš Trkaj, Adolf Teržan,
Jurij Aškerc, Živko Jović, Stanka Jurkošek in Miran Prnaver
Opravičeno odsotni: /
Uvodoma je predsednik OO SŽPS vse pozdravil, ugotovil, da je OO sklepčen, in predlagal
naslednji dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 06. 02. 2020
Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS
Družabno srečanje SŽPS in jesenski izlet OO
Razno

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno.
1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka
Sklep št. 01/2020 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik sestanka z dne 17. 10. 2019.) je realiziran.
Sklep št. 02/2020 (Za delegate skupščine 2020 iz OO SŽPS Zidani Most se imenujejo Adolf
Teržan, Jure Aškerc in Miran Prnaver.) je realiziran.
Sklep št. 03/2020 (Sebastjan Strašek se imenuje za postajnega zaupnika za postaje Breg,
Sevnica, Blanca in Brestanica.) je realiziran.
Sklep št. 04/2020 (Ob smrti ožjih družinskih članov prispeva OO SŽPS namesto sveč in
cvetja 30 € članici/članu, ki je izgubil bližnjega.) je realiziran.
Sklep št. 05/2020 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Sklep št. 06/2020 (Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.) je
realiziran.
Sklep št. 07/2020 (Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2019.) je
realiziran.
Sklep št. 08/2020 (Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2020.) je
realiziran.
Sklep št. 09/2020 (V letu 2020 OO organizira spomladanski pohod, jesensko druženje - izlet
in prednovoletno srečanje.) je v fazi realizacije.
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Sklep št. 10/2020: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 06. 02. 2020.

2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most
Predsednik OO SŽPS Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:
V času od zadnje seje smo doživeli epidemijo virusa Covid-19 in zato so bile dejavnosti
sindikata in življenje nasploh zelo spremenjeni in oteženi.
V času epidemije je bilo precej zaposlenih na čakanju, problemi so se večinoma reševali na
daljavo, preko telefonov. Poslovodstvo in sindikati so podpisali poseben dogovor, ki je veljal
za čas epidemije. Definiral je prenos manjkajočih ur, prenos nadur, koriščenje dopusta iz leta
2019, plačilo prispevkov čakajočim, prevoz na delo z osebnimi avtomobili ter uvedbo
kriznega dodatka za vse, ki so delali v času epidemije.
V tem času so bili odpovedani vsi sindikalni dogodki: srečanje ob 8. marcu, pohod na
Vremščico, sindikalno srečanje na Poljskam, praznovanje 30. obletnice našega sindikata,
odpovedani - preloženi so bili periodični zdravniški pregledi, periodično šolanje, izpiti …
Vse članice in člani OO Zidani Most so v tem času prejeli priložnostno darilo, in sicer paket
zaščitnih mask, razkužilo ter pisalo in vžigalnik z napisom letošnje obletnice našega sindikata.
Članstvo v OO Zidani Most se je letos povečalo za 12, en član se je upokojil. Trenutno ima
naš OO 92 članic in članov ter 5 upokojenih članov. Med petnajstimi OO, kolikor jih ima
trenutno naš sindikat, smo po velikosti na drugem mestu.
Letošnja redna volilna skupščina je bila zaradi epidemije prestavljena in je sedaj sklicana 3.
julija. Glede na število članstva ima naš OO 4 delegate in tako morano danes imenovati še
četrtega (tri smo že na zadnji seji). Skupščina je volilna, voli se predsednika sindikata in
predsednika NO. Oba sedanja funkcionarja (Milorad Šljivić in Boštjan Povše) sta napovedala
ponovno kandidaturo. Člani OO so bili mnenja, da bi bilo dobro na skupščini predlagati, da
sindikat v letošnjem jubilejem letu podeli posebna priznanja, plakete za večdesetletno
pripadnost najzvestejšim članicam in članom.
Poslovodstvo SŽ, d. o. o., je s sklepom pozvalo odvisne družbe, da vsem, ki imajo sklenjene
sporazume o nadaljevanju dela po izpolnitvi pogojev za poklicno ali redno upokojitev, te
sporazume odpovedo. Kdor pa sedaj izpolni pogoje za poklicno ali redno upokojitev, ne more
skleniti sporazuma za nadaljevanje dela. Vsem, ki se bodo odločili za upokojitev do konca
leta 2020, pripada 12 odpravnin, v nasprotnem primeru pa 3 odpravnine po določilih KPDŽP.
Predsednik je predlagal, da ob smrti ožjih družinskih članov OO SŽPS namesto sveč in
cvetja prispeva 50 € članici/članu, ki je izgubil bližnjega. Na zadnji seji je bil sprejet sklep za
prispevek 30 €.
Za delo in materialne stroške predsednika OO (telefon, računalnik, tiskalnik, potni stroški za
uporabo lastnega avtomobila za krajše relacije, za katere ni izstavljen potni nalog), za
blagajnika in zapisnikarja je potrebno določiti pavšalni znesek mesečnega nadomestila.
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Predsednik je na domu obiskal dva naša člana, enega ob smrti otroka in drugega ob hujši
poškodbi - delovni nesreči, ki jo je doživel pri delu doma.
Ena generacija prometnikov (približno 30) končuje praktično izobraževanje na postajah,
druga (približno 15) končuje teoretični del in tretja (približno 15) začenja izobraževanje za
prometnike. Kljub temu bo zaradi precejšnjih odhodov v pokoj pomanjkanje po postajah še
vedno precejšnje.
Zaradi odpadlega srečanja za naše članice ob njihovem prazniku podarimo vsem članicam
bon trgovine DM v vrednosti 20 €. Naš OO ima trenutno 24 članic.
V mesecu februarju so se aktivno začele iskati rešitve glede odmora med delom. Na žalost so
pogajanja zaradi epidemije zastala.
Potniške blagajne, kjer so prodajali vozovnice prometniki, so trenutno zaprte. Sindikat je
izbojeval pomembno zmago: na glavnem prometnem križu zaradi obilice prometnega dela
prometniki v bodoče ne bodo več prodajali vozovnic. Za ostale postaje pa se dogovarjano
posamično. Kjer bodo še prodajali vozovnice, je potrebno predhodno izobraževanje.
Trenutno je teh postaj na SŽ deset. Tako po novem na našem odseku ne bodo več prodajali
vozovnic na postajah Sava, Hrastnik, Breg, Blanca in Brestanica. Začelo se je reševati
problematiko telefonskih številk v telefonskih imenikih, kjer je marsikje za informacije
napisana številka prometnega urada, kar vsekakor ni pravo mesto.
Predsednik OO je bil na zadnji seji GO ponovno predlagan za sodnika porotnika na Delovnem
in socialnem sodišču v Ljubljani.
Nove uniforme so izbrane. Začel se bo postopek izbire dobavitelja - izdelovalca. Ocene o
primernosti in praktičnosti nove uniforme so deljene.
Periodični izpiti za prometnike naj bi se predvidoma začeli izvajati v septembru, in sicer v
skupini po deset prometnikov in v času trajanja tri šolske ure.
Namesto odpovedanega pohoda na Vremščico bo na pobudo našega OO organiziran pohod na
Celjsko kočo in Resevno v četrtek, 18. junija.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:
Sklep št. 11/2020: Za četrtega delegata skupščine 2020 iz OO SŽPS Zidani Most se
imenuje Robert L. Horvat.
Sklep št. 12/2020: Za delo in materialne stroške predsednika OO (telefon, računalnik,
tiskalnik, potni stroški za uporabo lastnega avtomobila za krajše relacije, za katere ni
izstavljen potni nalog) se določi pavšalni znesek mesečnega nadomestila v višini 50 €.
Za blagajnika se določi pavšalni znesek mesečnega nadomestila v višini ene dnevnice in
za zapisnikarja se določi pavšalni znesek v višini ene dnevnice na zapisnik.
Sklep št. 13/2020: Ob smrti ožjih družinskih članov OO SŽPS namesto sveč in cvetja
prispeva 50 € članici/članu, ki je izgubil bližnjega.
Sklep št. 14/2020: Zaradi odpadlega srečanja za naše članice ob njihovem prazniku
podarimo vsem članicam bon trgovine DM v vrednosti 20 €.
Sklep št. 15/2020: Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.
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3. Družabno srečanje SŽPS in jesenski izlet OO
Pri tej točki je predsednik poročal, da je bilo v organizaciji glavne pisarne v mesecu maju
predvideno srečanje vseh članic in članov sindikata v Ljubljani ob 30-letnici SŽPS. Zaradi
znanih dejstev v času epidemije je srečanje prestavljeno na 24. oktober. Organizirano bo, če
ne bo večjih omejitev glede druženja in bi se dalo srečanje organizirati v veliki meri tako, kot
je bilo predvideno pred izbruhom epidemije.
Jesenski izlet (predvidoma septembra) našega OO bo, če bodo okoliščine dopuščale, na
Notranjsko.
Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 16/2020: Jesenski izlet (predvidoma septembra) našega OO bo, če bodo
okoliščine dopuščale, na Notranjsko.

4. Razno
Ni bilo razprave.
Predsednik OO Zidani Most: Miran Prnaver
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